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Հապավումների ցանկ 
 

ԱԶԲ Ասիական Զարգացման Բանկ 

ԱՄՍԳ 
Ազգային մակարդակով սահմանված 
գործողություններ/ներդրումներ 

ԳԱԱ ԵԳԻ 
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական 
գիտությունների ինստիտուտ 

ԳԱԿՊ Գետային ավազանի կառավարման պլան 
ԳԱՏ Գետավազանային տարածք 
ԳԷՀ  Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ 
ԳՄՀԸ/GIZ (նախկին 
GTZ) 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության 
ընկերություն 

ԳՋՀ Գլոբալ ջրային համագործակցություն 
ԳՎՎԲ Գերմանիայի վերականգնման վարկերի բանկ 
ԵՄ Եվրոպական Միություն 
ԵՆԲ Եվրոպական Ներդրումային Բանկ 
ԷՀՄ Էկոհամակարգային մոտեցում 
ԿԲԿ «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա 
ԿԶՆ Կայուն զարգացման նպատակներ 
ԿՄԿ-ներ Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ 
ԿՓ Կլիմայի փոփոխություն  

ԿՓՓՄԽ 
Կլիմայի փոփոխության փորձագետների 
միջկառավարական խումբ 

ՀԱԳԾ 
Հարմարվողականության ազգային գործողությունների 
ծրագրեր 

ՀԱԾ Հարմարվողականության ազգային ծրագիր 
ՀԵԾ Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր 
ՀԷԿ-եր Հիդրոէլեկտրակայաններ 
ՀԷԿՀ  Հիդրոէլեկտրակայանների համալիր 
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
ՀՈԾ-եր Հարմարվողականության ոլորտային ծրագրեր 

ՀՏԳՀ 
Համապարփակ տնտեսական գործընկերության 
համաձայնագիր 

ՄԱԶԾ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 

ՄԱԿՓՇԿ 
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային 
կոնվենցիա 

ՇՄՀՋՊՎ 
Շրջակա միջավայրի, հողի, ջրի և պլանավորման 
վարչություն 
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ՇՄՆ Շրջակա միջավայրի նախարարություն 
ՉՀՋ  Չհաշվառված ջուր 
ՋԳ-եր Ջերմոցային գազեր 
ՋԿ Ջրային կոմիտե 
ՋՄՋՀ Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 
ՋՇԴ Ջրի մասին շրջանակային դիրեկտիվ 
ՋՈՀՊ Ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլան 
ՋՕԸ-եր  Ջրօգտագործողների ընկերություններ 
ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ  

ՏԿԵՆ  
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

ՏՀԶԿ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպություն 

ՓԲԸ Փակ բաժնետիրական ընկերություն 
ՓՀԷԿ-եր  Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ 
ՔՀԿ Քաղհասարակության կազմակերպություն 

PPRD East 
Արևելյան Գործընկերության երկրներում տարերային և 
տեխնածին աղետների կանխարգելման, 
պատրաստվածության և արձագանքման ծրագիր 
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Ներածություն  
 

Հարմարվողականության ազգային ծրագրի (ՀԱԾ) գործընթացը նախաձեռնվել է ՄԱԿ-ի 
Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿՓՇԿ) շրջանակներում՝ կլիմայի 
հարմարվողականության միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կարիքներին անդրադառնալու 
նպատակով։ Գործընթացի հիմքը դրվել է 2010 թ.-ին՝ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի Կողմերի 16-րդ 
համաժողովում։ Թիրախները մշակվել են որպես 2015 թ.-ի Փարիզի կլիմայի համաձայնագրի 
մաս, որը Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 2017 թ.-ին։ ՀԱԾ-ի գործընթացը 
նախատեսված է որպես պլանավորման պարբերական, երկրի սեփական գործընթաց, որը 
յուրաքանչյուր երկրի հնարավորություն է տալիս բացահայտել, լուծել և վերանայել դրա 
փոփոխվող հարմարվողականության կարիքները, խնդիրները, բացերը, 
առաջնահերթությունները և համապատասխան ռեսուրսների կարիքները՝ զարգացման 
ազգային ծրագրերի համատեքստում: Հարմարվողականության ազգային ծրագիրը կազմում է 
մի շարք ազգային և ոլորտային փաստաթղթեր: 

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիրն (այսուհետ՝ 
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր) աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը՝ առաջ մղելու 
հարմարվողականության իր միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորումը, այդ թվում` 
ջրային ոլորտի համար: Մասնավորապես, նախագիծը նպատակ ունի. (i) անդրադառնալ 
գույքագրման ընթացքում հայտնաբերված խոչընդոտներին. (ii) աջակցել 
հարմարվողականության տարբերակների և ներդրումների առաջնահերթությունների 
սահմանմանը վեց գերակա ոլորտներում, ներառյալ՝ ջրի. (iii) աջակցել ֆինանսավորման 
տարբերակների բացահայտմանը՝ ծրագրի ողջ ընթացքում բացահայտված 
հարմարվողականության առաջնահերթ տարբերակների իրականացման համար:  

2019-2020 թթ. -ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է գույքագրման 
գործողություն՝ կլիմայի փոփոխության պայմաններում1 ջրային ռեսուրսների կառավարման 
իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության 
բացերը և խոչընդոտները բացահայտելու համար: Նշված գործողության հիման վրա ջրային 
ոլորտի հարմարվողականության պլանի մշակումը համատեքստ է ստեղծում 
հարմարվողականության պլանավորման գործարկման համար՝ գործող կառավարման 
կառույցների շրջանակներում, նպաստում է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
գործողությունների և ջրային ոլորտում առնչվող ներդրումների առաջնահերթությունների 
սահմանմանը՝ մասնակցային գործընթացի միջոցով: 

 

1 http://nature-ic.am/Content/announcements/12691/NAP_Water%20Assessment%20Report_ENG_final.pdf 
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1. Միջավայրի նախապատրաստում  
1.1. Հայաստանի հարմարվողականության ազգային ծրագրի գործընթացը 

Հայաստանի՝ կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված առաջնահերթությունները 
հաղորդվել են 2021 թ. Ազգային մակարդակով սահմանված 
գործողություններում/ներդրումներում2:  

2021 թ. ապրիլի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կառավարությունը հաստատեց 
Փարիզյան համաձայնագրի ներքո ՀԳ 2021-2030 թվականների «Ազգային մակարդակով 
սահմանված գործողությունները»։ ԱՄՍԳ-ը Հայաստանի համար առաջնային ոլորտներում 
հիմնական կարիքները բացահայտելու հիմնական միջոցն է՝ միևնույն ժամանակ 
կենտրոնանալով էկոհամակարգային մոտեցման վրա: ԱՄՍԳ-ում էկոհամակարգերի 
բնականոն հարմարվողականության վրա հիմնված մոտեցումն առանցքային է համարվում 
Հայաստանի հարմարվողականության ռազմավարության և գործողությունների 
(ներդրումների) համատեքստում և «2021-2030 թթ ․  հարմարվողականության ազգային 
ծրագրի» (ՀԱԾ) մշակման հիմքն է:  

Ակնկալվում է, որ էկոհամակարգային մոտեցումը կարտացոլվի ոլորտային 
հարմարվողականության պլաններում (ՈՀՊ): Ինչ վերաբերում է ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության պլանին, ապա անդրադարձ է արվում էկոհամակարգային 
մոտեցման սկզբունքների մեծ մասին, ինչպես ցույց է տրված Աղյուսակ 1-ում:  

 

2 Աղբյուր՝ ԱՄՍԳ 2021։ 
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Աղյուսակ 1: Հայաստանի ՋՈՀՊ-ի համապատասխանությունը ԿԲԿ-ի էկոհամակարգային մոտեցմանը  

     

  
Էկոհամակարգային մոտեցման սկզբունքները (1) 

ՋՈՀՊ-ի 
նպատակներ 

Ներկա 
իրավիճակ  

Միջոցառումներ 

1 
Հողի, ջրի և կենդանի ռեսուրսների կառավարման նպատակները 
հասարակության նախընտրության հարցեր են։ 

 
  

