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Երկրի / մարզի նկարագիրը 
 

Սոցիալ - տնտեսական և ջրամատակարարման ու 

ջրահեռացման սեկտորին առնչվող տվյալներ 
 

                                                                                                         

2011թ.-ին 

կամ վերջին 

մատչելի 

տարում  

(նշել տարին) 

 

 

    2006 թ.-ին 

(ընտրեք այլ 

ելակետային 

տարի, եթե այն 

ավելի լավ է 

համապատաս

խանում  Ձեր 

ազգային / 

մարզային 

գործընթացներ

ին:) 

 

Աղբյուրը 

(օգտագործել 

պաշտոնական 

վիճակագրությ

ունը, եթե 

հնարավոր է) 

Բնակչությունը 
   

Տարածքը  (կմ2) 
   

ՀՆԱ-ն մեկ  շնչի հաշվով (եվրո/մարդ) 
   

Աղքատության շեմից ցածր 

կենսամակարդակ ունեցող 

բնակչության %-ը 

   

Գործազուրկ բնակչության %-ը 
   

Քաղաքային բնակավայրերում ապրող 

բնակչության %-ը 

   

Մերձքաղաքային վայրերում ապրող 

բնակչության % -ը (եթե այս 

կատեգորիան արդիական է Ձեր 

երկրում / մարզում) 

   

Գյուղական բնակավայրերում ապրող 

բնակչության %-ը 

 

 

   

Վերականգնվող 

քաղցրահամ ջրի 

ռեսուրսներ (մլն մ3/մեկ 

շնչի հաշվով) 
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Անվտանգ խմելու ջրի 

հասանելիություն 

չունեցող  բնակչության 

% -ը 

   

Կեղտաջրերի 

հավաքման 

հասանելիություն 

չունեցող բնակչության 

% -ը 

   

Կեղտաջրերի մաքրման (ցանկացած 

մակարդակի) հասանելիություն 

չունեցող բնակչության %-ը 

   

Ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման սեկտորի 

համար ծախսված 

պետական ֆինանսական 

միջոցները   

   

Ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման հավասար 

հասանելիության ապահովման 

համար ծախսված պետական 

ֆինանսական միջոցները 

   

Խնդրում ենք ներկայացնել 

անվտանգ խմելու ջրի 

սահմանումը, եթե այն 

տարբերվում է գլուխ 2-ում 

նկարագրված սահմանումից 

   

 

 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման վերաբերյալ միջազգային 

պարտավորությունները 
 

Այո Ոչ 

Հանդիսանու՞մ է արդյոք Ձեր երկիրը 1966 թ.-ի 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 

կողմ:  

  

 Հանդիսանու՞մ է արդյոք Ձեր երկիրը 1999 թ.-ի <<Ջրի և 

առողջության մասին>> արձանագրության կողմ 

 

  



3 

 

  

 

Բաժին 1. Կառավարման ղեկավար 

շրջանակներն անվտանգ խմելու 

ջրի և ջրահեռացման հավասար 

հասանելիության ապահովման 

ոլորտում 
 

Գործողության ոլորտները <<Ոչ ոք  անտեսված 
չէ>>  հրապարակման 
համապատասխան 
բաժինը   

1.1  Ռազմավարական շրջանակը` հավասար 

հասանելիության հասնելու համար 

բաժին 3.1 

բաժին 3.4 

1.2 Սեկտորի ֆինանսական քաղաքականությունը բաժին 3.1 

բաժին 2.3 

1.3 Օգտագործողների և այլ իրավատերերի իրավունքներն 

ու պարտականությունները 

բաժին 3.2 

 

  



 

 

 
Ոլորտ 1.1 Ռազմավարական շրջանակը` հավասար հասանելիության հասնելու 

համար 

Հիմնավորում. Չնայած նրան, որ առանձին նախաձեռնությունների միջոցով ձեռք է բերվել  

որոշակի առաջընթաց, ռազմավարական շրջանակն անհրաժեշտ է, որպեսզի երաշխավորվի, որ 

ջրի և ջրահեռացման  ամբողջ սեկտորը (և,  ընդհանուր առմամբ, ամբողջ պետական 

կառավարումը) նպաստում է հավասար հասանելիության հասնելուն:  

 
 

Այո 

Մեծ 
չափով 

Սահմ

անափ

ակ  

չափո

վ  

 

Ոչ 

1.1.1 Ջրի և ջրահեռացման իրավունքը ներառվել է երկրի 

իրավական համակարգում: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը ( համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.1.2 Գոյություն ունի գործող  ռազմավարական ծրագիր`  

ջրի և ջրահեռացման հավասար հասանելիության 

ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը ( համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.1.3 Հավասար հասանելիության թիրախները սահմանվել են: 
    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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1.1.4   Հավասար հասանելիության հասնելու համար 

պարտականությունները որոշվել և բաշխվել են: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.1.4 Գոյություն ունեն գործուն մեխանիզմներ` իրավասու 

մարմինների կողմից քննարկումները և համակարգման 

գործընթացը հնարավոր դարձնելու համար:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.1.5 Երկիրը / մարզը / քաղաքը իրականացրել է անվտանգ 

խմելու ջրի և ջրահեռացման հավասար 

հասանելիության գնահատում:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 1.1 –ի համար ստացված արդյունքը  

 Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 
 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 6-ի .................... 



Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 
 

Բարձր ....................    Միջին   ....................     Ցածր  ....................   

