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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ
ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, 2018ԹԹ.

Նպատակները և դրանց իրականացման
ժամկետները սահմանվել են հիմք ընդունելով.

• ռազմավարական փաստաթղթերը

• ընթացիկ կամ նախանշված ծրագրերը

• ֆինանսական հնարավորությունները

• ՙՙՋրի և առողջության մասին՛՛ արձանագրության
ներքո թիրախային ոլորտների գերակա
համարվելը
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ
ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, 2018ԹԹ.

• 2017 թ-ի նոյեմբերի 24-ին ՀՀ և ԵՄ միջև
համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության
համաձայանգրի ստորագրումը

• երկրի կողմից սահմանված կայուն զարգացման
նպատակները

• ՛՛Ջրի և առողջության մասին՛՛ արձանագրության
աշխատանքային նախագծերին
համապատասխանեցում

• Ինքնագնահատման քարտի միջոցով ջրի և
ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության
արդյունքների ներառում
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«ՋՐԻ և ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԿԶՆ-ՆԵՐԻ

• «Ջրի և առողջության
մասին» 

արձանագրությունը շատ
սերտ կապ ունի ԿԶՆ-ների
մեծամասնության հետ:

• 2016թ.-ի մայիսին
կառավարությունը սկսեց
ԿԶՆ-ների ազգայնացման
գործընթացը:

Աղբյուրը ` Հայաստանում ինտեգրված
քաղաքականության արագ գնահատում



ԸՆՏՐՎԱԾ 9 ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

I - Մատակարարվող խմելու ջրի որակը

II - Ջրի հետ կապված բռնկումների և հիվանդությունների
կրճատում

III - Խմելու ջրի մատչելիությունը

IV - Ջրահեռացման մատչելիություն

XI - Կեղտաջրերի մաքրման կայաններից արձանագրության
իրավասության սահմաններում գտնվող ջրերի մեջ
արտահոսած կեղտաջրերի որակը



ԸՆՏՐՎԱԾ 9 ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

XIV - Խմելու ջրի աղբյուր հանդիսացող ջրերի որակը

XVIII - Հատկապես աղտոտված տարածքների հայտնաբերում և
մաքրում

XIX - Ջրային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման, 

պահպանման և օգտագործման համակարգերի
արդյունավետությունը

XX - Մատակարարվող խմելու ջրի և այլ ջրերի որակի
վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման
հաճախականությունը



ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

• Սահմանվել են 26 թիրախներ և դրանց իրականացման
նպատակային ժամկետները

• Ուղղվածությունը.

1. օրենսդրական փաստաթղթերի վերանայում

2. ստանդարտների համապատասխանեցում

3. անվտանգ և մատչելի խմելու ջրի համընդհանուր և հավասար
հասանելիության ապահովում



ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

• <<Ջրի անվտանգության ծրագրերի>> մշակում և իրականացում

• Հանրակրթական հաստատություններում ջրամատակարարման և
ջրահեռացման բարելավում

• Կեղտաջրերի համակարգերի և մաքրման կայանների կառուցում

• Մոնիթորինգի և գնահատման իրականացում

• Տեղեկատվության հասանելիության ապահովում, և այլն:



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐԸ

• Նախնական թիրախների և նպատակային ժամկետների
քննարկում (հոդ. 6)

• Սահմանված թիրախների և նպատակային
ժամկետների, միջոցառումների ծրագրի և
ցուցանիշների համաձայնեցում և հաստատում

• Երկրի կողմից իրականացված գործողությունների
վերաբերյալ հաշվետվության կազմում

• Սահմանված թիրախների և նպատակային
ժամկետների հրապարակում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


