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ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ III

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ


 Գյուղական համայնքների անվտանգ խմելու ջրի մատչելիության
բարելավում` ջրամատակարարման համակարգերի կառուցմամբ և
վերակառուցմամբ,

մինչև 2015թ. – 15 համայնքում, մինչև 2020թ. ևս 20 համայնքում

 Ջրամատակարար կազմակերպությունների ծառայությունների
մատուցման բարելավում`

ՋՄ համակարգերում ջրի  կորստի  մակարդակի նվազեցում  , համեմատած  
2013թ. –ի հետ

ա/  5%` մինչև 2016թ.,  7%`մինչև 2017թ. ,  10%  մինչև 2020թ.,

բ/  24-ժամյա ջրի սպասարկման ապահովում քաղաքային բնակչության 90%–
ի համար մինչև 2020թ. 

գ/  Քաղաքային բնակչության 95%-ի համար մինչև 2025թ.



 Հանրակրթական հաստատություններում ջրամատակարարման
բարելավում` (մանկապարտեզները, ավագ դպրոցները և
գիշերօթիկ դպրոցները) -

20 հաստատություն մինչև 2016թ., ևս 30-ը` մինչև 2020թ.

 <<Ջրամատակարարման մասին>> օրենքի ընդունում,

մինչև 2016թ.

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ III

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ



ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ IV

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Ջրահեռացման մատչելիության բարելավում`նոր ՋՀՀ կառուցում, 
ներառյալ կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման այլընտրանքային 
համակարգեր` 

ա) մինչև 2018թ. 10 բնակավայրերում,  մինչև 2025թ. ևս 40
բնակավայրերում, 

բ) կենտրոնացված ՋՀՀ վերականգնում և ընդլայնում` մինչև 2016թ. 
երկու քաղաքներում, 2020թ. ևս  երեք  քաղաքներում 

 Հանրակրթական ու նախադպրոցական հաստատություններում 
ջրահեռացման մատչելիության բարելավում`

Նոր ՋՀՀ, ներառյալ էկոզուգարանների կառուցում` մինչև  2018թ. 10 
բնակավայրերում,  մինչև 2025թ. ևս 25 բնակավայրերում



ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XI

ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ  ՄԱՔՐՄԱՆ  ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ     
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ   ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ   ԳՏՆՎՈՂ ՋՐԵՐԻ  ՄԵՋ  
ԱՐՏԱՀՈՍԱԾ  ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ  ՈՐԱԿԸ

 Մաքրման կայաններից  բաց ջրավազաններ արտահոսող ջրերի որակի 
նորմերի և հեռացման  կարգի մշակում և սահմանում, մինչև  2016թ. 

 Չմաքրված կեղտաջրերի արտահոսքի կրճատում Երևան քաղաքում` 

առնվազն 50%-ով մինչև 2017թ., 75%-ով մինչև 2020թ. 

 Չմաքրված կեղտաջրերի արտահոսքի կրճատում ևս 4 քաղաքում,

Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում Դիլիջան և Ջերմուկ 
քաղաքներում` մինչև  2016թ.,  ևս երկու քաղաքում  կեղտաջրերի 
մաքրման կայանների վերանորոգում/կառուցում , մինչև  2020թ. 



ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ XIV

ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ Ա ՂԲՅՈՒՐ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԸ

 Ջրամատակարարման աղբյուրների և կառույցների 
սանիտարական պահպանման առաջին գոտիների 
սահմանների և ռեժիմի ապահովում  - 60%  աղբյուրների 
գոտիների ապահովում` մինչև 2018թ.  և   առնվազն 95% 
աղբյուրների գոտիների ապահովում` մինչև 2020թ.

 Ջրամատակարարման աղբյուրների երկրորդ և երրորդ 
գոտիների սահմանագծերի որոշման մեթոդաբանության 

վերանայում և արդիականացում,  մինչև 2020թ.



ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ  XX

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՂ  ԽՄԵԼՈՒ  ՋՐԻ ԵՎ ԱՅԼ  ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ 
ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության 
հրապարակում, սկսած 2015թ. 

 <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության 
համապատասխան ազգային զեկույցի հրապարակում, 

3 տարին մեկ անգամ` սկսած 2016թ-ից

 <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության  ոլորտների 
վերաբերյալ տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում, 

մինչև 2016թ. 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱ Ն   ՀԱՄԱՐ