 

 

Ոլորտ 1.2 Սեկտորի ֆինանսական քաղաքականությունը 

Հիմնավորում. Ֆինանսական միջոցներն անհրաժեշտ է ծախսել այն նախաձեռնությունների 

իրականացման համար, որոնք հարկավոր են հավասար հասանելիության թիրախներին հասնելու 

համար: Միևնույն ժամանակ, ընդհանուր առմամբ,  սեկտորի եկամուտների և ծախսերի գծով 

քաղաքականությունը կարող է ունենալ մեծ դրական և բացասական ազդեցություն հավասար 

հասանելիության հասնելու գործընթացի վրա: Որոշ երկրներում, սեկտորի ֆինանսավորումը մեծ 

չափով կախված է գործընկերների աջակցությունից և հավասար հասանելիության հասնելու համար 

կա հնարավորություն` ավելացնելու աջակցության  ծավալները:   

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ  
չափով  

Ոչ 

1.2.1   Անվտանգ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման 

հավասար հասանելիության հասնելու համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական ռեսուրսների ծավալը գնահատվել է: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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1.2.2   Անվտանգ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման 

հավասար հասանելիության հասնելու համար ֆինանսավորման 

աղբյուրները բացահայտվել են: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.2.3   Ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի 

վերաբերյալ ֆինանսական ռազմավարությունը հաշվի է առնում 

հավասար հասանելիության հարցերը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.2.4 Գոյություն ունեն գործող մեխանիզմներ, որոնք 

խրախուսում են ծառայություն մատուցողներին` 

իրականացնելու ներդրումային ծրագրեր, որոնք 

նպաստում են  հասանելիության ապահովմանն այն 

իրավատերերի համար, որոնք դա չունեն: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 



1.2.5   Ազգային / մարզային / քաղաքային ղեկավարությունը 

մշտադիտարկում և  հրապարակայնորեն հաղորդում է 

ֆինանսական միջոցների հատկացման մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.2.6   Ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի համար 

միջազգային ֆինանսական աջակցությունը  հաշվի է առնում 

հավասար հասանելիության հարցերը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 1.2 –ի համար ստացված արդյունքը  

 Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 
 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 6-ի ........................................  

Խնդրում ենք գնահատելայս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին  ....................   Ցածր    ....................   
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Ոլորտ 1.3 Օգտագործողների և այլ իրավատերերի իրավունքները 

Հիմնավորում. Ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից օգտվողները և իրավատերերը չպետք է 

համարվեն պարզապես ջրի և ջրահեռացման հասանելիության շահառուներ: Նրանք պետք է իրենց 

դերակատարությունն ունենան ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասար 

հասանելիության ապահովման պահանջի ներկայացման, ձևավորման և պահպանման հարցում: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

1.3.1  Կան գործուն մեխանիզմներ, որոնք  երաշխավորում են, որ 

իրավատերերը գիտեն իրենց իրավունքներն ու 

պարտականությունները, ինչպես նաև գիտեն` ինչպես 

օգտվել համապատասխան տեղեկատվությունից: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.3.2  Կան գործուն մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են 

տալիս իրավատերերին` մասնակցել հասանելիության 

մակարդակի և որակի վերաբերյալ որոշումների կայացման 

գործընթացին:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

 

 

 

 

 



1.3.3   Կան գործուն մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս 

իրավատերերին պահանջել փոխհատուցման վճարում և 

կիրառել իրադրության շտկման գործողություններ: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

1.3.4   Կան գործուն մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս 

իրավատերերին` պատասխանատու մարմիններին ստիպել 

հաշվետու լինել: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 1.3 –ի համար ստացված արդյունքը  

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 4-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................    Միջին    ....................    Ցածր  ....................   

 



11 

 

                                                                         

Բաժին 2. Աշխարհագրական դիրքով 
պայմանավորված 

անհավասարությունների կրճատում 
 

Գործողության ոլորտները <<Ոչ ոք անտեսված 
չէ>>  
հրապարակման 
համապատասխան 
բաժինը   

2.1 Աշխարհագրական տարածքների միջև հասանելիության 

հարցում անհավասարությունների կրճատման պետական 

քաղաքականությունը 

 

բաժին 4.1 

2.2 Աշխարհագրական տարածքների միջև գնային 

անհավասարությունների կրճատման պետական 

քաղաքականությունը 

բաժին 4.2 

2.3 Սեկտորի համար արտաքին աջակցության 

աշխարհագրական տեղաբաշխումը 

բաժին 2.3 

 

  



Քանակական տեղեկատվություն աշխարհագրական դիրքով 

պայմանավորված անհավասարությունների մասին 
 

Խնդրում ենք 

ներկայացնել 

գյուղական, քաղաքային 

և (եթե առկա է) 

մերձքաղաքային 

բնակավայրերի 

պաշտոնական 

սահմանումը, որն 

ընդունված է Ձեր 

երկրում / մարզում 

 

 2011 թ. –ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամո

տ տարում 

(նշել 

տարին) 
2

0

1

1

թ

.

-

ը

 

կ

ա

մ

 

վ

ե

ր

ջ

ի

ն

 

մ

ա

տ

չ

ե

լ

ի

 

տ

ա

ր

ի

ն

  

(

ն

շ

ե

լ

 

տ

ա

ր

ի

ն

) 

 

2006 թ.-ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամոտ 

տարում 

(նշել 

տարին) 

Աղբյուրը 

(նշել` 

պաշտոնակա

ն աղբյուր է, 

թե ոչ) 

Անվտանգ խմելու ջրի 

հասանելիության աստիճանը 

քաղաքային վայրերում (%) 

   

Անվտանգ խմելու ջրի 

հասանելիության աստիճանը 

մերձքաղաքային վայրերում (%) 

(եթե իհարկե այս կատեգորիան 

արդիական է Ձեր երկրի / մարզի 

համար) 

   

Անվտանգ խմելու ջրի 

հասանելիության աստիճանը 

գյուղական վայրերում (%) 

   

Ջրահեռացման մատչելիության 

աստիճանը քաղաքային վայրերում 
(%) 

 

 

աաստիճանը  

   

Ջրահեռացման մատչելիության 

աստիճանը մերձքաղաքային 

վայրերում (եթե իհարկե այս 

կատեգորիան արդիական է Ձեր 

երկրի / մարզի համար) 

   

Ջրահեռացման մատչելիության 

աստիճանը գյուղական վայրերում (%) 
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Պետական ֆինանսական 

միջոցները, որոնք ծախսվել են 

անվտանգ խմելու ջրի 

մատակարարման և 

ջրահեռացման հասանելիության 

ոլորտում աշխարհագրական 

դիրքով  պայմանավորված 

անհավասարությունների 

կրճատման համար (մլն եվրո) 

   

Պետական ֆինանսական 

միջոցները, որոնք ծախսվել են 

անվտանգ խմելու ջրի 

մատակարարման և 

ջրահեռացման հասանելիության 

ոլորտում աշխարհագրական 

դիրքով  պայմանավորված 

անհավասարությունների 

կրճատման վրա (եվրո մեկ 

բնակչի հաշվով) 

   

