
Նախագիծ 
Լրամշակված 

Երկրորդ ընթերցում 
 
 

Պ-263-30.08.2019,11.11.2019-ՏՏԳԲ-011 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների 
ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 
հունիսի 4-ի ՀՕ-374-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունից 
հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Ընկերության գործադիր տնօրեն և փոխտնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, 
ջրային տնտեսության համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա 
աշխատանքային ստաժ կամ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի ղեկավար 
պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ 
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Միության գործադիր տնօրեն և փոխտնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, 
ջրային տնտեսության համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա 
աշխատանքային ստաժ կամ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի ղեկավար 
պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:»: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

 

 



 

Տեղեկանք նախագծի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների 
ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 
հունիսի 4-ի ՀՕ-374-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունից 
հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Ընկերության գործադիր տնօրեն և փոխտնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, 
ջրային տնտեսության համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա 
աշխատանքային ստաժ կամ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի ղեկավար 
պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ 
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Միության գործադիր տնօրեն և փոխտնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, 
ջրային տնտեսության համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա 
աշխատանքային ստաժ կամ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի ղեկավար 
պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:»: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

(Պ-263-30.08.2019,11.11.2019-ՏՏԳԲ-011/1)  « Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների 
մասին » օրենքում փոփոխություններ  եվ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունների 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 
(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն
երը ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

1. Հրանտ 
Այվազյան 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ.. «Ընկերության գործադիր տնօրեն և 
փոխտնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք 
ունեն բարձրագույն կրթություն, ջրային տնտեսության 
համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն մեկ 
տարվա աշխատանքային ստաժ կամ 
ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի 
ղեկավար պաշտոններում առնվազն երեք տարվա 
աշխատանքային ստաժ:»: 

 

Ընդունվել է և 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը: 

Ընդունվել է  

1. Հրանտ 
Այվազյան 

Նախագծի 2-րդ 
հոդված 

Նախագծի 2-րդ հոդվածը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ.. «Միության գործադիր տնօրեն և 
փոխտնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի 
Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք 
ունեն բարձրագույն կրթություն, ջրային տնտեսության 
համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն մեկ 
տարվա աշխատանքային ստաժ կամ 
ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի 
ղեկավար պաշտոններում առնվազն երեք տարվա 
աշխատանքային ստաժ:»: 

Ընդունվել է և 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը: 

Ընդունվել է  

 


