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ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Աջակցություն ջրի քաղաքականության բարեփոխումներին

դեպի ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում
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ԲՈԼՈՐՍ ՄԻԱՍԻՆ
ԴԵՊԻ ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ

ՋՐԻ ԼԱՎ ՈՐԱԿ

Աջակցություն ջրի քաղաքականության բարեփոխումներին

դեպի Ջրային Ռեսուրսների Համապարփակ Կառավարում

ԱՋՀ- Հայաստան Ալիսա Սավադյան
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 Եվրամիության Ջրի
շրջանակային դիրեկտիվ, 
նորարարական մոտեցում՝ 
ջրային ռեսուրսի
պահպանությանը:

 Ջրային ռեսուրսի
կառավարում՝ 
Գետավազանային
կառավարման պլանի
միջոցով:

 Բոլոր շահառուների ակտիվ
մասնակցություն ջրային
ռեսուրսների կառավար-
մանը՝ ներառյալ ՀԿ-ներն ու
տեղական համայնքները:

Գետավազանի տարածք

Կապույտ գույնով գրվածի վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկատվություն:  http://www.euwipluseast.eu

Միլիոն բնակիչ30

Օժանդակել ջրային քաղաքականության
բարեփոխումներին

Ջրային ռեսուրսների կառավարումը
համապատասխանեցնել Ջրի շրջանակային

դիրեկտիվներին

6 երկիր
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՎՐԱՍՏԱՆ ՄՈԼԴՈՎԱ ՈՒԿՐԱԻՆԱ

ՓԱՍՏԵՐ ՍԵՎԱՆԻ ՋԿՏ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ` ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՄՋՆ+ 



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ և ԱԿՏԻՎ
ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՋՇԴ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Համաձայն Եվրամիության և Հայաստանի միջև կնքած «Համապարփակ և 
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» (2017 թ. նոյեմբերի 24-ին, 5 
տարի ժամկետով ) և ՋՇԴ

• Գետավազանային կառավարման պլանի մշակում  ՋՇԴ հոդված13

• Հանրային խորհրդատվություն և պլաների հրապարակում  ՋՇԴ  հոդված 14
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ՋՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴԻՐԵԿՏԻՎ

6

Նոր աշխարագրական տարածք
Գետավազան

4 նորարական նպատակ
• Ջրային կյանքի կարևոր դեր
• Ջրի և էկոհամակարգերի լավ որակ
• Հանրային մասնակցություն ջրային ռեսուրսների

կառավարմանը
• Ջրամատակարարման ծառայությունների համար

ծախսածածկում

• Գետավազանային կառվարման պլան՝ որպես հիմնական գործիք
• Որոնք են գետավազանի հիմնախնդիրները
• Որոնք են ջրի որակի նպատակները ջրային մարմինների համար
• Ինչ գործողություններ է պետք ձեռնարկել այդ նպատակներին

հասնելու համար



ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ և 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ

• Միջազգային համաձայնագրեր (Օրհուսի կոնվենցիա Հունիս 25, 1998) 

« Տեղեկատվության հասանելիություն, հանրության մասնակցություն

որոշումների ընդունմանը»)

• ՋՇԴ (2000) Հոդվածներ և դրութներ հանրության տեղեկացվածության և 

ներգրավում ապահովելու վերաբերյալ ՝ ԳԿՊ-ի մշակման երեք փուլերում

Ժամանակացույց և աշխատանքային պլան

Հիմնական խնդիրներ

ԳԿՊ-ի նախագիծ և միջոցառումների ծրագիր

• Ազգային օրենսդրություն

• ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (2002)  Հոդված 20- Հանրային մասնակցություն

Գետավազանային կառավարման պլան
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ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՋՇԴ) ՀԱՄԱՁԱՅՆ

• ACTIVE 

• INVOLVEMENT

8

Ակտիվ

ներգրավում

Խորհրդատվություն

Տեղեկացվածութուն

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ 

Ով Ինչի համար

ԳԿՊ-ի վերաբերյալ

ցանկացած

տեղեկատվություն

Հետադարձ կապ

• Ժամանակացույց / աշ

պլան

• Հիմնական հարցեր

ԳԿՊ-ի   

Որոշումների ընդոնում

ԳԿՊ-ի  մշակման, 

վերանայման ընթցքում

Երբ

Պարբերաբար

ծրագրի

ընթացքում

3 անգամ ամբողջ

ընթացքում

Ամբողջ ընթացքում



ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՈՒՆ

 Մասնակցության առաջին մակարդակ`խորհրդատվություն հասարակաության

հետ;

 ՀՀ Կառավարութունը ապահովում է հիմնախնդիրների և ԳԿՊ-ի 

հասանելիությունը գրավոր առաջարկների տրամադրման համար, 

կազմակերպում է հանրային լսումներ և խորհրդատվություն, հարցաշարերի

միջոցով ստանում է հասարակության հետադարձ կարծիքը, հարցաշարը

նախապես տարածում է բոլոր հասանելի և արդյունավետ միջոցներով, 

կազմակեպում է հարցազրույցներ և հարցումներ; 