Պետական ֆինանսական 

միջոցները, որոնք ծախսվել են 

անվտանգ խմելու ջրի 

մատակարարման և 

ջրահեռացման հասանելիության 

ոլորտում աշխարհագրական 

դիրքով  պայմանավորված 

անհավասարությունների 

կրճատման վրա (բյուջեի …% -ը 

ծախսվել է ջրամատակարարման 

և ջրահեռացման համար) 

   



 

 

 

Ոլորտ 2.1 Աշխարհագրական տարածքների միջև 
հասանելիության հարցում 
անհավասարությունների կրճատման պետական 
քաղաքականությունը 

Հիմնավորում. Պետական քաղաքականությունը կարևոր դեր  է խաղում աշխարհագրական 

տարածքների միջև հասանելիության հարցում անհավասարությունների կրճատման, 

մասնավորապես, գյուղական վայրերում հասանելիության բարելավման գործում: 

Անհավասարությունները վերաբերում են թե ֆիզիկական հասանելիությանը և թե 

ծառայությունների որակին:  

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Այո 

2.1.1   Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն 

ուղղված է քաղաքային, մերձքաղաքային և գյուղական 

բնակավայրերի միջև անհավասարությունների  

կրճատմանը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

2.1.2 Ընդունվել են համալիր մոտեցումներ` գյուղական 

վայրերում, ոչ ֆորմալ բնակավայրերում և 

արվարձաններում ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայությունների մատուցման ապահովման համար:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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2.1.3  Կան գործուն մեխանիզմներ, որոնք կարող են աջակցել 

գյուղական, ոչ ֆորմալ բնակավայրերում և 

արվարձաններում ծառայությունների տրամադրման 

նպատակով համապատասխան տեխնիկական 

լուծումների իրականացմանը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

2.1.4  Կան գործուն մեխանիզմներ, որոնք կարող են աջակցել 

տնտեսությունների կողմից ծառայությունների 

ինքնաապահովման համար համապատասխան 

տեխնիկական լուծումների իրականացմանն այն 

վայրերում, որտեղ չկա ծառայություն  մատուցող որևէ 

կազմակերպություն:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

2.1.5 Սեկտորի քաղաքականությունը մոբիլիզացնում է բավարար 

չափով ֆինանսական ռեսուրսներ` սահմանված 

թիրախների համաձայն գյուղական և մերձքաղաքային 

վայրերում հասանելիության բացը կրճատելու համար:   

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 



 

 

Ոլորտ 2.1 Աշխարհագրական տարածքների միջև հասանելիության հարցում 

անհավասարությունների կրճատման պետական քաղաքականությունը   

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 2.1 –ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................     Միջին  ....................     Ցածր ....................   

 

 

 

 

Ոլորտ 2.2  Աշխարհագրական տարածքների միջև գնային 
անհավասարությունների կրճատման պետական 
քաղաքականությունը 

Հիմնավորում. Որոշ աշխարհագրական տարածքներում   գներն ավելի բարձր են, քան 

մյուսներում: Սա կարող է պայմանավորված լինել սպասարկման ավելի բարձր մակարդակով, 

ծառայությունների մատուցման ավելի բարձր գներով (օրինակ,  մաքուր ջրի աղբյուրների թանկ 

հասանելիության կամ բնակչության ցածր խտության պատճառով), ծառայությունների 

մատուցման ավելի պակաս արդյունավետությամբ (օրինակ, վատ սպասարկմամբ, որը 

հանգեցնում է ավելի մեծ ծախսերի, կամ էլ յուրաքանչյուր միացման կետում մեծ թվաքանակով 

անձնակազմի առկայությամբ) կամ պետական սուբսիդիաների անհավասար բաշխմամբ: 

Պետական քաղաքականությունը կարող է կարևոր դեր խաղալ աշխարհագրական տարածքների 

միջև գնային անհավասարությունների կրճատման հարցում: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

2.2.1   Կան գործուն  մեխանիզմներ` ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման գներին, 

ինչպես նաև ծախսերին հետևելու համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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2.2.2   Գների համեմատական վերլուծության գործիքները 

(ինչպես օրինակ, մատչելիության ցուցանիշները կամ 

սակագների էտալոնային (ռեֆերենս) արժեքները ներդրվել 

են: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

2.2.3   Պետական սուբսիդիաները նպատակաուղղված են այն 

ոլորտներին, որտեղ ծառայությունների մատուցման 

ծախսերն ավելի բարձր են (ոչ միայն գներն են ավելի 

բարձր): 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

2.2.4   Սեկտորը կազմակերպված է այնպես, որ 

հնարավորություն է տալիս իրականացնել խաչաձև 

սուբսիդավորում` ծառայությունների մատուցման դիմաց 

բարձր և ցածր գին վճարող բնակավայրերի միջև: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 



  

 

 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 2.2 –ի համար ստացված արդյունքը  

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 4-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................    Միջին    ....................     Ցածր  ....................   

 

 

 

 

Ոլորտ 2.3 Սեկտորի համար արտաքին աջակցության աշխարհագրական 

տեղաբաշխումը  

Հիմնավորում. Որոշ երկրներում զարգացման հարցերով գործընկերները (դոնոր երկրները) 

համարվում են ջրի և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների  առանցքային ֆինանսավորողներ: 

Հաճախ հնարավորություն է լինում կատարել  ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում` 

արագացնելու համար հասանելիության ապահովումն այն աշխարհագրական  տարածքներում, 

որոնք այդ հարցում ետ են մնում: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

2.3.1   Պետական մարմինները սեկտորի ծրագրում սահմանել են 

այն տարածքները, որոնք ետ են մնում և կարիք ունեն արտաքին 

աջակցության: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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2.3.2 Գոյություն  ունի միջազգային  ֆինանսական 

աջակցություն` ետ մնացող աշխարհագրական 

տարածքներում հասանելիության բարելավման համար 

(ինչպես սահմանված է սեկտորի ծրագրում): 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք) 

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 2.3 –ի համար ստացված արդյունքը 

Գունարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 2-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................    Միջին    ....................    Ցածր  ....................   



