
 

Արմինե Առուշանյան 

ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության 

 պետական կոմիտե 

 7 հուլիսի 2016թ. 

 



 

    Ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության 
ինքնագնահատումը Հայաստանում իրականացվում է <<Ջուր և 
առողջություն>> արձանագրության շրջանակներում: 

 
  Ինքնագնահատման քարտը ներառում է կառավարման չորս 

բաժիններ. 
 
 Ղեկավար կառավարման շրջանակներն անվտանգ խմելու ջրի և 

ջրահեռացման հավասար հասանելիության ապահովման 
ոլորտում 

 աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված  
անհավասարությունների կրճատումը 

 հասանելիության ապահովում խոցելի և մեկուսացված խմբերի 
համար 

 ջրամատակարարման և ջրահեռացման  մատչելիության 
ապահովում յուրաքանչյուրի համար 



    

       

  

   Ռազմավարական շրջանակը` հավասար հասանելիության հասնելու համար. 
 
 

 

  Ջրի և ջրահեռացման իրավունքը` ՀՀ Սահմանադրություն և այլ 
իրավական ակտեր 

 
 Ռազմավարական ծրագիր` Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ոլորտի ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագիրը՝ ՀՀ 
կառավարության 2015 թ. օգոստոսի  13–ի նիստի թիվ 38 արձանագրային 
որոշման հավելված: 

 
 Թիրախները` Ջրամատակարարման  տևողության ավելացում,  

չսպասարկվող համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
բարելավում,  ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում, 
կորուստների կրճատում: 

 
 Հավասար հասանելիության հասնելու համար  պարտականությունները                

որոշվել և բաշխվել են: 
      

 
 



 

 ֆինանսավորման աղբյուրները- Ընկերությունների սեփական միջոցները, ՀՀ 

կառավարություն, տարբեր միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպություններ, բարեգործական ընկերություններ:  

 

 Հայաստանի Հանրապետության  2014-2025 թ.թ  Հեռանկարային զարգացման 
ռազմավարության ծրագիր` ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N442-Ն 
որոշման հավելված: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի 
ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագիր` ՀՀ կառավարության 2015թ. 
օգոստոսի 13–ի  նիստի N38 արձանագրային որոշում: 

 

 

 Միջազգային ֆինանսական աջակցությունը հիմնականում  հաշվի է առնում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի հավասար 
հասանելիության հարցերը: 

 



 

 Բաժանորդ և ջրամատակարար -ՀՀ կառավարության  22 հունվարի 2004 
թվականի N 130-Ն որոշում`  <<Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման 
կանոնները, ջրամատակարարման և ջրահեռացման  պայմանագրերի 
օրինակելի ձևերը, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին 
միացման տեխնիկական պայմանների սահմանման կարգ>>:  

 

 Տեղեկատվության հասանելիություն - ՀՀ ջրային օրենսգրքի 20-րդ հոդված,  
<<Հանրային քննարկումների կազմակերպման և իրականացման կարգը 
հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 25-ի N296-Ն 
որոշում:  

 

   Ջրամատակարար ընկերությունների կայքէջեր. 

www.yerevandjur.am,       www.armwater.am    

www.norakunq.am,   shirakwater.am 

  www.loriwater.am 

 

 

http://www.yerevandjur.am/
http://www.armwater.am/
http://www.norakunq.am/
http://www.armwater.am/
http://shirakwater.am/
http://www.loriwater.am/


 
 Ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության.  
 
  քաղաքային բնակավայրերում ապրող բնակչությունը՝              2014թ.  - 63.5%  
  գյուղական  բնակավայրերում ապրող բնակչությունը               2014թ.   - 36.5% 
 

        Անվտանգ խմելու ջրի մշտապես հասանելիություն ունեցող  
բնակչության մասնաբաժինը. 