 Հանրությունը պետք է ունենա ակտիվ ներգրավում, տրամադրի հետադարձ

կարծիք հիմնախնդիրների վերաբերյալ, շեշտադրի բացթողումները

9



ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՈՒՆ

Եր՞բ

 Հանրությունը պետք է ներգրաված լինի և գործընթացի ցանկացած
փուլում, 

Ավելի շեշտադրված պետք է ներգրավված լինի որոշումների
ընդունումից առաջ՝ 

1) ժամանակացույց և աշխատանքային պլան, 

2) հիմնախնդիրներ, 

3) բնապահպանական նպատակներ, 

4) ԳԿՊ-ի և միջոցառումների պլանի իրականացում,

Ո՞վ

 Հանրության ներկայացուցիչները (Ջրօգտագործողները, ՀԷԿ-երը, 
քաղաքացիները , ՀԿ …)
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ԵՐԲ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ

ՋՇԴ սահմանում է`Անդամ Երկրները երաշխավորում են, որ
յուրաքանչյուր տարածքի համար նրանք հրապարակում են և 
հանրության կարծիքի համար հասանելի են դարձնում …..

1. Կառավարման պլանի մշակման ժամանակացույցը և 
աշխատանքային պլանը

2. Գետավազանի մակարդակում վերհանված ջրի կառավարման
հիմնախնդիրները

3. Գետավազանային Կառավարման Պլաների նախագծերը

• ԵՄՋՆ+ աջակցում է ՀՀ ԲՆ-ի և ՀՀ ԷԵԲՊՆ ունենալու հանրության
կարծիքը
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ԵՄՋՆ+ օժանդակում է 
Հայաստանի ջրային
կառույցներին՝  մշակելու և 
վերանայելու գետավազանային
կառավարման պլանները, ըստ՝

 ԵՄ վերջին մեթոդոլոգիաների

 Լաբորատորիաների համար
հավաստագրված սարքավո-
րումների

 Փորձագետների ու շահա-
ռուների կարողությունների
զարգացման

 Տարածաշրջանային
մակարդակով գիտելիքների ու
փորձի փոխանակմանԱվազանի բնութագիր Գետավազանային

կառավարման պլան

ՋՇԴ

աշխատանքային
մեթոդ

• Հավասարակշռություն հայկական
կարգավորումների ու Եվրոպական 
ՋՇԴ-ի միջև:

• Գետավազանային կառավարման 
պլանը օպերատիվ փաստաթուղթ է, 
որը վերաբերում է ջրօգտագործման, 
աղտոտման, նպատակների ու
միջոցառումների ծրագրի վերա-
բերյալ բոլոր տեղեկություններին:

ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ



1-ի հանրային խորհրդատվությունը՝ 
հիմնական մարտահրավերների ու
աշխատանքային ծրագրի վերաբերյալ

 Ովքեր են շահառուները

 Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման գործընթացի
բոլոր շահագրգիռ 
մասնակիցները, ներառյալ ՀԿ-
ները և տեղական 
համայնքները, 

Սևանի գետավազանային
կառավարմանը ներգրավված են՝

 նախարարությունների

 ջրաավազանային
կառավարման մարմինների, 

 ջրօգտագործողների, 
 գիտական ու հետազոտական

կազմակերպությունների
 քաղհասարակության և ՀԿ-

ների
 միջազգային ծրագրերի

ներկայացուցիչներ

 Ինչու: ներդրումները
պլանավորելու և բնապահպանա-
կան երկարաժամկետ նպատակ-
ներին հասնելու համար: 

Փետրվար-
Մարտ

2019
2-րդ հանրային խորհրդատվությունը՝ 
Գետավազանային կառավարման
նախնական պլանի քննարկման
համար

Հունվար-

Փետրվար

.
2020

Հիմնական
մարտահրավ

երներ Հաստատված
ԳԿՊ

ԳԿՊ
նախագիծ

ԴՈՒՔ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԵՔ



ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

• Առաջին խորհրդատվությունը Սևանի ավազանաում նախատեսվում է 

12 Մարտի-12 Ապրիլի 2019 

• Նպատակը՝ հավաքել ձեր կարծիքը տարբեր եղանակներով :

• Հարցաշար

• Վեբ կայք

• http://www.euwipluseast.eu

• ՀՀ ԲՆ-ի http:// www.wrma.am

• ԱՋՀ - http://cwp.am; https://www.facebook.com/gwp.armenia/

• Շահառուների հանդիպում

21 մարտի 2019 Գավառ

• Ձեր կարծիքները կփոխանցվեն ՀՀ ԲՆ և ՀՀ ՀՀ ԷԵԲՊՆ՝ գետավազանային
կառավարման պլանի բարելավման նպատակով

14

http://www.euwipluseast.eu/
http://www.wrma.am/
http://cwp.am/
https://www.facebook.com/gwp.armenia/


ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿ

• Հանրության իրազեկում

• Շահառուների հետադարձ կարծիքի հավաքում Սևանի ավազանային

կառավարման պլանի բնութագրերի և հիմնախնդիրների վերաբերյալ

• Համատեղ քննարկել Սևանի ավազանի հետագա հիմնախնդիրները

15



ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

• Մասնակիցների ներկայացում և հանդիպման նպատակի ներկայացում (20 
րոպե )