 

 

Բաժին 3.Հասանելիության ապահովում 
խոցելի և մեկուսացված խմբերի համար 

 

Գործողության ոլորտները <<Ոչ ոք անտեսված 
չէ>>  
հրապարակման 
համապատասխան 
բաժինը   

3.1  Խոցելի և մեկուսացված խմբերի կարիքների բավարարմանն 

ուղղված պետական քաղաքականությունը  

բաժին 5.1 

3.2  Հատուկ ֆիզիկական կարիքներով անձինք բաժին 5.2 

3.3  Առողջապահական հաստատություններից օգտվող անձինք բաժին 5.3 

3.4  Կրթական հաստատություններից օգտվող անձինք բաժին 5.3 

3.5  Ծերանոցներից օգտվող անձինք բաժին 5.3 

3.6  Բանտարկյալներ բաժին 5.3 

3.7  Փախստականների ճամբարներում և կենտրոններում 

ապրող փախստականներ 

բաժին 5.3 

3.8  Անօթևան մարդիկ բաժին 5.4 

3.9  Ճանապարհորդներ և քոչվոր խմբեր բաժին 5.4 

3.10 Մարդիկ, որոնք ապրում են ջրամատակարարումից և 

ջրահեռացումից զուրկ բնակարանային պայմաններում 

բաժին 5.5 

3.11 Մարդիկ, որոնք իրենց աշխատավայրերում 

ապահովված չեն խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիությամբ 

քննարկված չէ 
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Քանակական տեղեկատվություն խոցելի և մեկուսացված խմբերի 

մասին 
  

Խնդրում ենք ներկայացնել 

խոցելի և մեկուսացված 

խմբերի պաշտոնական 

սահմանումը, որն 

ընդունված է Ձեր երկրում / 

/մարզում/ քաղաքում  

 

 2011 թ. –ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամո

տ տարում 

(նշել 

տարին) 

 

2006 թ.-ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամո

տ տարում 

(նշել 

տարին) 

Աղբյուրը 

(նշել` 

պաշտոնակա

ն աղբյուր է, 

թե ոչ) 

Անվտանգ խմելու ջրի 

հասանելիություն ունեցող 

մարդկանց % - ը 

   

Բնակչության ամենաաղքատ 

հինգերորդ մասի մեջ մտնող  

մարդկանց % - ը, որոնք ունեն 

անվտանգ խմելու ջրի 

հասանելիություն 

   

Երկրում /մարզում/ քաղաքում 

ջրահեռացման հասանելիություն 

ունեցող մարդկանց % - ը  

   

Բնակչության ամենաաղքատ 

հինգերորդ մասի մեջ մտնող  

մարդկանց % - ը, որոնք ունեն 

ջրահեռացման հասանելիություն 

   

Հանրային օգտագործման 

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման օբյեկտների % -ը , 

որոնք հասանելի են 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար 

   



Հիվանդանոցների %-ը, որոնք 

ապահովված են բավարար և 

համարժեք 

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման 

ծառայություններով 

   

Դպրոցների %-ը, որոնք 

ապահովված են բավարար և 

համարժեք ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայություններով 

   

Բանտերի % -ը, որոնք ապահովված 

են բավարար և համարժեք 

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայություններով 

   

Մշտական բնակության վայր 

չունեցող անձանց % -ը, որոնց 

համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման 

հասանելիությունն ապահովվում 

է հասարակական կառույցների 

միջոցով 

   

Մարդկանց թիվը, որոնք իրենց 

տներում չունեն անվտանգ խմելու 

ջրի հասանելիություն (չնայած 

ապրում են այնպիսի 

թաղամասերի հարևանությամբ, 

որոնք ապահովված են 

հասանելիությամբ) 

 

 

   

Մարդկանց թիվը, որոնք իրենց 

տներում չունեն կոյուղու 

հասանելիություն (չնայած ապրում 

են այնպիսի թաղամասերի 

հարևանությամբ, որոնք 

ապահովված են 

հասանելիությամբ) 

   

Պետական ֆինանսական միջոցներ, 

որոնք ծախսվել են խոցելի և 

մեկուսացված խմբերի համար 

անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիությունն 

ապահովելու նպատակով (մլն եվրո) 
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Պետական ֆինանսական 

միջոցներ, որոնք ծախսվել են 

խոցելի և մեկուսացված խմբերի 

անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիությունն 

ապահովելու համար (եվրո մեկ 

շնչի հաշվով) 

   

 

 

 

Ոլորտ 3.1 Խոցելի և մեկուսացված խմբերի կարիքների 
բավարարմանն ուղղված պետական 
քաղաքականությունը 

Հիմնավորում. Կան բազմաթիվ խոցելի և մեկուսացված խմբեր, յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական 

կարիքները և հավասար մատչելիության հասնելու ճանապարհին հանդիպում է տարբեր 

արգելքների, որոնք և պահանջում են տարբեր լուծումներ: Պետական քաղաքականությունը թե 

ջրամատակարարման, թե ջրահեռացման և թե այլ սեկտորներում կարող է լուրջ դերակատարում 

ունենալ հասանելիության ապահովման գործում: Պետք է հստակ ձևակերպվի համալիր 

քաղաքականության արձագանքը: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.1.1   Գոյություն ունի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

քաղաքականություն, որը հաշվի է առնում խոցելի և 

մեկուսացված խմբերի հատուկ և տարբերակված 

կարիքները: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 



3.1.2 Այլ սեկտորների (օրինակ, սոցիալական ներառում, 

սոցիալական պաշտպանություն, կրթություն, 

առողջապահություն, բանտեր, բնակարանաշինություն) 

համապատասխան քաղաքականությունները ներառում են 

իրենց դերակատարությունը  խոցելի և մեկուսացված 

խմբերի համար ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

հասանելիության ապահովման գործում:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.1.3  Կան գործուն մեխանիզմներ` խոցելի և մեկուսացված 

խմբերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

կարիքները բացահայտելու (մասնակցային եղանակով) և 

դրանք բավարարելու համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.1.4   Պետական բյուջեն ապահովում է հատուկ ֆինանսավորում` 

խոցելի և մեկուսացված խմբերի ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման կարիքների բավարարման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.1.5  Ընդունվել են համալիր մոտեցումներ (ներգրավելով 

տարբեր ադմինիստրացիաներ/կառավարման 

մարմիններ)` խոցելի և մեկուսացված խմբերի համար 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների 

մատուցմանն օժանդակելու համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.1 –ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր....................    Միջին    ....................     Ցածր  ....................   

