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Նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը Հայաստանում <<Ջուր և 

առողջություն>> Արձանագրության իրավասության սահմաններում 

Թիրախային ոլորտների առաջնահերթություն 
 

 

Թիրախային 

ոլորտը  

 

 

Հիմնահարցը 
 

Հիմնական 

պատասխանատու 

պետական մարմինները 

 

Ստացված միջին 

գնահատականը 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 III 
 
 

 

Խմելու ջրի 

մատչելիություն 

 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե,  

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
4.64 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 IV 
 
 

 

Ջրահեռացման 

մատչելիություն 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե,և 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
4.56 

 

Թիրախային 

ոլորտ I  
 

 

 

Մատակարարվող 

խմելու ջրի որակը 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 

 
4.52 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XIV 

 

 

Խմելու ջրի աղբյուր 

հանդիսացող ջրերի 

որակը 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն, 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն 

 
4.48 



 2 

 

Թիրախային 

ոլորտը  

 

 

Հիմնահարցը 
 

Հիմնական 

պատասխանատու 

պետական մարմինները 

 

Ստացված միջին 

գնահատականը 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XIX 
 
 

 

Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման, 

զարգացման, 

պահպանման և 

օգտագործման 

համակարգերի 

արդյունավետությունը 
 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն, 

Բնապահպանական 

պետական տեսչություն, 

Ջրավազանային 

կառավարման 

մարմիններ/ 

 
4.12 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XI 
 
 

 

Կեղտաջրերի մաքրման 

կայաններից 

Արձանագրության 

իրավասության 

սահմաններում գտնվող 

ջրերի մեջ  արտահոսած 

կեղտաջրերի որակը 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների կառավարման 

գործակալություն, 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե 

 
4.08 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XVIII 

 

 

Հատկապես 

աղտոտված 

տարածքների 

հայտնաբերում և 

դրության 

շտկում/մաքրում 
 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն, 

Բնապահպանական 

պետական տեսչություն, 

Ջրավազանային 

կառավարման 

մարմիններ/,  

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն, 

 

Էներգետիկայի և բնական 

պաշարների 

նախարարություն 

 
4.08 
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Թիրախային 

ոլորտը  

 

 

Հիմնահարցը 
 

Հիմնական 

պատասխանատու 

պետական մարմինները 

 

Ստացված միջին 

գնահատականը 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

XX 
 

 

 

Մատակարարվող 

խմելու ջրի և այլ ջրերի 

որակի վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

հրապարակման 

հաճախականությունը, 

որն առնչվում է 

Արձանագրությանը 

 

 Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն, 

Բնապահպանական 

պետական տեսչություն, 

Ջրավազանային 

կառավարման 

մարմիններ/, 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
4.04 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 II 
 
 

 

Ջրի հետ կապված 

բռնկումների և 

հիվանդությունների 

կրճատում 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 
 

 
4 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 VI 
 
 

 

Ջրահեռացման 

կոլեկտիվ և այլ 

նմանօրինակ 

համակարգերի 

արտադրողականության 

մակարդակը 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե,և 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
3.84 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 IX 
 
 
 

 

Չմաքրված կեղտաջրերի 

արտահոսքի դեպքեր 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների կառավարման 

գործակալություն, 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե 

 
3.8 
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Թիրախային 

ոլորտը  

 

 

Հիմնահարցը 
 

Հիմնական 

պատասխանատու 

պետական մարմինները 

 

Ստացված միջին 

գնահատականը 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

V 
 
 

 

Ջրամատակարարման 

կոլեկտիվ և այլ 

համակարգերի 

արտադրողականության 

մակարդակը 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե,և 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
3.68 
  

 

Թիրախային 

ոլորտ 

VIII 
 
 

 

Ջրահեռացման 

կառավարման ոլորտում 

ճանաչված լավագույն 

փորձի կիրառում 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե,և 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
3.68 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XIII 
 

 

 

Ոռոգման 

նպատակներով 

օգտագործվող 

կեղտաջրերի որակը 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն, 

 

Տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն / 

Ջրային տնտեսության 

պետական կոմիտե, 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
3.64 
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Թիրախային 

ոլորտը  

 

 

Հիմնահարցը 
 

Հիմնական 

պատասխանատու 

պետական մարմինները 

 

Ստացված միջին 

գնահատականը 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

X 
 

 

Կեղտաջրերի կոլեկտիվ 

կայաններից առանց 

մաքրման հեղեղաջրերի 

արտահոսքի դեպքեր` 

կոյուղու համակարգից 

դեպի Արձանագրության 

իրավասության 

սահմաններում գտնվող 

ջրերի մեջ  

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների կառավարման 

գործակալություն, 

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե 

 
3.6 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 VII 
 
 

 

Ջրամատակարարման 

կառավարման ոլորտում 

ճանաչված լավագույն 

փորձի կիրառում  

 

Տարածքային կառավարման 

նախարարություն / Ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե,և 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
3.56 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XV 
 

 

 

Լողալու համար 

օգտագործվող ջրերի 

որակը 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն, 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն 

 
3.48 
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Թիրախային 

ոլորտը  

 

 

Հիմնահարցը 
 

Հիմնական 

պատասխանատու 

պետական մարմինները 

 

Ստացված միջին 

գնահատականը 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XVI 
 

 

 

Կակղամորթերի և 

խեցգետնանմանների 

բուծման  համար 

օգտագործվող ջրի 

որակը 
 
 [Նշում. Քանի որ 
Հայաստանը ջրասակավ 
երկիր է, ուստի միայն 
առաջին մասը կարող է 
վերաբերել] 
  

 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն, 

 

Գյուղատնտեսության 

նախարարություն, 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն 
 

 
3.08 

 

Թիրախային 

ոլորտ 
XII 
 

 

 

Ջրահեռացման կամ այլ 

ջրահեռացման 

շինությունների 

կոլեկտիվ 

համակարգերից 

կեղտաջրերի նստվածքի  

հեռացում կամ կրկնակի 

օգտագործումը 

 

Բնապահպանության 

նախարարություն/Ջրային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

գործակալություն, 

 

Տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն / 

Ջրային տնտեսության 

պետական կոմիտե, 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
2.96 

 

Թիրախային 

ոլորտ 

 XVII 
 

 

 

Ճանաչված լավագույն 

փորձի կիրառում 

լողալու համար 

ընդհանրապես 

պիտանի 

պարփակված ջրերի 

կառավարման 

գործում 

 

Առողջապահության 

նախարարություն / 

Պետական հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային 

տեսչություն 

 
2.96 
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