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Առողջության բարելավում՝ ջրի կայուն

կառավարում, անվտանգ խմելու ջրի

մատչելիություն եվ պատշաճ

ջրահեռացում ապահովելու համար

նպատակային ցուցանիշներ եվ

հսկողական ժամկետներ սահմանելու և

դրանց կատարումը ապահովելու միջոցով։
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Կապված

Հոդված 6 

(2) հետ

Նկարագրություն

(ա) Խմելու ջրի որակը

(բ) Ջրածին հիվանդությունների բռնկումների ծավալների և դեպքերի կրճատում

( բ) Այն տարածքը, բնակչության խումբը կամ տոկոսը, որը պետք է սպասարկվի խմելի ջրի

մատակարարման հավաքական համակարգերի միջոցով կամ որտեղ խմելու ջրի մատակարարումը պետք

է բարելավվի այլ եղանակներով:

(դ) Այն տարածքը, բնակչության խումբը կամ տոկոսը, որը պետք է սպասարկվի ջրահեռացման

հավաքական համակարգերի միջոցով կամ որտեղ սանիտարականխար•ելիչ միջոցառումների

իրականացումը պետք է բարելավվի այլ եղանակներով:

(ե) Արդյունավետության աստիճանը, որը պետք է ապահովեն այսպիսի հավաքական համակարգերը և

ջրամատակարարման և ջրահեռացման այլ համապատասխան եղանակները:

(զ) Ջրամատակարարման կառավարման ոլորտում ճանաչում գտած առաջավոր փորձի կիրառումը:

Ջրահեռացման համակարգի կառավարման ոլորտում ճանաչում գտած առաջավոր փորձի կիրառումը:   

Որպես խմելու ջրի աղբյուր օգտագործվող ջրային պաշարների պաշտպանություն:   

(է) Չվերամշակված կեղտաջրերի արտանետումների հաճախականությունը:

Տեղումների արդյունքում առաջացած չվերամշակված կեղտաջրերի արտանետումների

հաճախականությունը:  

(ը) Կեղտաջրերի մաքրման կայաններից արտանետվող ջրի որակը:

(թ) Հավաքական համակարգերից կամ ջրահեռացման այլ համակարգերից կոյուղաջրերի նստվածքների

հեռացումը կամ վերաօգտագործումը:

Ոռոգման նպատակով օգտագործվող կեղտաջրերի որակը:

(ժ) Որպես խմելու ջրի աղբյուր օգտագործվող ջրի որակը:

Լողանալու նպատակով օգտագործվող ջրի որակը: 

Ջրային կուլտուրաների կամ կակղամորթների և խեցգետնի բազմացման կամ հավաքման համար

օգտագործվող ջրի որակը: 

(ժա) Ճանաչում գտած առաջավոր փորձի կիրառումը լողալու համար համընդհանուր մատչելի փակ

ջրային տարածքների կառավարման հարցում:
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Հիմնական գերատեսչություններ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման

նախարարություն
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Ներգրավված

կազմակերպություններ

Նախարարություններ՝

Արտաքին գործերի

Ֆինանսների

Արդարադատության

Գյուղատնտեսության

Հասարարական կազմակերպություններ



Ծրագրի կոնկրետ նպատակն է սահմանել

իրականացվելիք աշխատանքների

չափորոշիչների և մակարդակների ազգային

և/կամ տեղական նպատակային ցուցանիշներ: 
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«Ջուր և առողջություն» Արձանագրության մեջ

ընգրկված պարտավորությունների իրականացման

հետ կապված կարիքների գնահատում:

Հայաստանում «Ջուր և առողջություն»

Արձանագրության համաձայն նպատակային

ցուցանիշների և հսկիչ ժամկետների

սահմանում` բոլոր ներգրավված ազգային

գերատեսչությունների մասնակցությամբ: 
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Ջրային ազգային քաղաքականության

երկխոսության Ղեկավար հանձնախումբ

Ազգային փորձագետների աշխատանքային

խումբ

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ քարտուղարություն,միջազգային

խորհրդատու` Ֆինլանդիայի կառավարության

աջակցությամբ
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Ջրի և առողջապահական իրավիճակի

իրավական, ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական

տեսանկյունների բազային վերլուծություն

Ղեկավար հանձնախմբի 3 հանդիպում, 9

թիրախային ոլորտի ընտրություն

ՀԿ համակարգման 3 հանդիպումներ:
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Նախնական սահմանված 26 թիրախ և

նպատակային ժամկետներ

Գործողությունների ծրագիր

Արձանագրության վավերացման

«ճանապարհային քարտեզ»
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II - ջրի հետ կապված բռնկումների և

հիվանդությունների կրճատում՝

• Խոլերայի, որովայնային տիֆի և վիրուսային

հեպատիտ Ա-ի` ջրով պայմանավորված
դեպքերի, բռնկումների և համաճարակների

բացակայության պահպանում

• Ռոտավիրուսային վարակի դեմ երեխաների

պատվաստումների ընդգրկվածության

մակարդակի պահպանում և իրականացում
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Ջրային գործոնով պայմանավորված

հիվանդությունների դեպքերի կամ

բռնկումների վերահսկման և

արձագանքման համակարգի հզորացում`
29.12.2011թ. թիվ 1913-Ն ՀՀ կառավարության

որոշման համաձայն:
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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