 

  



 

Ոլորտ 3.2 Ֆիզիկական հատուկ կարիքներ ունեցող անձինք 

Հիմնավորում. Շատ հաշմանդամներ, հիվանդ և տարեց մարդիկ, իրենց ֆիզիկական հատուկ 

կարիքների պատճառով, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունները գնահատելիս 

հանդիպում են խնդիրների: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.2.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` հատուկ ֆիզիկական 

կարիքներ ունեցող անձանց  անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.2.2   Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն 

ապահովում է ֆիզիկական հատուկ կարիքներ ունեցող 

անձանց  համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրամատակարարման հասանելիությունը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.2.3  Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

ֆիզիկական հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար 

անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման հասանելիության 

ապահովման նպատակով (օրինակ, տան հարմարանքների 

ադապտացիայի համար): 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.2.4   Գոյություն ունեն տեխնիկական ստանդարտներ, որոնք 

ապահովում են ֆիզիկական հատուկ կարիքներով անձանց 

համար հասանելի հարմարությունների ստեղծումը:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

 

 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.2 –ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 4-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................      Միջին  ....................    Ցածր  ....................   

 

  



 

Ոլորտ 3.3 Առողջապահական հաստատություններից օգտվող անձինք 

Հիմնավորում. Առողջապահական հաստատություններից օգտվող անձինք չեն կարող ապահովել 

անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման անկախ հասանելիությունը և կախում ունեն 

առողջապահական հաստատություններին տրամադրվող ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայություններից: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.3.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` առողջապահական 

հաստատություններում անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 
 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.3.2   Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն 

ապահովում է առողջապահական հաստատություններից 

օգտվողների համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրամատակարարման հասանելիությունը:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.3.3   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

առողջապահական հաստատություններից օգտվող 

անձանց համար անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.3.4   Առողջապահական հաստատություններն ունեն 

բողոքարկման համապատասխան գործուն մեխանիզմներ:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.3.5   Առողջապահական հաստատություններն ունեն առանձին 

զուգարաններ տղամարդկանց և կանանց համար, ինչպես 

նաև համապատասխան հարմարություններ` դաշտանի 

հետ կապված հիգիենայի հարցերի կարգավորման համար: 

    

 

 

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.3–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................    Միջին    ....................    Ցածր  ....................   

 

  



 

 

 

Ոլորտ 3.4 Կրթական հաստատություններից օգտվող անձինք 

Հիմնավորում.  Կրթական հաստատություններից (որոնք ներառում են մանկապարտեզները և 

դպրոցները) օգտվող անձինք  չեն կարող օրվա մեծ մասի համար ապահովել  անվտանգ խմելու 

ջրի և ջրահեռացման անկախ հասանելիությունը և կախում ունեն կրթական 

հաստատություններին տրամադրվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայություններից: 

 
Այո Մեծ 

չափով 
Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

 

3.4.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` կրթական 

հաստատություններում անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.4.2   Գոյություն ունի  պետական քաղաքականություն, որն 

ապահովում է առողջապահական հաստատություններից 

օգտվող անձանց համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրամատակարարման հասանելիությունը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 
 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.4.3   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

կրթական հաստատություններից օգտվող անձանց համար 

անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման հասանելիության 

ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 



Ոլորտ 3.4 Կրթական հաստատություններից օգտվող անձինք 

3.4.4   Կրթական հաստատություններն ունեն բողոքարկման 

գործուն մեխանիզմներ: 

    

score justification: (explain briefly and/or give examples that justify the answer) 

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 
means of verification used: (e.g. official documents, multi-stakeholder consultation, expert opinion)  

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

reliability of the response: (high, medium, or low) 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.4.5  Կրթական հաստատություններն ունեն տղամարդկանց և 

կանանց համար առանձին զուգարաններ, ինչպես նաև 

համապատասխան հարմարություններ` դաշտանի հետ 

կապված հիգիենայի հարցերի կարգավորման համար: 

    

Ոլորտ 3.5 Ծերանոցներից օգտվող անձինք 

Հիմնավորում. Ծերանոցներից օգտվող անձինք չեն կարող ապահովել  անվտանգ 

խմելու ջրի և ջրահեռացման անկախ հասանելիությունը և կախում ունեն ծերանոցներին 

տրամադրվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններից: 

 
Այո Մեծ 

չափով 
Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

 

3.5.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` ծերանոցներում անվտանգ 

խմելու ջրի և ջրահեռացման հասանելիության 

մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.5.2   There is a public policy to ensure access to safe drinking wa-

ter and sanitation by users of retirement homes  Գոյություն 

ունի պետական քաղաքականություն, որն ապահովում է  

ծերանոցներից օգտվող անձանց  համար անվտանգ 

խմելու ջրի և ջրամատակարարման հասանելիությունը:  

    

score justification: Գնահատականի հիմնավորումը (explain briefly and/or give examples that justify the 

answer համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք հիմնավորում են պատասխանը) 

 

means of verification used: Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (e.g. official documents, multi-

stakeholder consultation, expert opinion օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ շահագրգիռ 

կողմերի  խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.4–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 
 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը 

(խնդրում ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին  ....................    Ցածր  .................... 
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Ոլորտ 3.5  Ծերանոցներից օգտվող անձինք  

3.5.3   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

ծերանոցներից օգտվող անձանց համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.5.4   Ծերանոցներն ունեն բողոքարկման համապատասխան 

գործուն մեխանիզմներ: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.5.5   Ծերանոցներն ունեն առանձին զուգարաններ 

տղամարդկանց և կանանց համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.5–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    ....................   



 

 

Ոլորտ 3.6 Բանտարկյալներ 

Հիմնավորում. Բանտարկյալները չեն կարող ապահովել  անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման անկախ հասանելիությունը և կախում ունեն բանտերին և այլ կալանավայրերին 

տրամադրվող  ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններից: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.6.1   Գոյություն ունեն տվյալներ`  բանտերում անվտանգ խմելու 

ջրի և ջրահեռացման հասանելիության մակարդակների 

մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.6.2   Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն  

ապահովում է բանտարկյալների համար անվտանգ խմելու 

ջրի և ջրամատակարարման հասանելիությունը:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.6.3   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

բանտարկյալների համար անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.6.4   Քրեակատարողական հաստատություններն ունեն 

բողոքարկման համապատասխան գործուն մեխանիզմներ: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.6.5   Քրեակատարողական հաստատություններն ունեն 

առանձին զուգարաններ տղամարդկանց և կանանց 

համար, ինչպես նաև համապատասխան 

հարմարություններ` դաշտանի հետ կապված հիգիենայի 

հարցերի կարգավորման համար:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին   ....................   Ցածր  .................... 

