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Տիգրան Քալանթարյան – Հայաստանի ազգային համակարգող 



Ծրագրի  նպատակները 

 

Ծրագրի բաղադրիչները՝ 

• Անդրսահմանային դիագնոստիկ վերլուծություն (ԱԴՎ) 

• Արփա գետավազանի կառավարման պլանի մշակում 

• Տարածաշրջանային Գործողությունների 
Ռազմավարական Ծրագրի (ԳՌԾ) 
նախապատրաստում 

• Մագիստրոսական դասընթացների կազմակերպում 

• Ցուցադրական ծրագրի իրականացում 
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Անդրսահմանային դիագնոստիկ  
վերլուծություն (ԱԴՎ) 

Հիմնական նպատակն է՝ 
Համաձայնեցնել  անդրսահմանային հիմնական խնդիրները և 

մտահոգությունները , որոնք ազդում են տարաշրջանային 
ջրի կառավարմանը 

• Գետերի հոսքի փոփոխություն և կրճատում 

• Ջրի որակի քայքայում 

• Էկոհամակարգի դեգրադացիա 

• Ջրհեղեղների ազդեցություն 
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2007-ին ընդունվել է ԱԴՎ-ի նախագիծը, որի 
 



Անդրսահմանային դիագնոստիկ  
վերլուծություն (ԱԴՎ) 

 

• ԱԴՎ 2007–ի նախագծի վերամշակում 
2012 –իխմբագրություն՝ մոնիթորինգի և զննումների 
արդյունքում ստացված նոր տեղեկատվություն; սոցիալ 
տնտեսական զարգացումներ; օրենսդրական -
կառուցվածքային փոփոխություններ; ապագա տենդենցներ; 
ռիսկերի-ծասխսերի և օգուտների-խթանների վերլուծություն 

  Խնդիրների –ազդեցության – պատճառների  վերագնահատում 
 

• Բացերի լրացման ուսումնասիրություն 
հիդրոլոգիա; կլիմայի փոփոխություն; ջրի որակ; 

սոցիալ-տնտեսական;  գենդերային; տնտեսական 
հաշվարկներ 
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ՋՌՀԿ  դասընթացներ 

ՋՌՀԿ Ակադեմիա՝ 
– ազգային մակարդակով դասընթացներ 3 երկրներում 

– 3 փուլերով ընդհանուրը 9 օր (2012թ. ապրիլից-հոկտեմբեր) 

Տվյալների կառավարում; կլիմա; բնապահպանական ելքեր; 
ջրի որակ; էկոլոգիա; ջրհեղեղներ-երաշտ; տնտեսություն և 
ֆինանսներ; քաղաքականություն; օրնենսդրություն-
կարողություններ; առողջապահություն և իրազեկում  

– Տարբեր շահագրգիռ գերատեսրություններից 17 
մասնակիցներ 



Արփայի ԳԱԿ պլանի մշակում 

Արփա գետավազանի կառավարման պլանի մշակում 

- Ֆիզիկական, կենսաբանական, աշխարհագրական, սոցիալ-
տնտեսական և ջրօգտագործման բնութագրիչներ 

- Ջրային մարմինների տարանջատում և դասակարգում  

- Ջրի հոսքի և որակի ցուցանիշների գնահատում հիմնված ջրի 
քիմիական և կենսաբանական վերլուծության  վրա 

- Բնապահպանական թիրախների քանակական գնահատում 

- Ճնշումների/ազդեցության վերլուծությւոն, միջոցառումների 
նախնական ծրագիր 

- Տնտեսական և բնապահպանական նախնական վերլուծություն 
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• Մշակվում է համաձայն ՀՀ օրենդրության 

• Քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ 
 



Գործողությունների Ռազմավարական  
Ծրագիր  (ԳՌԾ) 

• Հաստատված ազգային ՋՌՀԿ պլաններ՝ 10 և 20 տարի ջրի 
կառավարման թիրախներով, ժամանակաչափով, 
պատասխանատվությունների բաշխումով, բյուջեով 

• ԳՌԾ , որն աջակցվում է կառավարությունների կողմից 
 

• Ազգային գործողությունների պլանների առկայություն 
 

• ՋՌՀԿ-ի և ԳՌԾ-ի իրականացման համար ապահով 
ֆինանսական աջակցություն  
 

• Օրենսդրական, քաղաքականության և կառուցվածքային 
հիմքեր ՋՌՀԿ-ն իրականացնելու համար  
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Շահառուների  գործունեություն 

 

ՋՌՀԿ Մագիստրատուրա  –  դասընթացների ծրագիր 
− Բաքվի և Թբիլիսիի Պետական համալսարաններ, Երևանի 

ճարտարապետության և շինարարության պետական 
պետական համալսարան 

− Ազգային ,տարածաշրջանային և միջազգային 
փորձագետների ներգրավվում 

− Միջոլորտային, համապարփակ բոլոր ապագա ջրի 
կառավարիչների համար 

Կարգավիճակը 
− Ներկայումս դասընթացների ծրագրի մշակման փուլն է 

− Նպատակն է ունենալ դասընթացները պատրաստ 
դասավանդման 2013թ-ի սեպտեմբերին 
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Ցուցադրական ծրագիր 

Սկզբնական տվյալների 
հավաքում 
Գետավազանի  էկոլոգիայի 
համապարփակ գնահատում՝ 
•Հիդրոլոգիա և 
հիդրոմորֆոլոգիա, 
•Ջրի քիմիական որակ, 
•Միկրո և մակրո 
անողնաշարավորների և 
ձկների կենսաբանակ ան 
վերլուծություն 
•Մարդածին ազդեցություն 
•Եղանակային տվյալների հենք 



Ցուցադրական ծրագիր 

 

Կարգավիճակը՝ 

Բազային տվյալների հավաքում՝ 

- 2 դաշտային զննումներ ավարտվել են 

- Գնահատականների նախնական 
հաշվետվությունները հանձնվել են 

- Պահանջվածից ավելին է արվել՝ ավել 
դիտարկումների կետեր, ավել 
կենսաբանական և քիմիական ցուցիչներ 

 

Պլնավորում՝ 

- Եվս 3 երեք զննումներ 2013թ-ին 

- Վերջնական  գնահատականի 
հաշվետվություն 
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ՄԱԶԾ/ԳԷՖ  Քուռ-Արաքս Ծրագիր 
 
 

Այցելեք մեզ՝ 
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Շնորհակալություն 
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