
  
  

“ԷկոԼուր” տեղեկատվական ՀԿ-ն 
ներկայացնում է 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ. 
ԿԱՌՎԱՐՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 



Ջրային ռեսուրսներ` 

•  Ընդհանուր ջրային ռեսուրսներ` 
46.6 մլրդ. խմ 

• Քաղցրահամ ջրի ամենամեծ 
պաշարը` Սևանա լիճ` 
մոտավորապես 34 մլրդ. խմ ջրի 
պաշարով 

• Համեմատության համար, 
Հայաստանի բոլոր ջրամբարները` 
մոտ 80, պարունակում են ոչ ավել 
քան 1 մլրդ. խմ ջուր 

• Մակերեսային ջրերի պաշարները` 
7.7 մլրդ. խմ (տարբեր տվյալներով) 

• 9480 մեծ ու փոքր գետեր  

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Միջազգային կոնվենցիաներ 
 
 

“Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես 
ջրաթռչունների բնակավայր” կոնվենցիա (Ռամասարի Կոնվենցիա) 
 
 
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության 
մասին” Կոնվենցիա 
 
 
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Միջազգային լճերի և անդրսահմանային ջրահոսքերի պահպանության 
և օգտագործման մասին” Կոնվենցիա, “Ջրի և առողջության մասին” 
Արձանագրություն 



        Օրենքներ 

• ՀՀ Ջրային օրենսգիրք 

• ՀՀ օրենք “Սևանա լճի 
մասին” 

• ՀՀ օրենք “Ջրի ազգային 
քաղաքականության 
հիմնադրույթների մասին” 

• ՀՀ օրենք “Ջրի ազգային 
ծրագրի մասին” 

• ՀՀ օրենք 
“Գյուղատնտեսական 
հողերի մելիորացիայի 
մասին” 

 



    ՀՀ Ջրային օրենսգիրք 

• Ջրային ռեսուրսները 
հանդիսանում են պետության 
սեփականությունը 

• Ջրօգտագործման 
կարգավորում` 
ջրօգտագործման 
թույլտվություններ տալու 
միջոցով 

• Հասարակության 
մասնակցությունը ջրային 
ռեսուրսների կառավարման և 
պահպանության գործընթացին  

 



   Ինստիտուցիոնալ համակարգ 

 
 

  ՀՀ կառավարություն 

 Ջրի ազգային խորհուրդը 

Վեճերը լուծող հանձնաժողովը 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

• Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման 
գործակալություն` 

 

  

ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարաություն 

ՀՀ  առողջապահության 
նախարարություն 

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

 

 

 



ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
 

Ջրային ռեսուրսների կառավրման գործակալություն` 

 

• Տալիս է ջրօգտագործման 
տուլատվություններ 

• ` տալիս է եզրակացություններ շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատականների վերաբերյալ 

• ` 

•  կատարում է ջրային համակարգերի 
պահպանության  վերահսկման 
ֆունկցիաներ 

 

Բնապահպանական փորձաքննություն 

Պետական բնապահպանական տեսչություն` 
 
 
 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
մոնիթորինգի կենտրոն 
 



  Ինստիտուցիոնալ համակարգ 

 
• ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարաություն 

• ՀՀ  առողջապահության նախարարություն  

• ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  

• ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  

• ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն  

 

 

 



Ջրային տնտեսության Պետական Կոմիտե  
 • ՓԲԸ “Հայջրմուղկոյուղի”, որը 

սպասարկում է 37 քաղաք և 280 
գյուղ 

• ՓԲԸ “Շիրակջրմուղկոյուղի” 

• ՓԲԸ “Լոռիջրմուղկոյուղի” 

• ՓԲԸ “Նոր Ակունք” 

 

• ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2001թ 
փետրվարի 9-ի N92 որոշմամբ`  

• ջրային տնտեսության ոլորտի 
ընկերությունների ֆինանսական 
վերականգնման, նրանց կողմից 
սպառողներին մատուցվող 
ծառայությունների որակի բարելավման,  

• սակագնային քաղաքականության 
կատարելագործման  

• ոլորտում տնտեսական բարեփոխումների 
իրականացման նպատակով: 



   Ջերմուկի ջրվեժ  
 

  



  
  