• Հանրային խորհրդատվության գործընթացի հակիրճ ներկայացում (20 րոպե )

• Սևանի ավազանի բնութագրերի հակիճ ներկայացում (20 րոպե)

• Քննարկում: 3  հարց (2 ժամ)

• Որոն՞ք են ավազանի բնութագրերի հիմնական բաղադրիչները: 

• Որ՞ն է Ձեր կարիծքը վերհանած հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

• Ձեր կարծիքով որոն՞ք են հիմնական գործողությունները ջրի որակի
լավագույն կարգավիճակին հասնելու համար: 

• Քննարկման արդյունքների ներկայացում (30 րոպե):

• Եզրափակում (30 րոպե):

16



ՃՆՇՈՒՄՆԵՐ և ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կենցաղային կեղտաջրերը չեն հավաքվում և չեն մաքրվում73%

Հանքարդյունաբերական գործունեությունը Սոտքում ոչ
կետային աղտոտման աղբյուրներից մեկն է: Հանքի ցրված
ջրերը ազդեցություն ունեն Սոտք, այնուհետև` Մասրիկ
գետերի ջրի որակի վրա` ծանր մետաղների բարձր
պարունակության պատճառով:

Ցրված աղտոտում գյուղատնտեսութունից
• Հիմնական մշակվող հողերը գտնվում են Մասրիկ, 
Գավառագետ և Արգիճի գետավազաններում
• Անասնապահությունը կենտրոնացված է Մասրիկ, 
Գավառագետ և Մարտունի գետավազաններում

Ձկնաբուծարանները հիմնականում տեղաբաշխված են
Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի, և Մարտունի գետերի
ավազան-ներում: Ձկնաբուծական նպատակներով
թույլատրված ջրօգտագործման տարեկան գումարային
ծավալը կազմում է 1,3մլն մ3:



ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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Բարելավել խմելու ջրի մատակարարումը և 
կանցաղային կեղտաջրի հեռացման
համակարգը

Գնահատել Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի
էկոհամակարգի էկոլոգիական կարգավիճակը՝ քիմիական, 
կենսաբանական և քանակական մոնիտորինգի զարգացման 
միջոցով

Կանխել մակերևութային ու ստորերկրյա
ջրերի աղտոտումը կենցաղային
կեղտաջրերով

Պահպանել ու ապահովել ջրային
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում՝ 
կառավարման ու վերահսկման միջոցով
Կանխել Սևանա լճի ջրի գերօգտագործումը



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ և ԺԱՄԱՆԱԿՑՈՒՅՑԸ

• Բնութագրեր

• Հիմնախնդիրներ

• Գետավազանային
կառավարման պլան (2020)
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Փետրվար –Մարտ 2019 : 

Շահառուների և հարության
խորհրդատվություն

2019-2020: Նախագիծ

2020 միջանկյալ: Հանրային
խորհրդատվություն

2020: Ընդունում

2020-2026: Իրականացում



• Կարծիքների փոխանակում բնութագրերի վերաբերյալ (60 րոպե)

• Հիմնախնդիրների վերհանում (60 րոպե)

• Հիմնական գործողությունները ապագայի համար (30 րոպե)

20

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ



ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

• Սևանի ավազանի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն

• Հիմնախնդիրներ

• Հիմնախնդիրների դասակարգում որպես գերակա, 
առաջնային և երկրորդային

• Հարցաշար

• Հիմնական քայլերը ապագայի համար
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ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ (2,5 Ժ) 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

• Մտագրոհ և հիմնախնդիրների վերհանում (30 րոպե )

• Յուրաքանչյուր հիմնախնդրի քննարկում (20 րոպե)

• Ընդմիջում (1ժ)

• Բացթողումների բացահայտում (20  րոպե) 

• Հարցաշարի ներկայացում (10 րոպե )

• Խմբերում քննարկման արդյունքների ներկայացում (20 րոպե)

• Հարցաշարի լրացում (20 րոպե)
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ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Շահառուների հանդիպում Գավառում 21 մարտի 2019 

EUWI+, ԱՋՀ –Հայաստան, 21 Մարտի 2019 
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Հանդիպման կազմակերպում
ԱՋՀ-Հայաստան

Սպասում ենք հարցաշարի պատասխաններին մինչ 2019 թ. 
Մարտի վերջը
Cwp.Armenia@gmail.com

•Արևիկ Հովսեփյան
«Ազգային ջրային համագործակցություն» ՀԿ նախագահ
cwp.armenia@gmail.com

•Ալիսա Սավադյան
«Հայաստանում գետավազանային կառավարման մասնակցային
պլանավորման համար գործողությունների պլանի իրականացման
նպատակով հաղորդակցության աջակցություն»
ծրագրի համակարգող
asavadyan@gmail.com

mailto:Cwp.Armenia@gmail.com
mailto:cwp.armenia@gmail.com
mailto:asavadyan@gmail.com
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