
Համաձայն եմ  

ՓՀԷԿ-երի բազմաշահառու խորհրդի 

համակարգող Ի. Զարաֆյան 

 

-----   -----  -----  

                       ստ. 

Հաստատում եմ  

ՀՀ փոխվարչապետ… 

 

-----   -----  -----  

                       ստ. 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ 

ԲԱԶՄԱՇԱՀԱՌՈՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների բազմաշահառու 

խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հասարակական հիմունքներով ՀՀ փոխվարչապետին 

կից գործող հարթակ է, որը Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով  Հայաստանի Հանրապետւթյունում գործող և նախատեսվող փոքր 

հիդրոէլեկտրակայաններում (այսուհետ` ՓՀԷԿ)  իրականացնում է 

ուսումնասիրություններ, հավաքում է ոլորտային տեղեկատվություն, ոլորտում և 

առանձին ՓՀԷԿ-երում առկա խնդիրների մասին իրազեկում է շահառուներինՙ ինչպես 

նաև  կատարված վերլուծությունների արդյունքում  շահագրգիռ կողմերին 

ներկայացնում ոլորտի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ: 

2. Խորհուրդն  ստեղծվում, վերակազմակերպվում  և իր գործունեությունը 

դադարեցնում է շահառու կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ:  

3. Խորհրդի լիազորությունները սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ, որը 

չպետք է  հակասի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը,  ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին: 

4. Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

5. Խորհրդի կազմում ընդգրկվում են ՓՀԷԿ-երի ոլորտին առնչվող պետական 

հաստատությունները և գերատեսչությունները` ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը, ՀՀ 

Ազգային ժողովը, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը, ՀՀ էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը, ՀՀ հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ՀՀ տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարությունը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 

շահագրգիռ հասարակությունը` WWF-Հայաստանը, Երևանի Օրհուս կենտրոնը, 

«Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիա» ՀԿ-ն, ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի 

և ձկնաբանության ինստիտուտը, «Խազեր» էկոլոգամշակութային ՀԿ-ն, 



«Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ» ՀԿ-ն, «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-

ն, շահագրգիռ բիզնեսը` «Փոքր ՀԷԿ-երի ասոցիացիան»,«Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ն, 

որոնք համարվում են խորհրդի հիմնադիր անդամ: 

6. Խորհրդին մասնակցությունը նախատեսում է, սակայն չի սահմանափակում 

շահագրգիռ պետական մարմինների ցանկը, որոնք իրականացնում են փոքր 

հիդրոէներգետիկայի ոլորտի, ջրային ռեսուրսների պահպանման և նրանց կայուն 

օգտագործման, վերահսկման վրա ազդեցություն ունեցող քաղաքականություն, ինչպես 

նաև այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք իրականացնում են փոքր ՀԷԿ-երի 

կառուցման  և շահագործման ընթացքում ազդեցության և համայնքների սոցիալ-

տնտեսական զարգացման հետ կապված քաղաքականությունը: 

    7. Խորհուրդն իրավաբանական անձ չէ: Խորհրդին մասնակցությունը կամավոր է` 

ելնելով փոքր 

հիդրոէներգետիկայի կայուն զարգացման, բարեփոխումների առաջմղման գործում 

պետական, 

հասարակական և բիզնես սեկտորների  շահագրգռվածություններից:  

II. ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ 

8. Շահագրգիռ պետական լիազոր մարմնի մասնակցությունը նախատեսում է 

հիդրոէներգետիկայի պետական ոլորտում տվյալ պետական մարմնի կողմից տարվող 

քաղաքականությունը, զարգացման ճանապարհային քարտեզը, առկա 

մարտահրավերների լուծման ուղիները, օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ 

բարեփոխումների կարգավորումների միտումները:  

9. Շահագրգիռ հասարակայնության մասնակցությունը նախատեսում է ոչ 

կառավարական կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների, 

գիտական հասարակայնության, անկախ փորձագետների, հասարակական 

նախաձեռնությունների և շարժումների ակտիվիստների մասնակցություն, ինչը 

կնպաստի քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը ՓՀԷԿ-երի ոլորտի 

վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացին: 

10. Խորհրդին բիզնեսի մասնակցությունը նախատեսում է բիզնես կառույցների, 

ընկերությունների, կամ հասարակական միությունների մասնակցություն, որոնք 

շահագրգռված են ջրային ռեսուրսների կայուն օգտագործման և էլեկտրաէներգիայի 

առավելագույն արդյունավետ արտադրության դեպքում շրջակա միջավայրի վրա 

նվազագույն ազդեցության սկզբունքների վրա իրենց բիզնեսի առաջ մղման հարցում: 

11. Փոքր ՀԷԿ-երի բազմաշահառու խորհրդի անդամների իրավասությունները 

տարածվում են փոքր հիդրոէներգետիկայի ոլորտի գործունեության վրա և վերաբերում 

են քաղաքականության, օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների 

առաջարկների, իրականացվող կամ նախատեսվող ծրագրերի, փոքր ՀԷԿ-երի 

մոնիտորինգի վրա: 



 

III. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

12. Խորհուրդի  նպատակները և խնդիրներն են`  

ա) հասարակական, պետական, բիզնես սեկտորների համագործակցության 

արդյունքում նպաստել ՀՀ փոքր հիդրոէներգետիկային առնչվող կողմերի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների  ուժեղացմանը 

բ) նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանությանը և բնական ռեսուրսների 

բանական օգտագործմանը 

գ) նպաստել ջրային էկոհամակարգերի, կենսաբազմազանության, բնական 

լանդշաֆտների պահպանմանը և վերարտադրմանը 

դ) նպաստել փոքր ՀԷԿ-երի արդյունավետութունը խթանող ժամանակակից 

սարքավորումների ներդրմանը 

ե)  աջակցել փոքր ՀԷԿ-երի ազդեցության ներքո գտնվող համայնքների բնակիչների 

սոցիալական շահագրգռվածության բարձրացմանը 

զ) ջրային ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը: 

 

 

IV. ԽՈՐՀՐԴԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

13.  Խորհրդի գործունեությունը համակարգում է «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն:  

14. Խորհրդի համակարգողը շրջանառում է փոքր ՀԷԿ-երի ոլորտի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը Խորհրդի անդամների շրջանում, տեղեկացնում է խորհրդի 

անդամներին տեղի ունենալիք միջոցառումների, նիստերի, իրականացվող 

քաղաքականության մասին, փոքր հիդրոէներգետիկայի հետ կապված սոցիալ-

էկոլոգիական խնդիրների լուծման առաջարկությունների մասին, կազմում է խորհրդի 

նիստերի արձանագրությունները: Խորհրդի վերջնական որոշումները ներկայացնում է 

հանրությանը: 

15. Փոքր ՀԷԿ-երի բազմաշահառու խորհրդի նիստերն ու միջոցառումները 

կազմակերպվում են Խորհրդի անդամի հայտի և միջոցառման տեղի և ժամանակի 

առաջարկների համաձայն: 

 


