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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ «ՋՐԻ և ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ և 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 

ՀԱՎԱՍԱՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ  

 
Ամսաթիվ`    19 փետրվարի 2019թ. 

Վայրը` Երևան, “Անի Պլազա” հյուրանոց, “Անի” սրահ 

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

Համանախագահողներ`  ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային 

ռեսուրսների կառավարման գործակալություն 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 

նախարարության ջրային կոմիտե 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

09:30-10:00 Գրանցում 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

10:00-10:20 Հանդիպման բացումը և ներածական ելույթներ 

 

- Էդգար Փիրումյան, ջրային ռեսուրսների կառավարման 

գործակալության պետ  

- Ջրային կոմիտե 

- Նունե Բակունց, ՀՀ առողջապահության նախարարություն  

- Քրիստին Քիցլեր, ՄԱԿ–ի ԵՏՀ 
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ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

10:20-13:00 Նիստ 1. ՄԱԿ–ի ԵՏՀ / ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանային 

գրասենյակի «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրությունը և դրա 

իրականացումը Հայաստանում 

Նախագահող` Նունե Բակունց, առողջապահության նախարարություն 

10:20-10:50 «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրություն. աջակցություն կայուն 

զարգացման նպատակների իրականացմանը և արձանագրության 

շրջանակում ապագա գերակայությունների վերաբերյալ տեսակետը 

Քրիստին Քիցլեր, ՄԱԿ–ի ԵՏՀ 

 

Հայաստանի կողմից «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության 

վավերացման կարգավիճակը 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

10:50-12:10 

սուրճի 

ընդմիջմամբ 

ԵՄՋՆ+ ծրագրի և արձանագրության շրջանակում ազգային 

թիրախների սահմանման հարցում ցուցաբերված աջակցության 

ամփոփ նկարագիրը 

Վահագն Տոնոյան, ԵՄՋՆ + 

 

ԵՄ-Հայաստան Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 

համաձայնագիր. իրականացման համար առաջարկվող 

միջոցառումներ, ԵՄՋՆ+ 

Ստելլա Միքայելյան, Արսեն Կարապետյան, ազգային փորձագետներ 

 

Արձանագրության շրջանակում տարբեր թիրախային ոլորտների 

համար ազգային նպատակների սահմանման համար ելակետային 

վերլուծության արդյունքները 

Նախնական թիրախների, միջոցառումների և ցուցանիշների 

սահմանման, թիրախային ոլորտների առաջնահերթության աստիճանի 

որոշման գործընթացի ներկայացում 

 

– Էմմա Անախասյան, ազգային փորձագետ  

-Նունե Բակունց, առողջապահության նախարարություն 

– Գայանե Շահնազարյան, բնապահպանության նախարարություն 

–Արմինե Առուշանյան, ջրային կոմիտե 

 Տիգրան Օգանեզով, ազգային փորձագետ 

 

Հարց ու պատասխան 

12:10-13:00 «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության շրջանակում 

սահմանված նախնական ազգային թիրախները և նպատակային 

ժամկետները 

Էմմա Անախասյան 
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Քննարկումներ. Մտքերի փոխանակում Հայաստանի Հանրապետության 

համար արձանագրության շրջանակում թիրախների սահմանման 

նպատակով առավել առաջնահերթ ոլորտների շուրջ 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

13.00-14.00 Ճաշի ընդմիջում 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

14.00-15:15 Նիստ 2. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասար 

հասանելիությունը Հայաստանում 

Նախագահող` (Ջրային կոմիտե) 

 Թարմացված տեղեկատվություն «Ջրի և առողջության մասին» 

արձանագրության շրջանակում և դրանից դուրս 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասար հասանելիության 

մասին 

- Քրիստին Քիցլեր, ՄԱԿ–ի ԵՏՀ  

 

Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասար 

հասանելիության ապահովման համար 2018–2020 թվականների 

գործողությունների ծրագրի իրականացման առաջընթացը 

- Արմինե Առուշանյան, ջրային կոմիտե 

 

Ջրային օրենսդրության վերլուծությունը և ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման հավասար հասանելիության ապահովման 

օրենսդրական խոչընդոտների բացահայտումը 

- Տիգրան  Օգանեզով 

 

Քննարկումներ քաղաքականության շուրջ. ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման հավասար հասանելիության ապահովման 

օրենսդրական խոչընդոտների և փոփոխությունների վերաբերյալ 

մտքերի փոխանակում 
 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

15.15-15.40 Սուրճի ընդմիջում 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

15.40-16:00 Նիստ 3.  Կապերն այլ ծրագրերի և նախաձեռնությունների հետ 

Նախագահող` Էդգար Փիրումյան, ջրային ռեսուրսների կառավարման 

գործակալության պետ 
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 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ և ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ»  

«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» 

(PURE) ծրագիրը. Իրավակարգավորող (քաղաքականության և 

օրենսդրական) դաշտի բարելավում 

- «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ (ենթակա է ճշտման) 

 

Հարց ու պատասխան 
 

ԺԱՄԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑ 

 

16:00-16:30 Նիստ 4. Հանդիպման փակումը 

 Եզրակացությունների ամփոփում, այլ հարցեր 
  

 