 

 



            

 

 

Ոլորտ 3.7 Փախստականների ճամբարներում և կենտրոններում ապրող 

փախստականներ 

Հիմնավորում. Փախստականների ճամբարներում և կենտրոններում ապրող 

փախստականները չեն կարող ապահովել անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման անկախ 

հասանելիությունը և կախում ունեն այդ հաստատություններին տրամադրվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններից: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.7.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` փախստականների 

ճամբարներում և կենտրոններում անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.7.2   Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն 

ապահովում է փախստականների ճամբարներում և 

կենտրոններում ապրող փախստականներ համար 

անվտանգ խմելու ջրի և ջրամատակարարման 

հասանելիությունը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.7.3  Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

փախստականների ճամբարներում և կենտրոններում 

ապրող փախստականների համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.7.4   Փախստականների ճամբարներն ու կենտրոններն ունեն 

բողոքարկման համապատասխան գործուն մեխանիզմներ: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.7.5  Փախստականների ճամբարներն ու կենտրոններն ունեն 

տղամարդկանց և կանանց համար առանձին 

զուգարաններ, ինչպես նաև համապատասխան 

հարմարություններ` դաշտանի հետ կապված հիգիենայի 

հարցերի կարգավորման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.7–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 

 



 

 

Ոլորտ 3.8 Անօթևան մարդիկ 

Հիմնավորում. Մի շարք մարդիկ չունեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայությունների հասանելիություն ոչ այն պատճառով, որ նրանց բնակավայրը չի 

սպասարկվում կամ որովհետև նրանք չեն կարող դա իրենց թույլ տալ, այլ որովհետև նրանք 

չունեն մշտական բնակության վայր, որը հնարավոր լինի միացնել ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ցանցերին: Այդպիսի մարդկանցից են անօթևանները: Նրանք ստիպված են 

ապավինել հանրային ջրամատակարարման և ջրահեռացման օբյեկտներին: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.8.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` անօթևան մարդկանց համար 

անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման հասանելիության 

մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.8.2   Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն 

ապահովում է անօթևան անձանց համար անվտանգ խմելու 

ջրի և ջրամատակարարման հասանելիությունը:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.8.3   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

անօթևանների համար անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.8–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 3-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 

 

 



 

Ոլորտ 3.9 Ճանապարհորդներ և քոչվոր խմբեր 

Հիմնավորում. Մի շարք մարդիկ չունեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայությունների հասանելիություն ոչ այն պատճառով, որ նրանց բնակավայրը չի 

սպասարկվում կամ որովհետև նրանք չեն կարող դա իրենց թույլ տալ, այլ որովհետև նրանք 

չունեն մշտական բնակության վայր, որը հնարավոր լինի միացնել ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ցանցերին: Այդ մարդկանցից են ճանապարհորդները և քոչվոր խմբերը: Նրանք 

ստիպված են ապավինել ջրամատակարարման և ջրահեռացման հասարակական 

օբյեկտներին: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.9.1   Գոյություն ունեն տվյալներ` ճանապարհորդների և քոչվոր 

խմբերի համար անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության մակարդակների մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.9.2   Գոյություն ունի ճանապարհորդների և քոչվոր խմբերի 

համար անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության ապահովմանն ուղղված պետական 

քաղաքականություն: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 
 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.9.3   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

ճանապարհորդների և քոչվոր խմբերի համար անվտանգ խմելու 

ջրի և ջրահեռացման հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.9–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 3-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 

 



 

 

Ոլորտ 3.10  Մարդիկ, որոնք ապրում են ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից 

զուրկ բնակարանային պայմաններում 

Հիմնավորում. Մարդիկ, որոնք պատկանում են խոցելի և մեկուսացված խմբերին, հաճախ ապրում 

են այնպիսի բնակարանայինպայմաններում, որոնք ապահովված չեն հիմնական 

ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ, նույնիսկ եթե դրանք գտնվում են  այդպիսի 

ծառայությունների հասանելիությամբ վայրերի հարևանությամբ: Պատճառների թվում են` 

բնակելի տարածքի ապօրինի զբաղեցումը, ասիական զուգարանակոնքից օգտվելը 

(կքանստմամբ), վարձակալած բնակարանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայությունների ցածր որակը, ինչպես նաև էթնիկ փոքրամասնությունների նկատմամբ 

խտրականությունը: (Հասանելիություն չունեցող ամբողջական բնակավայրերի և ոչ ֆորմալ 

բնակավայրերի խնդիրը քննարկվում է Ոլորտ 2.1-ում): 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.10.1 Գոյություն ունեն անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության մակարդակների մասին տվյալներ  այն 

տնային տնտեսությունների համար, որոնք ապրում են 

հասանելիություն ունեցող թաղամասերի հարևանությամբ:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.10.2 Գոյություն ունի անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրամատակարարման հասանելիության 

բացակայության հարցի լուծմանն ուղղված 

պետական քաղաքականություն այն տնային 

տնտեսությունների համար, որոնք ապրում են 

հասանելիություն ունեցող թաղամասերի 

հարևանությամբ: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.10.3 Գոյություն ունի հատուկ պետական 

ֆինանսավորում` այն տնային տնտեսությունների 

համար անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիության ապահովման համար, որոնք 

ապրում են հասանելիություն ունեցող թաղամասերի 

հարևանությամբ: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.10.4 Գոյություն ունի հիմնախնդրի 

առանձնահատկութունների պաշտոնական նկարագիրը 

և տարբեր իրավիճակների բնութագիրը (օր.` բնակելի 

տարածքի ապօրինի զբաղեցում, էթնիկ 

խտրականություն, վարձակալած տանը 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ծառայությունների ցածր որակ):բ բնակելի տարածքի 

ապօրինինի զբաղեցումը  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.10.5 Կան համալիր ծրագրեր (ներառելով տարբեր 

գերատեսչություններ), որոնք ուղղված են 

հասանելիության բացակայության պատճառների 

վերացմանը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 



 

 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.10–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

....................   