          
         քաղաքային վայրերում`                         2014.  - 99.7%  
         գյուղական վայրերում`                           2014 թ. -95.5% 

 
    Կոյուղու հասանելիություն  ունեցող բնակչության մասնաբաժինը 

       
        քաղաքային    վայրերում`                    2014թ. -94.9%,  
          գյուղական վայրերում`                        2014թ. -16.5%  
    



 

 Հայաստանի Հանրապետության  2014-2025թթ. Հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարական ծրագիր` ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի մարտի 27-ի N  442 - Ն որոշման հավելված: 

 

 

 

 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի 
ռազմավարություն և ֆինանսավորման ծրագիր` ՀՀ 
կառավարության 2015թ. օգոստոսի 13–ի նիստի N38 
արձանագրային որոշման հավելված:   

 

 



 

 Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի  մաքրման ծառայությունների 
մատուցման սակագները`  
 

www.psrc.am,  www.scws.am,  www.yerevandjur.am, www.armwater.am, www.norakunq.am,    
shirakwater.am,  www.loriwater.am 

 
 

            

 Երևան Ջուր» ՓԲԸ– ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման  
ծառայություններ – 170,25 դրամ 
 

     <<Հայջրմուղկոյուղի>>ՓԲԸ- ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայություններ-  
                                                                      179,78 դրամ, 

 
  «Նոր ակունք» ՓԲԸ- ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայությունների- 202, 63 դրամ,  
 
       
   «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-    ջրամատակարարման, ջրահեռացման  այությունների    
                                                                      172,21 դրամ,  
       
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ- ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայությունների                                                                                                                   

                                                       180,98 դրամ: 
 

  

http://www.psrc.am/
http://www.psrc.am/
http://www.scws.am/
http://www.yerevandjur.am/
http://www.armwater.am/
http://www.norakunq.am/
http://www.armwater.am/
http://shirakwater.am/
http://www.loriwater.am/


 

   
    <<Ջրի ազգային ծրագրի մասին>>  ՀՀ օրենք (2006թ. նոյեմբերի 27) ,  
 
 
    <<Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին>> 

ՀՀ օրենք , (2005թ. մայիսի 3) 
 
     
      Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թ.թ  հեռանկարային 

զարգացման ռազմավարական ծրագիր` ՀՀ կառավարության 
2014թ. մարտի 27-ի N442-Ն որոշման հավելված: 



 

  <<Սակագին>> հասկացությունը - ջրամատակարարման կամ 
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների 
մատուցման համար Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած 
գին - ՀՀ ջրային օրենսգիրք,  2002թ.   հունիսի  4 

 

 

 Պետական-մասնավոր գործընկերության հետագա զարգացմանն 
ուղղված` Հայաստանի խմելու ջրի ոլորտի բարեփոխումների 
գործողությունների ծրագիր` ՀՀ կառավարության 2014թ. 
օգոստոսի 14–ի N883-Ն որոշում և Ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ոլորտի ռազմավարության և ֆինանսավորման 
ծրագիրը` ՀՀ կառավարության 2015 թ. օգոստոսի  13–ի նիստի թիվ 
38 արձանագրային որոշման հավելված: 

 

 

 

 



 Հայաստանի Հանրապետության  2014-2025 թ.թ  Հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարության ծրագիր. 

 

 Սոցիալական պաշտպանությունը` ՀՀ պետական 
քաղաքականության գերակա ուղղություններից է: Սոցիալական 
պաշտպանությանն  ուղղված ծախսերի գերակշիռ մասը՝ շուրջ 
70%-ը, 2010-2014թ.թ կազմում են ծերության, գլխավորապես՝ 
կենսաթոշակների գծով ծախսերը:  

 

 Սակագնային քաղաքականությունը` մատչելիության հարցերի 
լուծման նպատակով:  

 

 <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների 
սոցիալական պաշտպանության մասին>>, «Զինծառայողների և 
նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 
ապահովության»  և  «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ 
օրենքներում  փոփոխությունների կատարելու մասին>> ՀՀ 
օրենքը`  1997թ. Հունիսի 9: 

 




