ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ «ՋՐԻ և ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ
Շահնազարյան Գայանե, փորձագետ, Երևան, 19 փետրվարի 2019թ.

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

• ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XVIII- Հատկապես
աղտոտված տարածքների հայտնաբերում և
մաքրում

• ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIX - Ջրային
ռեսուրսների կառավարման, զարգացման,
պահպանման և օգտագործման
համակարգերի արդյունավետությունը
2

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XVIII- Հատկապես աղտոտված տարածքների
հայտնաբերում և մաքրում

ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը 2017թ.

Ներկա իրավիճակը
Մակերևութային ջրերի որակի
մոնիթորինգն իրականացվում է.
 42 գետ և 6 ջրամբար
Սևանա լիճ
Արաքս գետի հայ-իրանական համատեղ
մոնիթորինգ

Ստորկրյա ջրերի որակի մոնիթորինգն
իրականացվում է.
50 դիտակետում՝
28 հորատանցքում և 22 բնաղբյուրում՝
տարեկան երկու անգամ

www.armmonitoring.am

Լավ - 26 %
Միջակ – 37 %
Անբավարար – 15 %
Վատ – 22 %

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XVIII- ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ և ՄԱՔՐՈՒՄ
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
•Մակերևութային ջրային ռեսուրսների որակի պահպանման նպատակով
բացառել չմաքրված կեղտաջրերի լցվելը ջրային ռեսուրսներ:
•Կենցաղային կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման կարգավիճակի
գնահատում, գետավազանների ջրհավաք ավազաններից ցրված
աղտոտվածության ռիսկերի գնահատում:
•Խմելու ջրի նպատակով կիրառվող ջրային ռեսուրսների նիտրատով խոցելի
գոտիների որոշում:
•Մարդու առողջության համար վնասակար (և լողալու և խմելու դեպքում)
ջրային ռեսուրսների ռիսկային գոտիների սահմանում և հանրության
իրազեկում:
•Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանման համար ջրի որակի նորմերի
սահմանում:
•Սևանա լճի էֆտրոֆացման ազդեցությունների մեղման միջոցառումների
ծրագրի կազմում/իրականացում:

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XVIII- ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԱՂՏՈՏՎԱԾ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ և ՄԱՔՐՈՒՄ
№

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
(մինչև նշված տարվա վերջը)

1

Ռիսկային ջրային մարմինների
հայտնաբերում/դասակարգում

մինչև 2023թ.

2

Աղտոտման կրճատմանն ուղղված
միջոցառումների ծրագրի մշակում

մինչև 2024թ.

Իրականացնել գնահատում ըստ բաց
ջրավազան արտանետվող կեղտաջրերի
3
թույլատրելի սահմանային արտանետումների
չափանիշների

Պիլոտային ծրագրի իրականացում
Սևան և Հրազդան ՋԿՏ-ների համար
մինչև 2020թ
ևս մեկ ավազանի համար
(Հյուսիսային ՋԿՏ) մինչև 2022թ.

Ջրերի մոնիթորինգի համակարգի
4 կարողությունների հզորացում, այդ թվում նաև` 2025թ.
հիդրոկենսաբանական

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIX-ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ,
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներկա իրավիճակը
Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման պլաններից ընդունվել
են 3-ը՝ Արարատյանը, Հարավայինը և Ախուրյանը:
Եվրամիության Ջրային նախաձեռնություն պլյուս ծրագրի շրջանակներում
2018 թ. մեկնարկել է Հրազդան և Սևան ջրավազանային կառավարման
պլանի մշակման աշխատանքները:

Փորձագիտական գնահատում
Ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինների դերերը և
պարտականություններն ավելի հստակ սահմանելու համար հարկ կլինի
իրականացնել օրենսդրական փոփոխություններ, ինչպես նաև ցուցաբերել
համապատասխան աջակցություն ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական
հզորությունների զարգացման համար` օգտագործելով ինչպես երկրում առկա
ռեսուրսները, այնպես էլ միջազգային տեխնիկական աջակցություն:

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XVIII- ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԱՂՏՈՏՎԱԾ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ և ՄԱՔՐՈՒՄ
№

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԵՎ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Բաց ջրավազան արտանետվող կեղտաջրերի
թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ)
1
չափանիշների սահմանում` ըստ ջրային
ռեսուրսների
Նիտրատից խոցելի գոտիների որոշում և
աղտոտված/կամ վտանգի տակ գտնվող ջրերի
2
հատկորոշում/սահմանում համաձայն ԵՄ
նիտրատների դիրեկտիվի պահանջների
Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանման
3
համար ջրի որակի նորմերի սահմանում

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
(մինչև նշված տարվա վերջը)

մինչև 2025թ.՝
բաց ջրավազան արտանետվող
կեղտաջրերի թույլատրելի
սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ)
չափանիշների սահմանման
առկայություն
մինչև 2023թ.

Մինչև 2020թ.

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIX-ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
№

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

3 ջրավազանային կառավարման
1
պլանների մշակում
Հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի
2 կարողությունների ստեղծում և
հզորացում
Ջրային ռեսուրսների` ըստ ջրային
3
մարմինների դասակարգում
Ջրերի որակի կառավարման
4 ռազմավարության լրամշակում`
համաձայն ԵՄ ՋՇԴ պահանջների

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
(մինչև նշված տարվա վերջը)

Հրազդան և Սևան ՋԿՏ-ների համար`
մինչև 2020թ.
Հյուսիսային ՋԿՏ-ի համար` մինչև 2022թ.
մինչև 2025թ.

մինչև 2023թ.
մինչև 2023թ.

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIX-ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ,
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
(մինչև նշված տարվա վերջը)

N

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԵՎ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1

Ջրի որակի կառավարման ռազմավարության
լրամշակում` համաձայն ԵՄ ՋՇԴ պահանջների

մինչև 2023թ.

2

Ջրավազանային կառավարման խորհուրդների
գործունեության և իրավասությունների
օրենսդրական հիմքի ստեղծում

մինչև 2025թ.

3

Ջրավազանային տարածքային կառավարման
բաժինների ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական
հզորացում

մինչև 2025թ.

4

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական
գնահատում

Արարատյան դաշտի համար` մինչև 2020թ.
ՀՀ-ի համար` մինչև 2023թ.

5

Ջրաէկոհամակարգերի բարելավման
միջոցառումների պլանի մշակում

մինչև 2030թ.

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