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 

 

 

 

 

Ոլորտ 3.11 Մարդիկ, որոնք  իրենց աշխատավայրերում ապահովված չեն 
խմելու ջրի և ջրահեռացման հասանելիությամբ 

Հիմնավորում. Հաշվի առնելով այն, որ շատ մարդիկ իրենց ժամանակի մեծ մասն անց են 

կացնում իրենց աշխատավայրերում, հնարավոր է , որ որոշ աշխատավայրեր ապահովված 

չլինեն անվտանգ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համարժեք 

հասանելիությամբ:  

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

3.11.1 Գոյություն ունեն տվյալներ` աշխատավայրերում 

աշխատողների համար անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հասանելիության բացակայության մասին: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 
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3.11.2 Գոյություն ունի պետական քաղաքականություն, որն 

ուղղված է աշխատավայրերում աշխատողների համար 

անվտանգ խմելու ջրի և ջրահեռացման  հասանելիության 

բացակայության վերացմանը:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

3.11.3  Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

աշխատավայրերում աշխատողների համար անվտանգ խմելու ջրի 

և ջրահեռացման հասանելիության ապահովման համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը (համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

 

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 3.11–ի համար ստացված արդյունքը 

 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

....................   

  

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 3-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 

 



 

 

Բաժին 4. Ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման մատչելիության 
մշտական ապահովում 
յուրաքանչյուրի համար 

 

Գործողության ոլորտները <<Ոչ ոք անտեսված 
չէ>>  
հրապարակման 
համապատասխան 
բաժինը   

4.1 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների 

մատչելիության ապահովմանն ուղղված պետական 

քաղաքականությունը 

բաժին 6.1 

4.2 Սակագնային միջոցառումներ բաժին 6.2 

4.3 Սոցիալական պաշտպանության միջոցառումներ բաժին 6.3 

 

 

Մատչելիության վերաբերյալ քանակական տեղեկատվություն  
  

Խնդրում ենք տրամադրել  

Ձեր երկրում / մարզում/ քաղաքային 

բնակավայրում մատչելիության 

(և/կամ թիրախի) պաշտոնական 

սահմանումը  

 

 2011 թ. –ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամո

տ տարում 

(նշել 

տարին) 

 

2006 թ.-ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամո

տ տարում 

(նշել 

տարին) 

2006 թ.-ին 

կամ դրան 

հաջորդող 

ամենամոտ 

տարում (նշել 

տարին) 

Խմելու ջրի մատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայության 

միջին վարձավճարը  

երկրում/մարզում/քաղաքում 

(եվրո/տարի) 
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Խմելու ջրի  մատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայության 

միջին գինը 

երկրում/մարզում/քաղաքում այն 

տնային տնտեսությունների 

համար, որոնք պատկանում են 

ամենացածր եկամուտ ունեցող 

խմբին (մանրամասնեք, արդյո՞ք 

դա վերաբերում է բնակչության 

ամենաաղքատ հինգերորդ մասին,  

ամենաաղքատ տասներորդ 

մասին,  աղքատության 

սահմանագծից ցածր  

կենսամակարդակ ունեցող  

մարդկանց) (եվրո/տարի) 

 

 

   

Տնային տնտեսության միջին 

եկամուտը (կամ ծախսը) 

(եվրո/տարի) 

   

Տնային տնտեսության միջին 

եկամուտը (կամ ծախսը) այն 

տնտեսությունների համար, որոնք 

մտնում են ամենացածր եկամուտ 

ունեցող խմբի մեջ (մանրամասնեք, 

արդյո՞ք դա վերաբերում է 

բնակչության ամենաաղքատ 

հինգերորդ մասին, ամենաաղքատ 

տասներորդ մասին, աղքատության 

սահմանագծից ցածր 

կենսամակարդակ ունեցող 

մարդկանց) (եվրո/տարի) 

   

Պետական ֆինանսական 

միջոցները, որոնք ծախսվում են 

խմելու ջրի մատակարարման և 

ջրահեռացման 

ծառայությունների 

վարձավճարների  

մատչելիության ապահովման 

վրա (մլն եվրո) 

   

Պետական ֆինանսական 

միջոցները, որոնք ծախսվում են 

խմելու ջրի  մատակարարման  և 

ջրահեռացման 

ծառայությունների 

վարձավճարների 

մատչելիության ապահովման 

վրա (եվրո մեկ շնչի հաշվով) 

   



 
Պետական ֆինանսական 

միջոցները, որոնք ծախսվում են 

խմելու ջրի  մատակարարման և 

ջրահեռացման 

ծառայությունների 

վարձավճարների  

մատչելիության ապահովման 

վրա (բյուջեյի …%-ը 

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համար) 
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Ոլորտ 4.1 Մատչելիության ապահովմանն ուղղված պետական 

քաղաքականությունը 

Հիմնավորում. Ցանցերի կողմից տրամադրվող կամ ինքնասպասարկմամբ իրականացվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ծախսերը, ներառյալ կեղտաջրերի 

մաքրման ծախսերը, կարող են մեծ ֆինանսական բեռ լինել, մասնավորապես ամենաաղքատ 

տնային տնտեսությունների համար: Մատչելիությունը տարածված և հարաճուն խնդիր է, սակայն, 

շատ դեպքերում, ազգային տեղական քաղաքականություններն այս խնդիրը չի լուծում: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

4.1.1   Գոյություն ունեն խմելու ջրի և ջրահեռացման 

ծառայությունների մատչելիության վերաբերյալ տվյալներ:   

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.1.2   Խմելու ջրի  մատակարարման և ջրահեռացման 

քաղաքականությունն, ի թիվս այլ նպատակների, 

ներառում է մատչելի հասանելիությունը:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 



4.1.3   Սոցիալական քաղաքականությունն անդրադառնում է ջրի 

և ջրահեռացման ծառայությունների մատչելիությանը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.1.4   Գոյություն ունի քաղաքականություն, որն անդրադառնում 

է ինքնասպասարկվող ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ծառայությունների մատչելիությանը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.1.5   Գոյություն ունի հատուկ պետական ֆինանսավորում` 

մատչելիության խնդիրները լուծելու համար: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 4.1–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 5-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 
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Ոլորտ 4.2 Սակագնային միջոցառումներ 