Հաշվի առնել էկոհամակարգերի և պահպանվող 
տարածքների գործառույթը՝ ջրի կառավարման համար 

2 
Կառավարումը պետք է ապակենտրոնացվի՝ մինչև ամենացածր 
պատշաճ մակարդակ։ 

 
  

ԳԱԿՊ-ի ընդունում բոլոր տարածքների համար, 
սակայն, անվտանգ իրականացման համար առկա է 
միջոցների բացակայություն  

3 
Էկոհամակարգերը կառավարողները պետք է հաշվի առնեն 
իրենց գործունեության հետևանքները (իրական կամ 
հավանական) հարակից և այլ էկոհամակարգերի վրա։ 

   Կիրառել ջրային ոլորտային բաշխում  

4 
Ճանաչելով կառավարումից ստացվող հավանական օգուտները՝ 
սովորաբար անհրաժեշտություն կա հասկանալու և 
կառավարելու էկոհամակարգը տնտեսական համատեքստում։  

 
  

Ոռոգման նպատակով տրամադրվող վնասակար 
սուբսիդիաների վերաբերյալ ուսումնասիրության 
առաջարկություններ  

5 

Էկոհամակարգի կառուցվածքի և գործառույթների 
պահպանությունը՝ էկոհամակարգային ծառայությունների 
պահպանման նպատակով, պետք է լինի էկոհամակարգային 
մոտեցման առաջնահերթ թիրախը։ 

 

  

Հանձնառություններ «Կենսաբանական 
բազմազանության մասին» կոնվենցիայի (ԿԲԿ) ներքո, 
ԵՄ կենսաբազմազանությանը նվիրված Թվինինգ 
ծրագրի արդյունքները շարունակական են  

6 
Էկոհամակարգերը պետք է կառավարվեն դրանց 
գործառնության սահմաններում։ 

 

  

Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագիրը (ՀԸԳՀ) կիրառում է 
բնապահպանական թողք բոլոր գետերի համար, ինչպես 
նաև ջրային բոլոր մարմինների դեգրադացումը 
կանխելու սկզբունքը 

7 
Էկոհամակարգային մոտեցումը պետք է ձեռնարկվի պատշաճ 
տարածաժամանակային ընդգրկումներով։ 

 

  

ԳԱԿՊ-ները գործողության համար հիմք են ընդունում 
գետավազանի մակարդակը, ինչպես նաև 2021-2027 թթ. 
ժամանակահատվածը, ապա` 2033 թ-ը։ Տարածքային 
զարգացման ռազմավարությունը 2017-2025 թթ. 
ժամանակահատվածի համար է։ 

8 

Ճանաչելով տարբեր ժամանակային ընդգրկումները և դանդաղ ի 
հայտ եկող հետևանքները, որոնցով բնութագրվում են 
էկոհամակարգային գործընթացները` էկոհամակարգերի 
կառավարման նպատակները պետք է սահմանվեն երկարատև 
ժամանակահատվածի համար։ 

 

  

2021-2025 ՋՈՀԾ-ը քաղաքականության կարճաժամկետ 
թիրախ է 

9 
Կառավարումը պետք է ճանաչի, որ փոփոխություններն 
անխուսափելի են։ 

 
  

Մեղմումը ՋՈՀԾ-ի մաս չի կազմում 

10 

Էկոհամակարգային մոտեցումը պետք է ձգտի պատշաճ 
հավասարակշռության կենսաբանական բազմազանության 
պահպանման և շահագործման միջև, ինչպես նաև պետք է ձգտի 
այդ երկուսի ինտեգրմանը։ 

 

  

Սևանա լճի կառավարման օրինակը 

11 

Էկոհամակարգային մոտեցումը պետք է հաշվի առնի առնչվող 
տեղեկությունների բոլոր ձևերը, այդ թվում՝ գիտական, ինչպես 
նաև բնիկ և տեղական համայնքների գիտելիքները, 
նորամուծությունները և գործելակերպերը։ 

 

  

Բարելավել էկոհամակարգի գործառույթների և ջրի վրա 
ԿՓ ազդեցության մասին գիտելիքները, այդ թվում՝ ՔՀԿ-
ների 



12 
Էկոհամակարգային մոտեցումը պետք է ներգրավի 
հասարակության բոլոր առնչվող հատվածները և գիտակարգերը 
(գիտության ճյուղերը)։ 

 
  

Տեղական համալսարանը և ազգային պարկերը, 
գումարած՝ իրականացվող բազմաթիվ միջազգային 
ծրագրերը 

    

Պայմանական նշաններ.    արդյունավետ (1) Աղբյուր՝ https://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml 

    ընթացիկ  
    ոչ արդյունավետ  
    շրջանակից դուրս է  
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Էկոհամակարգային մոտեցման (ԷՄ) սկզբունքների ինտեգրումը ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության պլանին արդյունավետ է արդեն իսկ իրականացված մի շարք 
միջոցառումների համար, ինչպիսիք են ջրավազանային կառավարման պլանների մշակումն 
երկրի ողջ տարածքում, որի ժամանակ նկատի են առնվում համապատասխան տարածական 
մասշտաբներ, կամ Սևանա լճի կառավարումը, որը ձգտում է լավագույն 
հավասարակշռության՝ բնության պահպանության և կենսաբանական բազմազանության 
օգտագործման միջև, ինչը ՋՈՀՊ-ը կընդգծի։ Այդուհանդերձ, արդյունավետություն 
ապահովելու նպատակով դեռևս անհրաժեշտություն կա մշակելու կամ իրականացնելու մեծ 
թվով միջոցառումներ, ինչպիսիք են ջրի կառավարման ապակենտրոնացումը 
համապատասխան ամենացածր մակարդակում, կամ ջրի մատակարարումը 
գյուղատնտեսական համակարգերին էկո-համատեղելի դարձնելը, կամ բնապահպանական 
թողքերի կիրառումը բոլոր գետերի համար: Վերջապես, ջրի բաշխումը` հաշվի առնելով 
ջրային էկոհամակարգի կարիքները, ինչպես նաև էկոհամակարգերի և պահպանվող 
տարածքների գործառույթները, պահանջում է առավելագույն ջանքեր՝ ԿԲԿ-ի 
էկոհամակարգային մոտեցմանը լիովին համապատասխանելու համար:  

 

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային ծրագիրը և միջոցառումների 
ցանկը 2021-2025 թթ. համար  

Հարմարվողականության ազգային ծրագիրը (ՀԱԾ) մաս է կազմում Հայաստանի 
Հանրապետության ԱՍԳ-ի։ ՀԱԾ-ը պարբերական գործընթաց է, որը թույլ է տալիս կատարել 
«Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-Ի շրջանակային կոնվենցիայի» (ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ) ներքո 
Հայաստանի ստանձնած հանձնառությունները և ապահովել հարմարվողականության 
գործողությունների իրագործումը բոլոր մակարդակներում։ ՀԱԾ գործընթացը նաև միավորում 
է ԿՓՀ ուղղությամբ ոլորտային և տարածքային կառավարման մակարդակներում 
իրականացվող ռազմավարական ներդրումային ծրագրերը:  

ՀԱԾ-ը նախատեսված է փոխլրացնելու առկա պլանավորման գործընթացները։ ՀԱԾ-ը չի 
սահմանում ոլորտային և մարզային մակարդակներով քաղաքականության և պլանավորման 
գործընթացների իրականացման եղանակներ, այլ հանդիսանում է լավագույն 
գործելակերպերի վերաբերյալ ուղեցույց և առաջնորդվում է չորս կարևոր արժեքներով, որոնք 
ՋՈՀՊ-ը լիովին ընդունում է. 