Անցյալ տարի Սեվանում ձուկ էին որսում, իսկ այս 
տարի` դատարկ ցանց 



 

• Մշակում և իրականացնում է 
սակագնային 
քաղաքականություն 

• Տրամադրում է լիցենզիաներ 
անմրցունակ 
ջրամատակարարներին 

  

Հայաստանի Հանրապետության հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

 



Հիդռոէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական 
զարգացման ծրագիր 

կստեղծվեն լրացուցիչ էներգետիկ 
հզորություններ` 450 ՄՎտ 

• Փոքր ՀԷԿ-եր 

• Արտադրվող էլեկտրոէնեռգիայի 
հզորությունը ավելացված է 10-30 
ՄՎտ-ով 

 

 

• S.O.S. Փոքր ՀԷԿ-եր 

•  Արդյունքում փոքր ՀԷԿ-րը վերցնում են 
ողջ ջուրը` մեծ տարածքներում անջուր 
թողնելով գետերի էկոհամակարգերը` 
ներառյալ ձուկը, ափերի ֆլորան ու 
ֆաունան: Առանց ջուր են մնում գետերով 
ոռոգվող գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերը: 



Սևանա լիճ 
 

• “Սևան” Ազգային պարկ ՊՈԱԿ 

  Սևանա լճի 
պահպանության փորձագիտական հանձն
աժողովը  

• ՀՀ նախագահին առընթեր Սեւանա 
լճի հիմնահարցերի հանձնաժողով  

•  “Սևան” Ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի խորհուրդ  

 



ՍԵվան, Սեվան 

Պահպանել, թե  վաճառել  



     Ախթալա 
 

Թթու    գետը 



Êû 
 
     Սոտք 

    Իսկ սա` Geoprominig  Gold-ը   Սևանում 



     Սոտք  
      

     Սոտք`  գետ  և  գյուղ    



Արարատյան    դաշտավայր 
Ցիանը թունավորում է Արարատյան    դաշտավայրը 



     Հրազդան 
 

ՁԿՆԵՐԻ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏՈՒՄ 

 



•ЗАО «Ереван Джур» резидент в  Армении, 
учреждено французской компанией 
Generale des Eaux, 2005  
 
договор аренды с Государственхным 
комитетом водного хозяйства до 2015  
 
Сеть водоснабжения компании имеет 
протяженность в 2120 км.  
 
Абоненты  компании - 339 369  
 
 
 
 

ЗАО Ереван джур   резидент в  Армении, учреждено французской компанией Generale des Eaux, которая в 2005 году победила в объяв         
•Абоненты  компании - 339 369  
•Тарифы – 181 до 174.5 драмов 
•Сеть водоснабжения компании имеет протяженность в 2120 км.  

ЗАО Ереван джур   резидент в  Армении, учреждено французской компанией Generale des Eaux, которая в 2005 году победила в объяв   
•Абоненты  компании - 339 369  
•Тарифы – 181 до 174.5 драмов 
•Сеть водоснабжения компании имеет протяженность в 2120 км.  

•Сеть водоснабжения компании имеет протяженность в 2120 км.  



“ 
 “ԷկոԼուր” տեղեկատվական ՀԿ-ն  

Հեր: +37491 92 12 64  
E-mail: info@ecolur.org 
URL: www.ecolur.org 

 

 
 

mailto:info@ecolur.org�
http://www.ecolur.org/�

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Ջրային ռեսուրսներ`
	Slide Number 4
				 				Օրենքներ
					ՀՀ Ջրային օրենսգիրք
				Ինստիտուցիոնալ համակարգ��
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն�
			Ինստիտուցիոնալ համակարգ
	Ջրային տնտեսության Պետական Կոմիտե �
				Ջերմուկի ջրվեժ �
		
	Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով�
	Հիդռոէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագիր
	Սևանա լիճ�
	ՍԵվան, Սեվան
						Ախթալա
	Êû��					Սոտք
						Սոտք 
	Արարատյան    դաշտավայր
						Հրազդան�
	Slide Number 22
	“� “ԷկոԼուր” տեղեկատվական ՀԿ-ն �Հեր: +37491 92 12 64 �E-mail: info@ecolur.org�URL: www.ecolur.org�

