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Հոդված 30.1. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման մերժումը 
  
Ջրօգտագործման թույլտվության հայտերը մերժվում են, եթե՝ 
1) դրանով պահանջվող ջրօգտագործման թույլտվությունը չի համապատասխանում 

սույն օրենսգրքին կամ ջրի ազգային քաղաքականությանը կամ ջրի ազգային ծրագրին կամ 
ջրավազանային կառավարման պլաններին կամ դրանց առնչվող նորմատիվ իրավական այլ 
ակտերին. 

2) ջրային պաշարները բավարար չեն ջրօգտագործման թույլտվություն տալու համար, 
կամ պահանջվող ջրօգտագործման թույլտվությունը չի բավարարում ջրի ազգային պաշարի 
պահպանման պահանջները կամ ջրերի ստանդարտները. 

3) ներկայացված թերի փաստաթղթերը չեն համալրվել համալրման մասին լիազոր 
մարմնի պատշաճ ծանուցման պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում` 
լիազոր մարմինը պարտավոր է թերի փաստաթղթերի վերաբերյալ հայտատուին ծանուցել 
դրանք հայտնաբերելու օրվանից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի դեպքում հայտի 
քննարկման գործընթացի ժամկետի հաշվարկը կասեցվում է մինչև թերի փաստաթղթերի 
համալրման օրը. 

4) Ջրի ազգային խորհուրդը կայացրել է բացասական որոշում. 
5) օրենսգրքով սահմանված ժամկետում չի վճարվել պետական տուրքը. 
6) հայցվող ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրումը կարող է բացասական 

ազդեցություն ունենալ գործող ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցողների իրավունքների 
վրա: 

(30.1-ին հոդվածը լրաց. 21.12.15 ՀՕ-19-Ն) 
Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մերժման հիմքերից բացի նոր կառուցվող փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերը մերժվում են նաև, 
եթե՝ 
1) փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը նախատեսվում է այն գետերի վրա ՝ 
ա. որոնցում առկա են Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կամ 
տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր. 
բ. որոնց ծանրաբեռնվածությունը դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի է. 
գ. որոնց վրա կան ջրաչափական դիտակետեր և նախատեսվող ջրառի և ջրահեռացման 
նիշերը շրջանցում են ջրաչափական դիտակետերը: 
2) փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումն իրականացվում է՝ 
ա. բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման գոտիներում, 
բ. բնության հուշարձանների 150 մետր շառավղով հարակից տարածքներում, 
գ. ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիներում, 
դ. գետերի հոսքի ձեւավորման տարածքներում, 
ե. գետահատվածներում, որտեղ առկա են սողանքային տարածքներ, 
զ. անտառային հողերում կամ տարածքներում, որտեղ շինարարական տարածքին մոտեցող 
ճանապարհներ կառուցելու նպատակով առաջանում է ծառեր հատելու անհրաժեշտություն, 
բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 20-րդ հոդվածով 
նախատեսված պետական անտառային հողերում աշխատանքների իրականացման 
համաձայնության առկայության դեպքերի: 



      Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով նախատեսված գետերի 
ցանկը սահմանում է Կառավարությունը: 

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «ե» ենթակետով նախատեսված սողանքային 
տարածքները սահմանում է Կառավարությունը: 
 

 

Հոդված 33. Ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետը 
  
Մինչև ջրի ազգային ծրագրի ընդունումը սույն օրենսգրքի հիման վրա տրված 

ջրօգտագործման թույլտվությունը վավեր է 3 տարուց ոչ ավելի: 
Ջրավազանային կառավարման պլան ունեցող տարածքներում ջրօգտագործման 

թույլտվության գործողության ժամկետը չի կարող 25 տարուց ավելի լինել: 
Ջրավազանային կառավարման պլան չունեցող տարածքներում ջրօգտագործման 

թույլտվության գործողության ժամկետը չի կարող 5 տարուց ավելի լինել, բացառությամբ 
շահագործման նպատակով փոքր հիդրոէլեկտրակայաններին տրամադրվող 
ջրօգտագործման թույլտվությունների: 

Ջրավազանային կառավարման պլան չունեցող տարածքներում ջրօգտագործման 
թույլտվության գործողության ժամկետը չի կարող 5 տարուց ավելի լինել, բացառությամբ 
հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու 
նպատակով տրամադրվող ջրօգտագործման թույլտվությունների: 

Ջրավազանային կառավարման պլան չունեցող տարածքներում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման նպատակով ջրօգտագործման թույլտվությունները 
տրվում են Հայաստանի Հանրապետության Ջրի ազգային խորհրդի դրական 
եզրակացության դեպքում: 

Ջրի ազգային խորհրդի դրական եզրակացության դեպքում ջրավազանային 
կառավարման պլան չունեցող տարածքներում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 
արտադրության լիցենզիա ստանալու նպատակով դիմած անձանց ջրօգտագործման 
թույլտվությունները տրվում են 1 տարի ժամկետով, որը համարվում է երկարաձգված` 
հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության 
լիցենզիայի ժամանակահատվածին հավասար, բայց ոչ ավելի, քան 20 տարին: 
Ջրավազանային կառավարման պլանների ընդունումից և ուժի մեջ մտնելուց հետո 
նախկինում տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունների ջրօգտագործման 
պայմանները կարող են վերանայվել: 

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու նպատակով 
ջրօգտագործման թույլտվության համար դիմած անձին (անկախ տվյալ տարածքում 
ջրավազանային կառավարման պլանի առկայության հանգամանքից) ջրօգտագործման 
թույլտվությունը տրվում է 1 տարի ժամկետով, որը լիցենզիայի ստացման դեպքում 
համարվում է երկարաձգված` լիցենզիայի ժամկետին հավասար, բայց ոչ ավելի, քան 20 
տարին, եթե ջրավազանային կառավարման պլաններով այլ ժամկետ սահմանված չէ, որի 
դեպքում ջրօգտագործման թույլտվությունը համարվում է երկարաձգված ջրավազանային 
կառավարման պլանով նախատեսված ժամկետով: Ջրավազանային կառավարման 
պլանների հաստատումից կամ դրանցում փոփոխություններ կատարելուց հետո նախկինում 
տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունները ենթակա են վերանայման: 

Ջրօգտագործման թույլտվություններ տալու կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

Եթե ներդրումային ծախսերը կարող են երաշխավորվել, ապա Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և պահպանության մարմինը, Ջրի ազգային խորհրդի դրական 
եզրակացության դեպքում, ջրավազանային կառավարման պլանների հիման վրա կարող է 



ջրօգտագործման թույլտվություն տալ ավելի երկար ժամկետով, որը չի կարող գերազանցել 
40 տարին: 

Եթե ջրօգտագործման թույլտվության պայմանները չեն խախտվել կամ փոփոխվել, կամ 
դրա երկարաձգումը չի հակասում օրենքին կամ այլ իրավական ակտերին կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերին կամ 
ջրավազանային կառավարման պլաններին, ապա ջրօգտագործման թույլտվության 
ժամկետը լրանալուց հետո այն համարվում է երկարաձգված նույն ժամկետով և 
պայմաններով, իսկ օրենքին կամ այլ իրավական ակտերին կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերին կամ 
ջրավազանային կառավարման պլաններին հակասելու դեպքում լիազոր պետական 
մարմինը պարտավոր է ջրօգտագործման ժամկետի ավարտից առնվազն 6 ամիս առաջ 
հակասության մասին պատշաճ ձևով ծանուցել ջրօգտագործողին: 

(33-րդ հոդվածը խմբ. 16.11.09 ՀՕ-206-Ն, 03.10.11 ՀՕ-260-Ն, 19.06.13 ՀՕ-89-Ն, 21.12.15 
ՀՕ-19-Ն) 
 