1) Առանձնահատկությունների կարևորում. յուրաքանչյուր ոլորտի և մարզի նկատմամբ պետք 
է կիրառել տարբերակված մոտեցում, 

2) Պարզություն. հարմարվողականության պլանավորման գործընթացը պետք է լինի բաց, 
թափանցիկ և բավականաչափ ճկուն, որպեսզի բավարարի տարատեսակ շահագրգիռ 
կողմերի կարիքները տարբեր փուլերում:  

3) Արդարացիություն. հարմարվողականության օգուտները պետք է ծառայեն ողջ երկրին։ 

4) Մասշտաբայնություն. հարմարվողականության պլանավորման գործընթացը 
մասշտաբայնության առումով պետք է լինի ազգային, իսկ իրականացման առումով՝ 
տեղական։ 



Շրջանակային ՀԱԾ-ի ներքո պահանջում է մշակել և ամեն հինգ տարին մեկ թարմացնել 
ոլորտային հարմարվողականության ծրագրեր (ՈՀԾ-եր) կլիմայի փոփոխության հանդեպ 
առավել խոցելի ոլորտների համար։ Այդ ոլորտներն են՝ ջրային տնտեսություն, 
գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, բնակավայրեր, առողջապահություն և զբոսաշրջություն։ 
Ջրային ոլորտի հարմարվողականության միջոցառումները կարող են ընդհանուր լինել մի 
քանի առանցքային ոլորտների համար, կարող են ազդեցություններ ունենալ այլ ոլորտների և 
մարզերի վրա կամ կախված լինել այլ ոլորտներից և մարզերից, այդ պատճառով 
միջոլորտային վերլուծությունը ՋՈՀՊ-ի մաս է կազմում։  

Հայաստանում բոլոր քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման գործընթացներում ԿՓՀ 
ինտեգրման հիմքում դրվում են ՀԱԾ-ի ութ հիմնարար սկզբունքները: ՋՈՀՊ-ն անդրադառնում 
է այս սկզբունքներին այնպես, որպեսզի դրանք լիովին ինտեգրվեն ջրի ազգային 
ռազմավարությանը և քաղաքականության պլանավորմանը: Հետևաբար, Աղյուսակ 2-ը 
սահմանում է ՋՈՀՊ-ի արդյունքները, որոնք առաջ կմղեն ջրային ոլորտի 
հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխությանը գալիք հնգամյա ցիկլի ընթացքում: 

ԱՄՍԳ-ն հարմարվողականության բացահայտված խոչընդոտները դասակարգում է երեք 
հիմնական տեսակների. կառավարման և ինստիտուցիոնալ խոչընդոտներ, տեղեկատվական, 
գիտելիքային և տեխնոլոգիական խոչընդոտներ, ֆինանսական խոչընդոտներ։ ՋՈՀՊ-ը 
վերհանում է որոշակի բացեր, որոնք խանգարում են ջրային ոլորտի 
հարմարվողականությանը կլիմայի փոփոխությանը՝ վերոնշյալ խոչընդոտների, ինչպես նաև 
ջրային ոլորտի համար վճռական համարվող երեք այլ տեսակի խոչընդոտների պատճառով՝ 
իրավական, կրթություն և հետազոտություններ, քաղաքականություն։ ՋՈՀՊ-ը ներառում է այդ 
բացերը լրացնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները և սահմանում է 
առաջնահերթություններ առաջիկա հինգ տարիների համար՝ ըստ ռիսկերի և 
իրագործելիության վերլուծության:  

ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը (2020 թ.) անդրադառնում է կլիմայի 
փոփոխությանը և հարմարվողականության հիմնահարցերին՝ կարևորելով միջազգային 
համագործակցությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների 
օգտագործման ոլորտում՝ հատկապես կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքները 
մեղմելու և հարմարվողականության, դիմակայունության բարձրացման գործընթացների 
ապահովման ուղղություններով: Միջոցառումների առաջնահերթությունները սահմանելիս 
ՋՈՀՊ-ը հաշվի է առնում ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։  

1.2. Ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլանի գերակա նպատակը և 
ռազմավարական նպատակները 

Առաջարկվում է, որ ՋՈՀՊ-ը անդրադառնա երեք գլխավոր ռազմավարական նպատակների՝ 
մեկ գերակա նպատակի հասնելու համար, այսինքն՝ ակնկալել կլիմայի հետ կապված 
մարտահրավերներ և հարմարվել կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին՝ 
երաշխավորելու բնական բնապահպանական թողքերը, որոնք համատեղելի են Հայաստանի 
քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար հուսալի, մատչելի և կայուն հանրային 
ջրամատակարարման ծառայությունների հետ:  

- 1-ին նպատակ։ Հարստացնել շահագրգիռ կողմերի գիտելիքները կլիմայի 
փոփոխության և հարմարվողականության վերաբերյալ, որպեսզի նրանք ավելի լավ 
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հասկանան  ջրային ոլորտի մարտահրավերներն ու ռիսկերը տեղական և գլոբալ 
մակարդակներում և ավելի լավ կառավարեն ճգնաժամային իրավիճակները։ 

- 2-րդ նպատակ: Ջրային ոլորտի հարմարվողականության քաղաքականությունը 
համակարգել մարզային հարմարվողականության պլանների հետ՝  պարբերական 
միջնաժամկետ ինտեգրված պլանավորման շրջանակների միջոցով՝ ջրագրական 
(հիդրոգրաֆիական) մասշտաբում: Հետևել առաջընթացին մշտադիտարկման և 
շահագրգիռ կողմերի մասնակցության միջոցով։ 

- 3-րդ նպատակ: Պահպանել ջրային տնտեսությունը և որակյալ ծառայությունները՝ 
բարելավված շահագործման և տեսչական ստուգումների միջոցով։ Մշակել հուսալի 
սցենարներ՝ պլանավորելու ներդրումներ և վաղ ազդարարման ծրագրեր։ 

 

1.3. Մեթոդաբանական մոտեցում 

Ջրի ոլորտում հարմարվողականության գործընթացի պլանավորման մոտեցումը բաղկացած է 
առաջին հերթին Հարմարվողականության ազգային ծրագրի (ՀԱԾ) քաղաքականության 
նպատակների, կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության վերաբերյալ  ժամկետների 
ու ՀՀ պարտավորությունների ըմբռնումից, ինչպես նաև ջրի ոլորտի զարգացման ազգային 
ռազմավարության վերաբերյալ (իրավական պարտավորությունները ներառյալ) հստակ 
պատկերացում ունենալուց՝ ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
ռազմավարական նպատակները սահմանելու նպատակով: Քաղաքականության 
համապատասխանության վերլուծությունը երաշխավորում է, որ ՀԱԾ-ի սկզբունքները մեծ 
չափով հաշվի առնվեն ՋՈՀԾ-ի նպատակների մեջ (Աղյուսակ 2), ներառվեն միջոլորտային 
փոխհարաբերությունները ՀԱԾ-ում նշված առավել խոցելի հատվածների հետ (Աղյուսակ 12), 
ինչպես նաև էկոհամակարգային  մոտեցման սկզբունքները, ինչպես որ դրանք սահմանված են 
ԿԲԿ-ում (Աղյուսակ 1):  

Այս նպատակներին հասնելու համար ընտրված հարմարվողականության միջոցառումները 
գույքագրվում և դասակարգվում են ըստ առաջնահերթության՝ ջրի ոլորտի ազգային 
քաղաքականության մեջ ներառելու նպատակով: Այս միջոցառումները հավաքվել են 
գործողությունների ծրագրում՝ անդրադառնալու կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու 
առումով ջրի հատվածում բացահայտված հիմնական բացերին, և դասակարգվում են 6 
հիմնական կատեգորիաների. քաղաքականություն, իրավական, տեխնիկական, 
ֆինանսական, կրթություն և հետազոտություն, կառավարում և ինստիտուցիոնալ: Բոլոր 
միջոցառումները հասցեագրված են և  սահմանափակ թվով են՝ առավել բարձր 
արդյունավետություն ապահովելու համար: Նշվել են իրականացնող գործակալությունները, 
գործընկերները և ֆինանսական աղբյուրները, սահմանվել են պարզ, հստակ ցուցանիշներ՝ 
ձեռքբերված առաջընթացը մշտադիտարկելու համար:    

Այդ նպատակով ջրի ոլորտի ոլորտը պետք է առանձնացվի, և  պետք է վերլուծվի դրա 
կառավարումը՝ վերհանելու հիմնական բացերը և պարզելու, թե ինչ չափով է անհրաժեշտ  
լրացնել կամ վերանայել ջրի քաղաքականությունը` կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու 
համար: Հայաստանում ջրային ոլորտի սահմանում գոյություն չունի, այդուհանդերձ 
«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածը 
(«Ջրային ռեսուրսների պահանջարկի կառավարումը» նշում է հետևյալ գործածությունները. 

