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     Հայաստանը դեռ չի հանդիսանում ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանային 
գրասենյակի <<Ջուր և առողջություն>>  արձանագրության  կողմ երկիր: 

 
            Հայաստանում ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ինքնագնահատումն 

իրականացվել է <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության ներքո, Ֆրանսիայի կառավարության 
աջակցությամբ,՝ <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ-ի կողմից` 
ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի  համակարգմամբ: 

 
    
    ՋՋՀՀ ինքնագնահատման քարտի մեկնարկային սեմինարը և ԵՄ ջրային նախաձեռնության 

ազգային քաղաքականության ղեկավար հանձնախմբի հանդիպումը տեղի է ունեցել 2015թ. 
դեկտեմբերին: 

 
      Ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության (ՋՋՀՀ)  ապահովման երեք կարևոր 

գործոններն են` աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված անհավասարությունների 
նվազեցումը, խոցելի խմբերի առջև ծառացած խոչընդոտների հաղթահարումը և մատչելիության 
խնդիրների լուծումը: 

 
       
     ՋՋՀՀ ինքնագնահատման քարտը վերլուծական գործիք է և կարող է օգնել 

կառավարություններին և այլ շահագրգիռ կողմերին` սահմանել ջրի և   ջրահեռացման  
հավասարաչափ մատչելիության ելակետային չափանիշը, բացահայտել հարակից 
առաջնահերթությունները, քննարկել հետագա ձեռնարկվելիք գործողությունները և 
ինքնագնահատման գործընթացի միջոցով գնահատել առաջընթացը:  

 
     



}  Գնահատման մեթոդաբանությունը և հիմնավորումը. 

    Ինքնագնահատման քարտը ներառում է  չորս բաժին., որոնք  բաժանված են 
գործողությունների ոլորտների: 

 
 Գործողությունների  յուրաքանչյուր ոլորտ պարունակում է հարցեր: Հարցերը 
քանակը  տատանվում է 2-6-ի միջև: 

 
     Յուրաքանչյուր հարցին անհրաժեշտ է տալ մեկ պատասխան՝ չորս հնարավոր  

տարբերակից:  
     
     Յուրաքանչյուր պատասխան եղել է հիմնավորված:  
     
      Կատարվել է յուրաքանչյուր  պատասխանի հավաստիության ինքնագնահատում:  
 
      Գործողությունների յուրաքանչյուր ոլորտի համար հաշվարկվել է մեկ ամփոփ  

միավոր:   
       
     Նվազագույն միավորը եղել է  1 , իսկ առավելագույն միավոր `  3-ը: 



Միավորը Մեկնաբանությունը 

Ոչ՝  0 Դրական պատասխանը հիմնավորող փաստերն 
ազգային կամ տեղական մակարդակում 
մատչելի չեն կամ շատ քիչ են: 

Սահմանափակ չափով՝  1 Տ ե ղ ա կ ա ն  մ ա կ ա ր դ ա կ ո ւ մ  դ ր ա կ ա ն 
պատասխանը հիմնավորող տեղեկատվությունը 
սահմանափակ է: Ազգային մակարդակում առկա 
է որոշակի սահմանափակ տեղեկատվություն, 
որը մասամբ է հիմնավորում դրական 
պատասխանը: 

Մեծ չափով՝ 2  Դրական պատասխանը հիմնավորող 
տեղեկատվությունը տեղական մակարդակում 
ծավալուն է, իսկ ազգային մակարդակում՝ ոչ 
այնքան: 

Այո՝ 3 Ազգային մակարդակում կա բավական 
հասանելի տեղեկատվություն, որը լիովին 
հիմնավորում է դրական պատասխանը: 



Բարձր՝ խիստ հավաստի Միջին՝ հավաստի Ցածր՝ անհավաստի 

Գոյություն ունեն միմյանց հետ 
կապակցված և հեշտ հասանելի 
փաստաթղթեր, որոնք 
սահմանում են տվյալների 
հավաքագրման, մշակման և 
որակի վերահսկողության 
պարտականությունները: 
 