Հիմնավորում. Սակագնային պլանն առաջարկում է մատչելիության հարցի լուծման 

մի քանի տարբերակ, օրինակ` սոցիալական սակագների կամ խնամքով 

նախագծված առաջադեմ սակագնային համակարգերի միջոցով: Արտոնյալ 

սակագների համար ֆինանսական միջոցները հիմնականում ապահովվում են այլ 

օգտագործողների համար սահմանված ավելի բարձր սակագների հաշվին: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

4.2.1   Պետական մարմինները վերլուծել են սակագնային 

միջոցառումների միջոցով մատչելիության հարցերի 

լուծման տարբեր հնարավորությունները:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.2.2   Մատչելիության հարցերի լուծման նպատակով 

ռազմավարությունում ներառվել են սակագնային 

միջոցառումները:  

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 



4.2.3   Մատչելիության խնդիրների լուծմանն ուղղված 

սակագնային միջոցառումներն իրականացվել են: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.2.4   Մատչելիության խնդիրների լուծման ուղղությամբ 

իրականացված սակագնային միջոցառումները նպաստում են 

ծառայությունների մատուցման ֆինանսական կայունությանը: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 4.2–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 4-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր  .................... 
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Ոլորտ 4.3 Սոցիալական պաշտպանության միջոցառումներ 

Հիմնավորում. Սոցիալական պաշտպանության միջոցառումներն առաջարկում են 

մատչելիության խնդիրների լուծման մի շարք տարբերակներ` առանց ձևափոխելու գոյություն 

ունեցող ջրամատակարարման և ջրահեռացման սակագների համակարգը: Դրանք կարող են 

ուղղված լինել ջրի վարձավճարների չվճարումների կանխմանը (կանխարգելիչ միջոցառումներ) 

կամ սպառած ջրի դիմաց պարտքերի վճարմանը (առողջացնող միջոցառումներ): Դրանք 

հիմնականում ֆինանսավորվում են ընդհանուր (տեղական, մարզային կամ պետական) 

հարկերի միջոցով: 

 

 

Այո Մեծ 
չափով 

Սահմ
անափ
ակ 
չափով 

Ոչ 

4.3.1 Պետական մարմինները վերլուծել են սոցիալական 

պաշտպանության միջոցառումների միջոցով 

մատչելիության խնդիրների լուծման տարբեր 

այլընտրանքների հետևանքները:   

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.3.2   Մատչելիության հարցերի լուծման նպատակով 

ռազմավարությունում ներառվել են սակագնային 

միջոցառումները: 

    

Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

4.3.3   Մատչելիության հարցերի լուծման նպատակով 

ձեռնարկված սոցիալական պաշտպանության 

միջոցառումներն իրականացվել են: 

    



Գնահատականի հիմնավորումը համառոտ բացատրեք և/կամ բերեք օրինակներ, որոնք 

հիմնավորում են պատասխանը) 

 

Ստուգման համար օգտագործված միջոցները (օր.`պաշտոնական փաստաթղթեր,  բազմաթիվ 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն, փորձագիտական կարծիք)  

  

Պատասխանի հավաստիության աստիճանը (բարձր, միջին կամ ցածր) 

Խնդրում ենք հաշվել Ոլորտ 4.3–ի համար ստացված արդյունքը 

Գումարեք ստացված միավորները (Այո = 3, Մեծ չափով= 2, Սահմանափակ չափով = 1, Ոչ = 0) 

.................... 

 

Միավորների ընդհանուր քանակը բաժանեք 3-ի .................... 

Խնդրում ենք գնահատել այս ոլորտի համար պատասխանների միջին հավաստիությունը (խնդրում 

ենք նշել մեկ տարբերակ) 

Բարձր ....................    Միջին    ....................   Ցածր    .................... 

 



55 

 

 

Արդյունքների մասին ընդհանուր տվյալներ 
 

Բաժին Գործողության ոլորտը Միավոր Հավաստիո

ւթյուն 

Կառավարման 
ղեկավար 
շրջանակները 
անվտանգ 
խմելու ջրի և 
ջրահեռացման 
հավասար 
հասանելիությա
ն ապահովման 
համար 

1.1 Ռազմավարական շրջանակը` 

հավասար հասանելիության հասնելու 

համար 

  

1.2 Սեկտորի ֆինանսական 

քաղաքականությունը 

 

 

  

1.3 Օգտագործողների և իրավատերերի 

իրավունքներն ու 

պարտականությունները  

  

 

Աշխարհագրական 

դիրքով 

պայմանավորված 

անհավասարություն

ների կրճատում 
 

2.1 Աշխարհագրական տարածքների 

միջև հասանելիության հարցում 

անհավասարությունների կրճատման 

պետական քաղաքականությունը  

  

2.2 Աշխարհագրական տարածքների 

միջև գնային 

անհավասարությունների կրճատման 

պետական քաղաքականությունը 

  

2.3 Արտաքին աջակցության 

աշխարհագրական տեղաբաշխումը 

  

Հասանելիության 
ապահովում 
խոցելի և 
մեկուսացված 
խմբերի համար 

3.1 Խոցելի և մեկուսացված խմբերի 

կարիքների բավարարմանն ուղղված 

պետական քաղաքականությունը 

  

3.2 Ֆիզիկական հատուկ կարիքներ 

ունեցող անձինք 

  

3.3 Առողջապահական 

հաստատություններից օգտվող 

անձինք 

  

3.4 Կրթական հաստատություններից 

օգտվող անձինք 

  



3.5 Ծերանոցներից օգտվող անձինք 
  

3.6 Բանտարկյալներ 
  

3.7 Փախստականների ճամբարներում և 

կենտրոններում ապրող 

փախստականներ 

  

3.8 Անօթևան մարդիկ 
  

3.9 Ճանապարհորդներ և քոչվոր խմբեր 
  

3.10 Մարդիկ, որոնք ապրում են 

ջրամատակարարումից և 

ջրահեռացումից զուրկ 

բնակարանային պայմաններում 

  

3.11 Մարդիկ, որոնք իրենց 

աշխատավայրերում ապահովված 

չեն խմելու ջրի և ջրահեռացման 

հասանելիությամբ 

  

Ջրամատակար
արման և 
ջրահեռացման 
մատչելիության 
մշտական 
ապահովում 
յուրաքանչյուրի 
համար 

4.1 Մատչելիության ապահովմանն 

ուղղված պետական 

քաղաքականությունը 

  

4.2 Սակագնային միջոցառումներ 
  

4.3 Սոցիալական պաշտպանության 

միջոցառումներ 

  

 

 