15 
 



խմելու և կենցաղային և տնտեսական սպառման համար, գյուղատնտեսական նպատակներով, 
արդյունաբերական նպատակներով, ձկնաբուծական, ռեկրեացիոն, ՀԷԿ-երում 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բնապահպանական։ Սույն աշխատանքում 
առաջարկվում է ուշադրության կենտրոնում պահել հանրային ջրամատակարարումը 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների, գյուղատնտեսության, այդ թվում՝ 
ձկնաբուծության, հիդրոէլեկտրակայանների և հեղեղումների կառավարման համար և անցնել 
միջոլորտային վերլուծության՝ ներառյալ բնական էկոհամակարգերի, որոնք դիտարկվում են, 
սակայն ընդգրկումից դուրս են:  
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Աղյուսակ 2: ՀԱԾ-ի առաջնորդող սկզբունքների միասնացումը ՋՈՀՊ-ի նպատակների հետ  
 ՋՈՀՊ-ի նպատակներ /  

ՀԱԾ-ի սկզբունքներ 
Գիտելիքների և 

հարմարվողականության 
կարողությունների զարգացում 

Պլանավորման քաղաքականության 
համակարգում և կիրարկում 

Կայուն և հուսալի 
ջրամատակարարման 

ծառայություններ և ջրային 
տնտեսություն (ակտիվներ) 

1 Կլիմայի նկատմամբ 
խոցելիության և 
սոցիալական 
հավասարության 
փոխկապակցվածություն  

Որոշակի գործողություններ 
հասցեագրված են կանանց և 
հեռավոր համայնքների 
բնակչությանը՝ կլիմայի 
խնդիրների վերաբերյալ նրանց 
իրազեկվածությունը 
բարձրացնելու և նրանց 
աջակցելու համար 
 

Գյուղական բնակավայրերի և 
համայնքների համար ջրային 
ծառայությունների 
մատչելիությոան ու որակի 
ապահովումը պահանջում են 
ուժեղացված միջոցառումներ: 

 

2 Հարմարվողականության 
գենդերային մոտեցումների 
խթանում 

Գենդերային նկատառումները ջրի 
ոլորտի կառավարման մաս են 
կազմում 

3 Բազմաբնույթ վտանգներին 
արձագանքելու մոտեցում 

Հայտնի են ԿՓ բոլոր տեսակի 
ծայրահեղ դրսևորումների 
ազդեցությունները 
ջրամատակարարման 
ծառայությունների վրա, և 
բնակչությունն իրազեկված է 

Ջրի ոլորտի 
հարմարվողականության 
պլանավորումը շարունակաբար 
համակարգվում է խոցելի 
հատվածների միջև, և խնդրո 
առարկա յուրաքանչյուր 
տարածաշրջանի համար 
հստակորեն մշակված են 
արտակարգ իրավիճակների 
պլաններ 

Ջրային 
տնտեսություններում 
կատարվող ներդրումները 
ելնում են ծախսերի և 
օգուտների 
վերլուծությունից և ջրի 
ապահով 
հասանելիությունից  
 

4 Ռիսկերի նվազեցման և 
զարգացման 
հավասարակշռում 

Ջրամատակարարման / ջրի 
պահանջարկի ստույգ 
սցենարներն առկա են 
ջրավազանի մասշտաբով 

Ջրի բաշխման կանոնները և 
մեխանիզմները սահմանված են, և 
թույլտվությունների տրամադրման 
համակարգը հաջողությամբ 
կիրառվում է  



5 Հարմարվողականության 
էկոհամակարգային 
մոտեցում (ԷՄ) 

Հասարակության բոլոր 
հատվածները և գիտակարգերը 
(գիտության ճյուղերը) իրենց 
ավանդն են բերում ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության 
կարողությունների 
բարձրացմանը՝ մասնակցային 
մոտեցումների և 
խորհրդատվության հատուկ 
գործընթացների միջոցով 

Ջրային ոլորտի կառավարումը 
ապակենտրոնացված է, և 
էկոհամակարգի պահպանության 
նպատակները սահմանված են 
երկարաժամկետ կտրվածքով 

Ջրի և կլիմայի 
ազդեցության 
գնահատումը նոր 
ենթակառուցվածքների 
մշակման նախապայման է. 
հակակշռման 
կառուցակարգերն առկա 
են 

6 Ներգրավվածություն 
(մասնակցություն) և 
ներառականություն 

ՔՀԿ-ները ներգրավված են ԿՓ 
տեղական ազդեցությունների 
դիտորդման և 
հարմարվողականության 
միջոցառումների իրականացման 
գործում   

Ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության 
քաղաքականության սահմանումը, 
մշտադիտարկումը և 
իրականացումը հիմնված են 
կառույցների և շահագրգիռ 
կողմերի միջև 
պարտականությունների հստակ 
բաշխման վրա՝ տարբեր 
աշխարհագրական մասշտաբներով 

 

7 Թափանցիկություն և 
գիտելիքների փոխանցում 

Ջրային ոլորտում 
հարմարվողականության 
լավագույն գործելակերպերը, 
նախագծերի և 
հետազոտությունների 
արդյունքները փոխանակվում և 
փոխանցվում են երկրով մեկ 

Բաց տվյալների առկայությունը և 
քաղաքացիների մասնակցությունը 
կլիմայի հետ կապված տվյալների 
հավաքագրմանը և վերլուծությանը 
շարունակվում են 

 

8 ԿՓ-ների հետ կապված 
ֆինանսական որոշումների 
կայացում և կառավարում 

 Ֆինանսական մեխանիզմները լավ հարմարեցված են 
հիդրոտեխնիկական աշխատանքներում կատարվող մասնավոր 
ներդրումների համար: Ջրային ոլորտի կառավարման 
տնտեսական գործիքների, հանրային ծառայությունների և 
ծախսերի վերականգնման սկզբունքների կիրառում 
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Ջրային ոլորտի համար կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները պետք է ընդունվեն 
շահագրգիռ կողմերի հետ միասին, և կլիմայի փոփոխության ներկա և ապագա հավանական 
ազդեցությունները ջրի ոլորտի վրա պետք է գնահատվեն հնարավորինս ճշգրիտ՝ հաշվի 
առնելով տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական հիմնահարցերը։ Ջրային ոլորտի 
բաղկացուցիչների խոցելիության խորքային վերլուծությունը՝ հիմնվելով գույքագրման և ԿՓ 
ազդեցությունների ծախսերի գնահատման վրա, անհրաժեշտ քայլ է՝ հարմարվողականության 
լրացուցիչ միջոցառումների ծախսերը բացահայտելու և գնահատելու, այդ միջոցառումները 
որպես առաջնահերթություն սահմանելու ուղղությամբ` կիրառելով մասնակցային 
մոտեցումը, որը կներառի աշխատաժողովներ և կարծիքների փոխանակումներ շահագրգիռ 
կողմերի միջև: 

Հարմարվողականության էկոհամակարգային միջոցառումները կարող են նվազեցնել 
ջրհեղեղներն ու երաշտը, բարելավել ջրի և հողի որակը, ինչպես նաև նպաստել 
կենսապահովման հնարավորություններին: Դրանք միաժամանակ օգուտներ են բերում 
հասարակությանն ու շրջակա միջավայրին և կլիմայի փոփոխության պայմաններում 
զարգացումը պաշտպանելու կարևոր միջոց են: Հարմարվողականության էկոհամակարգային 
միջոցառումները ներառում են գերխոնավ տարածքների վերականգնումը, ջրամբարների 
օգտագործումը, ջրհավաք ավազանների պաշտպանությունը՝ ջրի որակի բարելավման 
նպատակով, և ընդհանրապես ջրի ամբարման բնական միջոցառումները: Բացի դրանից, այդ 
միջոցառումները կարող են նվազեցնել ֆինանսավորման չափը, որն անհրաժեշտ է 
դիմակայուն և տևական ծառայություններ մատուցելու համար՝ հատկապես ամենախոցելի 
բնակչությանը: Նման ներդրումները կարող են պակաս կապիտալ ներդրումներ պահանջել, 
իսկ պահպանման ծախսերը կարող են լինել ավելի ցածր։ Հետևաբար, ԷՄ միջոցառումները 
կդիտարկվեն որպես ՋՈՀՊ-ի առաջնահերթ երկարաժամկետ տարբերակներ:  