Տվյալների իսկությունը կարելի 
է պարզել՝ հետևելով 
պաշտոնական աղբյուրին, որը 
մատչելի է ցանկացած 
շահագրգիռ անձի համար: 
 
Տվյալները պաշտոնապես 
հաստատվել են: 
 
  

Տվյալների հավաքագրման, 
մշակման և որակի 
վերահսկողության 
պարտականությունները 
սահմանված են: 
 
Տվյալների իսկությունը կարելի 
է պարզել հետևելով 
պաշտոնական աղբյուրին: 
 
Տվյալները հաստատվել են: 

Տվյալների հավաքագրման, 
մշակման և որակի 
վերահսկողության 
պարտականությունները 
սահմանված չեն: 
 
Ոչ բոլոր տվյալների 
իսկությունը կարելի է պարզել 
հետևելով աղբյուրին: 
 
Ոչ բոլոր տվյալներն են 
հաստատվել: 



1.  Ղեկավար կառավարման շրջանակներն անվտանգ խմելու ՋՋՀՀ ապահովման ոլորտում. 
             1.1 Ռազմավարական շրջանակը` հավասար հասանելիության  հասնելու համար. 
                 1.2  Սեկտորի ֆինանսական քաղաքականություն 
                  1.3 Օգտագործողների և իրավատերերի իրավունքներն ու պարտականությունները 
 

2.    Աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված  անհավասարությունների կրճատում. 
                2.1 Պետական քաղաքականությունը  
                2.2 Գնային անհավասարությունների կրճատման պետական քաղաքականությունը 
                2.3 Սեկտորի համար արտաքին աջակցության աշխարհագրական տեղաբաշխումը 
 

3.   Հասանելիության ապահովում խոցելի և մեկուսացված խմբերի համար. 
          Ֆիզիկական հատուկ կարիքներ ունեցող անձիք 
          Առողջապահական, կրթական  հաստատություններից օգտվող անձինք 
          Ծերանոցներից օգտվող անձինք 
          Բանտարկյալներ 
          Փախստականների   ճամբարներում և կենտրոններում ապրող փախստականներ 
          Անօթևան մարդիկ 
          Մարդիկ, որոնք ապրում են ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից զուրկ բնակարանային պայմաններում 
          Մարդիկ, որոնք իրենց աշխատավայրերում ապահովված չեն խմելու ջրի և ջրահեռացման հասանելիությամբ 
 

 4.  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման  մատչելիության ապահովում յուրաքանչյուրի համար  
             4.1 Մատչելիության ապահովմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը 
             4.2 Սակագնային միջոցառումներ 
             4.3 Սոցիալական պաշտպանության միջոցառումներ  



     2016թ. հուլիսի 7-ին և 8-ին տեղի են ունեցել  աշխատաժողովներ, որի 
նպատակն էր ներկայացնել միջանկյալ արդյունքները, հավաքագրել 
լ րացուցիչ տեղեկատվություն , բացահայտել բարեփոխումների 
տարբերակները և քննարկել հնարավոր առաջարկությունները : 
Աշխատաժողովներն անցկացվում էին  ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեի նախագահությամբ:    

           
 
 
      Աշխատաժողովներին մասնակցում էին ՀՀ առողջապահության, ՀՀ 

բնապահպանության,  ՀՀ ֆինանսների, ՀՀ ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեի , ՀՀ կրթութ յան և գիտության նախարարութ յան , ՀՀ 
գյուղատնտեսության, ՀՀ հանրային ծառայություններ կարգավորող 
հանձնաժողովի, ՀՀ մարդու իրավունքների  պաշտպանի գրասենյակի, ՀՀ 
մարզպետարանի, ջրամատակարար  ընկերության, մասնավոր սեկտորի 
ներկայացուցիչներ: 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ 

 