ՋՈՀՊ-ը կառաջնորդի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը պետության 
կարճաժամկետ (2021-2025 թթ.) արձագանքումը՝ հանձն առնելով իրականացնել լրացուցիչ 
միջոցառումներ՝ ջրօգտագործողներին և բաժանորդներին առավել դիմակայուն 
ծառայություններ մատուցելու նպատակով։ ՀԱԾ-ի 2021-2025 թթ. միջոցառումների ցանկը, որը 
հաստատվել է «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային 
գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ, բաղկացած է իրագործման ենթակա միջոցառումների 
երկու փաթեթից, որոնցից մեկը հարմարվողականության միջոցառումների շարք է՝ 
նախատեսված վեց առաջնահերթ ոլորտների (ջրային տնտեսություն, գյուղատնտեսություն, 
էներգետիկա, բնակավայրեր, առողջապահություն և զբոսաշրջություն) և երկու պիլոտային 
մարզերի համար: Արդյունքում մշակված ՈՀԾ-երը և ՄՀԾ-երը կհանդիսանան օրինակելի 
ծրագրեր ոլորտային և մարզային հարմարվողականության համար, կուրվագծվեն 
հարմարվողականության 5-ամյա մանրամասն ռազմավարական մոտեցումներ յուրաքանչյուր 
ոլորտի և մարզի գծով, որը կներառի ծրագրի ամփոփ հիմնավորումներ 
հարմարվողականության ուղղությամբ առաջնահերթ ներդրումների վերաբերյալ:  

Նշված ՈՀԾ-երից և ՄՀԾ-երից մի քանիսը պետք է հաստատվեն ՀՀ կառավարության կողմից, 
իսկ մյուսները՝ ներառվեն համապատասխան ուղեցույցերում, որոնք կտրամադրվեն 
որոշումներ կայացնողներին և շահառուներին: Ըստ այդմ, ՀՀ Ջրային օրենսգրքում կատարված 
համապատասխան փոփոխությունները շրջանառվել են ՀՀ շրջակա միջավայրի 
նախարարությունում, ինչը այս լայնամասշտաբ գործընթացի մի մասն է։ 



Ըստ առաջարկվող փոփոխությունների` ՋՈՀՊ-ը պետք է հաստատվի կառավարության 
որոշմամբ: ՋՈՀՊ-ը ենթակա կլինի պարտադիր կատարման ոչ միայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի 
նախարարության, այլև պետական կառավարման այլ մարմինների, ինչպես նաև 
ջրօգտագործողների համար:  
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2. Ջրային ոլորտի շրջանակը  
2.1. Ջրի բնական պաշարներ  

Օգտագործելի, ռազմավարական և ազգային ջրային պաշարներ  

Օգտագործելի, ռազմավարական և ազգային ջրային պաշարների բաշխվածությունն ըստ 
գետավազանների ցույց է տրված Գծապատկեր 1-ում։ 

 
Գծապատկեր 1։ Օգտագործելի, ռազմավարական և ազգային ջրային պաշարների բաշխվածությունը ՀՀ-

ում` ըստ գետավազանների  
Աղբյուր` ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշում։ 
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«Ըստ գետային ավազանների Հայաստանի Հանրապետության ջրային հաշվեկշռի տարրերի, 
ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների ու պաշարների բաշխումը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2008 թվականի մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման, ՀՀ-ում տարեկան 
օգտագործելի ջրային ռեսուրսները կազմում են շուրջ 9,05 մլրդ մ3, որից 8 մլրդ մ3՝ 
մակերևութային ջրեր, և շուրջ 1,05 միլիարդ մ3՝ ստորերկրյա ջրեր։ Ռազմավարական ջրային 
պաշարը կազմում է 1 672 մլն մ3, իսկ ազգային ջրային պաշարը՝ 35 855,6 մլն մ3։ Սևանա լիճը 
կազմում է երկրի ազգային ջրային պաշարի 96,5%-ը։ Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները 
ներառում են ՀՀ տարածքում ձևավորվող գետային հոսքը, անդրսահմանային Արաքս և 
Ախուրյան գետերի հոսքի Հայաստանի մասնաբաժինը և վերականգնվող ստորերկրյա ջրային 
ռեսուրսները` բացառությամբ էկոլոգիական թողքի: Երկրի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների 
մեծ մասը գտնվում է Արարատյան դաշտում:  
 

Ազգային ջրային հաշվեկշիռը 

Հայաստանի գետային ավազանների ջրային հաշվեկշռի գլխավոր տարրերը տրված են 
Աղյուսակ 3-ում։  

 

Աղյուսակ 3։ Հայաստանում ջրավազանային կառավարման տարածքների ջրային հաշվեկշռի հիմնական 
տարրերը 

Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք 

Մակերես 
(կմ2) 

Մթնոլորտային 
տեղումներ 

(մլն մ3/տարի) 

Գոլորշացում 
(մլն մ3/տարի) 

Գետային 
հոսքը 

(մլն մ3/տարի) 

Խորը ներհոսք (+) 
և  

արտահոսք (-)  
(մլն մ3/տարի) 

Հյուսիսային 7185 4795 2810 1847 +138 
Ախուրյան 5024 2555 1657 1102 -204 
Uևան 4750 2675 2153 265 

+295 
Հրազդան 4040 2551 1362 1062 
Արարատյան 4256 2635 1405 1106 +124 
Հարավային 4481 3197 1546 1393 +258 
Ընդամենը 29736 18760 10832 6775 +611 

Աղբյուր`  ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշում։ 
 

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի AQUASTAT տվյալների շտեմարանի 3 ` Հայաստանում 
ձևավորվող վերականգնվող ջրային ռեսուրսները տարեկան կազմում են 6 859 մլն մ3, որից 
մակերևութային ջրերը՝ 3 248 մլն մ3, ստորերկրյա ջրերը` 3 611 մլն մ3: Ելնելով երկարաժամկետ 
տարեկան միջին տվյալներից` տեղումներից գոյացած ջրային ռեսուրսները կազմում են 
տարեկան 16,71 մլրդ մ3 (տեղումների ազգային ինդեքսը 352,1 մմ/տարի է)։ 

Երկրի ներսում ձևավորվող մակերևութային ջրերը (մակերևութային արտահոսքի և 
ստորերկրյա ջրերի ներդրմամբ առաջացած մակերևութային ջրի երկարաժամկետ տարեկան 
միջին ծավալը) կազմում են 3948 մլն մ3/տարի, իսկ ստորերկրյա ջրերը ( երկրի սահմաններում 

3 http://www.fao.org/aquastat/statistics/query/results.html 
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տեղումների արդյունքում առաջացած  ստորգետնյա ջրերի երկարաժամկետ տարեկան միջին 
վերալիցքավորում)՝  4311 մլն մ3/տարի։ 

Երկրի գետերը Կուր և Արաքս անդրսահմանային գետերի վտակներն են:  ՀՀ սահմանը կազմող 
մակերևութային հոսքը (երկրների միջև սահմանը կազմող գետերի և ջրանցքների 
երկարաժամկետ տարեկան միջին ընդհանուր բնական հոսք) կազմում է 1,82 մլրդ մ3, որի 50% 
-ը կարող է օգտագործվել Հայաստանի կողմից: «Ջրի ազգային ծրագրի» մասին ՀՀ օրենքի 
համաձայն` ՀՀ անդրսահմանային խոշոր գետերի հոսքը բաշխվում է` 

I. Արաքս և Ախուրյան՝ 1190 մլն մ3 
II. Դեբեդ՝ 1187 մլն մ3 

III. Աղստև՝ 337 մլն մ3 
IV. Արփա՝ 731 մլն մ3 
V. Որոտան՝ 678 մլն մ3 

VI. Ողջի՝ 330 մլն մ3։ 

Ըստ AQUASTAT տվյալների շտեմարանի երկրից այլ երկրներ հեռացող մակերևութային ջրերը 
տարեկան կազմում են մոտավորապես 5,28 մլրդ մ3։ 

Այդուհանդերձ, այս ջրային ռեսուրսները հավասարաչափ բաշխված չեն տարածության և 
ժամանակի մեջ: Ըստ Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի գնահատման` 
Հայաստանը համարվում է բարձր ելակետային ջրային սթրեսով երկիր և ՄԱԿ-ի 164 անդամ 
երկրների շարքում ջրային սթրեսի ցուցանիշով զբաղեցնում է 34-րդ տեղը։ Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության համաձայն` Հայաստանը ջրի ցածր 
մատչելիություն ունեցող երկիր է և ջրային ռեսուրսների շահագործման 45% համաթվով 
ենթակա է ջրային սթրեսի4։ Ապագայի կանխատեսումներից ելնելով, նույնիսկ լավատեսական 
սցենարի դեպքում, Հայաստանի կենտրոնական և հարավային մասերում ջրային սթրեսի 
համաթվի արժեքը 2030-2040 թվականներին կբարձրանա մինչև 80%:  

4 Ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) երկիրը համարվում է 
ջրային սթրեսի ենթակա, եթե ջրային ռեսուրների շահագործման համաթիվը գերազանցում է 40%-ը: 
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Գծապատկեր 2։ Հայաստանի ջրի ռիսկերի ատլաս 

Աղբյուր՝ https://wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas, 2015։ 
 

Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերից երկարաժամկետ ջրառը ներկայացված է 
Գծապատկեր 3-ում։    
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Գծապատկեր 3։ Հայաստանում կատարված ջրառը` ըստ աղբյուրների (2000-2017թթ.) 
Աղբյուր՝ «Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգի (ՇՄՄՏՀ/SEIS) 

սկզբունքների և գործելակերպերի իրականացումը ԵՀՔ Արևելյան տարածաշրջանում» ծրագիր,   
2016-2020 թթ.։ 

 

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տարեկան հաշվետվությունների՝ ջրի ընդհանուր 
պահանջարկի շուրջ 65%-ը բավարարվում է մակերևութային ջրային ռեսուրսներով։ Սևանա 
լիճը կարևոր դեր է խաղում ջրի պահանջարկի բավարարման գործում, մասնավորապես՝ 
Արարատյան դաշտի համար, ինչը ճնշումներ է ստեղծում լճի էկոլոգիական և հիդրոլոգիական 
պայմանների վրա: Դրան զուգահեռ, 2000 թվականից ի վեր ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից 
ջրառը նույնպես ավելի քան երկու անգամ ավելացել է:  

 

2.2. Ջրային ոլորտի հիմնական բաղադրիչները  

Ջրային ռեսուրսների կառավարումը Հայաստանի առջև ծառացած՝ շրջակա միջավայրի 
կարևորագույն մարտահրավերներից է, որն է՛լ ավելի է սրվում կլիմայի փոփոխության 
հետևանքներով: Կլիմայի փոփոխության ազդեցության ներքո ջրային ռեսուրսների պատշաճ 
կառավարումը կարևոր դեր ունի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում: Հաշվի 
առնելով երկրում առկա բոլոր ջրային ռեսուրսները, Հայաստանն ունի բավարար ռեսուրսներ՝ 
տարեկան մեկ շնչին մատակարարելու մոտավորապես 3 100 մ3 ջուր՝ 3 018 854 մշտական 
բնակչության դեպքում5։ 

Ըստ «Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ չորրորդ ազգային հաղորդագրություն Կլիմայի 
փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային»6` քաղցրահամ ջրերի ընդհանուր 
օգտագործման 88%-ը բաժին է ընկնում գյուղատնտեսական գործունեությանը, որտեղ 
ամենամեծ բաժնեմասը պատկանում է ոռոգմանը և ջրային կուլտուրաների բուծմանը 
(ջրագործություն, ակվակուլտուրա) (61%-ը՝ ոռոգմանը): Մնացած 39%-ն օգտագործվում է 
խմելու ջրամատակարարման, արդյունաբերական, ձկնաբուծության և տնտեսական այլ 
գործունեության նպատակներով։ Փաստացի ջրօգտագործումն ըստ ոլորտների ցույց է տրված 
Գծապատկեր 4-ում։  

 

5 Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի (2006 թ.), օգտագործելի մակերևութային ջրային պաշարների տարեկան ընդհանուր քանակը կազմում է 
շուրջ 8,1 մլրդ մ3, իսկ օգտագործելի ստորերկրյա ջրային պաշարների քանակը՝ 1 մլրդ մ3:  
6 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NC4_Armenia_.pdf 
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Գծապատկեր 4։ Փաստացի ջրօգտագործումը Հայաստանում՝ ըստ ոլորտների 

Աղբյուր՝ «Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ չորրորդ ազգային հաղորդագրություն», 2020թ.։  

 
Համաձայն Եվրոպական Հարևանության Գործիքի (ԵՀԳ) «Շրջակա միջավայրի միասնական 
տեղեկատվական համակարգի (ՇՄՄՏՀ/SEIS) II ԱՐԵՎԵԼՔ» ծրագրի` ՀՀ վիճակագրական 
կոմիտեի հետ համատեղ մշակված երկրի զեկույցի, միջին հաշվով քաղցրահամ ջրի 
ընդհանուր ջրառի 30%-ը կորում է ջրի փոխադրման համակարգում։ Վերջին տարիներին 
փոխադրման ընթացքում քաղցրահամ ջրի ընդհանուր կորուստների տոկոսը փոքր-ինչ 
նվազել է՝ ենթակառուցվածքների որոշ բարելավման շնորհիվ: Այնուամենայնիվ, ջրի 
կորուստների բացարձակ ծավալը 2000թ.-ի 758,9 մլն մ3-ից աճել է՝ 2017-ին հասնելով 825,4 մլն 
մ3-ի։ 7  2017 թ.-ին քաղցրահամ ջրի տարեկան ընդհանուր օգտագործումը կազմել է 
մոտավորապես 2000 մլն մ3 (Գծապատկեր 5)։  

7 Եվրոպական Հարևանության Գործիքի (ԵՀԳ) «Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական 
համակարգի (ՇՄՄՏՀ/SEIS) II ԱՐԵՎԵԼՔ» ծրագիր։ 
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Գծապատկեր 5։ Երկարաժամկետ ջրօգտագործումը ՀՀ-ում՝ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակի 

Աղբյուր՝ «Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգի (ՇՄՄՏՀ/SEIS) 
սկզբունքների և գործելակերպերի իրականացումը ԵՀՔ Արևելյան տարածաշրջանում» նախագիծ, 

2016-2020 թթ.8  
 

Հիմք ընդունելով ջրավազանային կառավարման մշակված կամ նախագծված պլանները` 
Հայաստանի ջրավազաններում ջրառը ըստ ջրօգտագործման ոլորտների ներկայացված է 
Գծապատկեր 6-ում։ 

8 https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/indicators/c3-2013-total-water-use-in-the-republic-of-armenia 
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Գծապատկեր 6: Ջրառը՝ ըստ ոլորտների և ջրավազանային կառավարման տարածքների (ՋԿՏ) ՝ 

ջրօգտագործման թույլտվությունների համաձայն  
Աղբյուր՝ ՋԿՊ-եր։ 

 
Գծապատկեր 7: Ջրառը՝ ըստ ջրային ռեսուրսի տեսակի և ՋԿՏ-ի (%-ով, անցյալ տարվանը՝ փաստացի)՝ 

ջրօգտագործման թույլտվությունների համաձայն 
Աղբյուր՝ ՋԿՊ 
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Ջրի օգտագործումը գյուղատնտեսական նպատակներով 

Գյուղատնտեսական նպատակներով ջրօգտագործումը 

Գյուղատնտեսությունը ՀՀ տնտեսության առանցքային ճյուղերից է և ռազմավարական 
նշանակություն ունի երկրի համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման, մակրոտնտեսական 
կայունության ապահովման, արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվեկշռի բարելավման, 
երկրի պարենային անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև գյուղատնտեսությունում 
տնտեսվարողների եկամուտների ձևավորման և գյուղական բնակավայրերի կայունության ու 
զարգացման համար: Բուսաբուծությունը և ձկնաբուծությունը հանրապետության 
գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական ճյուղերն են: 

Հայաստանում գյուղատնտեսությունը մեծապես կախված է ոռոգումից: Համախառն բերքի 
80%-ից ավելին ստացվում է ոռոգվող տարածքներում: Ոռոգման ջրի սպառումը տարբեր 
ժամանակներում զգալիորեն տատանվում է՝ հիմնականում ջրի առկա ընդհանուր ծավալների 
փոփոխականությամբ պայմանավորված: 2019 թ. դրությամբ տարեկան ջրառը կազմում է 
1069,5 մլն մ3՝ ոռոգման նպատակով և 754,3 մլն մ3 ջրառ՝ ձկնաբուծության համար (Աղյուսակ 4)։  

Աղյուսակ 4։ Ջրառը գյուղատնտեսության մեջ` ըստ տարիների, մլն մ3 

Ջրօգտագործման ոլորտը 2017 2018 2019 

Ոռոգում 1236,6 1064,6 1069,5 

Ձկնաբուծություն 515,0 489,2 754,3 

Գյուղատնտեսություն, 
ընդամենը 1751,6 1553,8 1823,8 

Աղբյուր՝ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի ArmStatBank։ 
 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 2043,51 հազար հա, որից 7,6%-ը 
ոռոգվող են9։  

2002 թ.-ին՝ ՀՀ ոռոգման համակարգի բարեփոխումների նպատակով ընդունված 
«Ջրօգտագործողների ընկերությունների (ՋՕԸ) և ջրօգտագործողների ընկերությունների 
միությունների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն հանրապետությունում ստեղծվեցին 50 
ջրօգտագործողների ընկերություններ՝ հիդրոմիավորի անբաժանելիության սկզբունքի հիման 
վրա։ Ոռոգման ոլորտում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունքում ընկերությունները 
մի քանի փուլով վերակազմավորվել են, և ներկայումս գործում է 15 ՋՕԸ: 
Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ 190 հազար հա ոռոգելի հող գտնվում է ՋՕԸ-ների 
սպասարկման տարածքում: Վերջին տարիներին փաստացի ոռոգվող հողերը 2014 թվականից 
շարունակաբար նվազել են ՝ հասնելով 90 000 հեկտարի (Գծապատկեր 8)։  

9 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1927-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության 
հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2020 թվականի հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը) 
հաստատելու մասին»։ 

29 
 

                                                            



 
Գծապատկեր 8։ Փաստացի ոռոգվող հողատարածքների դինամիկան հեկտարներով 

Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի տարեկան հաշվետվություններ։  
 

Համաձայն ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի՝ երկրի մասին AQUASTAT զեկույցի 10` ոռոգման, 
գյուղատնտեսական կենդանիների և ակվակուլտուրայի նպատակով մատակարարվող ջրի 
քանակը կազմում է տարեկան 2,87 միլիարդ մ3/տարի (2017 թ.), որից 1,72 միլիարդ մ3/տարի 
մակերևութային ջրեր և 1,15 միլիարդ մ3/տարի ստորերկրյա ջրեր: 2017 թվականի դրությամբ 
գյուղատնտեսական ջրերի ընդհանուր կառավարվող տարածքը կազմում էր 275 հազար հա, 
որից 88,2 հազար հա՝ մակերևութային ջրերով ոռոգման համար սարքավորված տարածք: 
Ոռոգվող մշակաբույսերի ընդհանուր տարածքը (միայն ամբողջովին վերահսկվող ոռոգում) 
կազմում է 5 800 հազար հա: Ոռոգման համար վերցված ջրի քանակը անհամեմատ 
գերազանցում է ոռոգման սպառողական օգտագործումը՝ ջրաղբյուրից մինչև մշակաբույսեր 
բաշխման ընթացքում ջրի  կորստի պատճառով: 

Բուսաբուծությունից բացի, ջրօգտագործման արդյունավետության վրա ազդում է նաև 
ակվակուլտուրան՝ Հայաստանում ամենադինամիկ, զարգացող և դեպի արտահանումը 
կողմնորոշված ոլորտներից մեկը: Հայաստանում ակվակուլտուրան կենտրոնացած է 
Արարատյան դաշտում և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրի խոշոր օգտագործող է: 
Ակվակուլտուրայի օբյեկտները սպառում են քաղցրահամ ստորգետնյա ջուր, և հաճախ ջրի 
օգտագործման համար առկա է մրցակցություն և նույնիսկ հակասություն ակվակուլտուրայի, 
գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների բնակչության միջև։ Ակվակուլտուրայի 
տնտեսությունները ստորգետնյա քաղցրահամ ջուրն  օգտագործում են ոչ կայուն կերպով 
(մեկանգամյա անցման համակարգով՝ առանց ջրի շրջանառության):  

10 http://www.fao.org/aquastat/statistics/query/results.html 
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Ձկնաբուծության համար երկրորդ կարևոր ջրային 
ռեսուրսը Սևանա լիճն է: 2018 թ. հունվարի դրությամբ 
Սևանի ՋԿՏ-ում գործում էր 10 ձկնաբուծարան: 
Ձկնաբուծարանների համար տարեկան թույլատրված 
ջրօգտագործման ընդհանուր ծավալը կազմել է 12 634 
հազ. մ3: Այս տնտեսությունները զբաղեցնում են 29,464 
մ2 տարածք, իսկ ջրառը իրականացվում է 5 բնական 
աղբյուրներից, 13 ստորերկրյա հորերից և երկու 
գետերից: Ձկնաբուծարանները հիմնականում 
գտնվում են Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի և 
Մարտունի գետավազաններում: 

Փոքր Սևանում գործում է երկու ցանցավանդակային 
տնտեսություն: Դրանցից մեկը գտնվում է Շորժա 
գյուղի մոտ: 2012 թ.-ին տեղադրվել է 4 ցանցավանդակ՝ 
6 400 մ տարածքով և 50 տոննա հզորությամբ: Երկրորդ 
ձկնաբուծական տնտեսությունը գտնվում է 
Հայրավանք գյուղի մոտակայքում և գործում է 2017 թ.-
ից: Զբաղեցնում է 82,425 մ2 տարածք, արտադրության 
ծավալը կազմել է մոտ 60,86 տ ձուկ: 

Ձկնաբուծարանները կարող են ազդեցություն ունենալ 
գետերի և Սևանա լճի ինչպես ջրի, այնպես էլ հատակի որակի վրա: Ձկնաբուծության 
ազդեցությունը լճի էվտրոֆացման վրա դեռևս մանրամասն ուսումնասիրված չէ, ինչպես նաև 
չի կատարվել ֆոսֆորի հավասարակշռության գնահատում:  

Հայաստանի ձկնաբուծության ոլորտում կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը պարզելու 
համար, եթե այդպիսին կա, անհրաժեշտ է ուսումնասիրություն կատարել: Այնուամենայնիվ, 
կան կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատականներ ջրային էկոհամակարգերի, 
մասնավորապես Սևանա լճի վրա, որոնք բերված են Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ 
ազգային հաղորդագրությունում։ Համաձայն կանխատեսումների` սպասվում է, որ 2070 թ. ջրի 
ջերմաստիճանը կաճի 2°C-ով, իսկ 2100 թ.-ին՝ 4°C-ով։ Այս տվյալների հիման վրա կատարվել 
են տարբեր ֆունկցիոնալ մակարդակներում Սևանա լճի էկոհամակարգի նման շղթայի 
առաջնային արտադրանքի (ֆիտոպլանկտոնի և ֆիտոբենթոսի կամ մակրոֆիտների 
արտադրանքի) և երկրորդային արտադրանքի (զոոպլանկտոնի և զոոբենթոսի 
համակեցությունների արտադրանքի, ձկան արտադրանքի) փոփոխությունների 
կանխատեսումներ։ 

Ըստ գնահատումների` ջերմաստիճանի աճը բացասական ազդեցություն կունենա 
սաղմոնազգիների տեսակների վրա: Սաղմոնազգիները տեսակները 18°C-ից բարձր 
ջերմաստիճանի դեպքում կորցնում են շարժունակությունը և դադարում սնվել: Շատ զգայուն 
են ջրում լուծված թթվածնի նկատմամբ, ինչն էլ նշանակում է, որ ամռան ընթացքում իրենց 
բնակմիջավայրը սահմանափակված է վերևից 18°C-ից բարձր ջերմաստիճանի ջրի շերտով, 
ներքևից՝ լուծված թթվածնի ցածր պարունակությամբ ջրի շերտով:  Այս գոտին գնալով ավելի 
ու ավելի է նեղանում և, ի վերջո, կարող է անհետանալ: Սննդային ռեժիմի փոփոխությունը ևս 
հանգեցնում է թթվածնային պայմանների վատթարացման: Կարպազգիների տեսակները, 
ընդհակառակը, նախընտրում են ավելի բարձր ջրային ջերմաստիճան և ավելի քիչ զգայուն են 

 

 
Ձկնաբուծական տնտեսությունների 
գերակշռող մասը (76%) գտնվում են 
Արարատի և Արմավիրի մարզերում, 
որոնց բաժին է ընկնում տարեկան 
արտադրանքի ավելի քան 80%-ը: 
Ձկնաբուծարանների միայն 24%-ն է 
գտնվում ՀՀ մյուս 8 մարզերում` 
ապահովելով ձկնարտադրության 
ծավալի մոտավորապես մեկ 
հինգերորդը: Ներկայումս 
հանրապետությունում գրանցված է մոտ 
166 ձկնաբուծարան, որից 82%-ը գործում 
է միայն Արմավիրի և Արարատի 
մարզերում: Արարատյան դաշտավայրի 
բարձրորակ, արտեզյան ստորերկրյա 
ջրային ռեսուրսներընայս 
ձկնաբուծարանների 
ջրամատակարարման հիմնական 
աղբյուրն են: 

Ներդիր 1 : Ձկնաբուծական ոլորտի 
աշխարհագրական բաշխումը 
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ջրում լուծված թթվածնի նկատմամբ: Շատ հավանական է, որ Սևանա լիճը իշխանի 
ջրամբարից կվերածվի կարպի ջրամբարի, որին բնորոշ է ավելի բարձր ձկան արտադրանք, 
բայց ավելի ցածր որակ: 

 

Ջրի բաշխումը գյուղատնտեսական նպատակներով  

Համաձայն Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի (CARD) կողմից պատրաստված 
«Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսական ոլորտի 
խոցելիության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատում» զեկույցի 11` 
ջրօգտագործման աշխարհագրական բաշխվածության առումով ջրի ամենամեծ բաժինն 
օգտագործվում է սպառվում Արարատի և Արմավիրի մարզերում (ընդհանուր 
ջրօգտագործման շուրջ 64%-ը), որտեղ կենտրոնացած է Հայաստանի մշակաբույսերի 
արտադրությունը: Ջրի  կորստի  մակարդակը հատկապես բարձր է Արարատի, Կոտայքի և 
Արմավիրի  մարզերում, ինչպես  նաև Երևան քաղաքում։ Ջրավազանային կառավարման 
տարածքներից ամենամեծ կորուստները նկատվում են Հրազդան ջրավազանում, որին 
հաջորդում են Ախուրյան և Արարատյան ջրավազանները (Աղյուսակ 5: Ջրօգտագործման և 
կորուստների ծավալներն ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների, 2018 թ., մլն մ3)։  
 

Աղյուսակ 5: Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալներն ըստ ջրավազանային կառավարման 
տարածքների, 2018 թ., մլն մ3 

Ջրավազանային 
կառավարման 

տարածք Ջրօգտագործում 

այդ թվում՝ ըստ նշանակության Կորուստներ 
տրանզիտային 
տեղափոխման 

ժամանակ 

խմելու արդյունաբերություն, 
կոմունալ 

տնտեսություն և 
շինարարություն 

գյուղատնտեսություն, 
ձկնաբուծություն և 

անտառտնտեսություն 

Ախուրյան 769,5 100,2 20,7 648,6 182,8 

Արարատյան 237,7 5,7 5,1 226,9 80,0 

Հարավային 123,6 8,6 77,9 37,1 33,7 

Հյուսիսային 30,3 9,9 9,6 10,8 53,6 

Հրազդան 734,6 49,0 26,6 659,0 415,2 

Uևան 30,8 11,7 1,5 17,6 22,6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1926,5 185,1 141,4 1600,0 787,9 

Աղբյուր` ՄԱԶԾ-ԿԿՀ, զեկույց, «Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսական ոլորտի 
խոցելիության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատում», մշակվել է Ագրոբիզնեսի և գյուղի 

զարգացման կենտրոնի (CARD) կողմից, 2020 թ.։ 
 

Ինչպես ոռոգվող, այնպես էլ անջրդի գյուղատնտեսությունը խոցելի են կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ՝ ագրոնոմիական և ֆիզիոլոգիական պատճառներով, և կարիք ունեն 
հարմարվողականության հատուկ եղանակների, որոնք կախված են գյուղատնտեսության 
ոլորտի հարմարվողականության պլանից12։ Այնուամենայնիվ, ոռոգվող գյուղատնտեսության 

11 http://www.nature-ic.am/Content/announcements/12692/NAP_Agriculture%20assessment%20report_eng_FINAL.pdf 
12 ՄԱԶԾ, SEI, 2009։ «Հայաստանում կլիմայի փոփոխության սոցիալ‐ տնտեսական հետևանքները»։ 
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ներկա և կանխատեսվող ջրի պահանջարկն ապահովելու համար ջրամատակարարումը 
պետք է հիմնվի ջրի բազմազանեցված աղբյուրների վրա, որոնք, ի թիվս այլոց, ներառում են 
փոխկապակցված մատակարարման համակարգեր, նոր ջրային ռեսուրսներ կամ ամբարման 
լրացուցիչ հզորություն: Ամեն դեպքում, չհաշվառված ջրի բարձր մակարդակները կայուն չեն և 
հակասում են միջազգային առաջավոր փորձին13։  Ակնկալվում է, որ ջրամատակարարման 
քաղաքականությունը կմշակվի միայն այն բանից հետո, երբ պարզվի, որ ջրի պահանջարկի 
քաղաքականությունն անբավարար է (նվազեցնել ջրի կորուստները, բարելավել 
համաոլորտային արդյունավետությունը, ներդնել ոչ ավանդական շրջանառու 
ջրամատակարարման համակարգ): 

Մաքրված կեղտաջրերը կարող են դառնալ ոռոգման համար լրացուցիչ ջրի հնարավոր 
աղբյուր, պայմանով, որ հնարավոր լինի որոշել և երաշխավորել սանիտարական 
չափորոշիչները յուրաքանչյուր տեսակի մշակաբույսի համար։ COVID-ի համավարակի 
համատեքստից ելնելով` սանիտարական մարմինները կարող են դժկամորեն կամ 
ծայրաստիճան զգուշորեն վերաբերվել այս այլընտրանքային ռեսուրսը մշակելուն, ուստիև 
պարտադրել մաքրման և հսկողության լրացուցիչ մակարդակներ, մաքրման գործընթացների 
կատարյալ հուսալիություն՝ ինչպես հանրային, այնպես էլ արդյունաբերական կեղտաջրերի 
մաքրման կայանների կողմից:  

ԿՄԿ-երից դուրս եկող ջուրը հաճախ նպաստում է չոր սեզոնի ընթացքում գետերի 
բնապահպանական թողքը պահպանելուն և արդյունաբերական աղտոտումները 
նոսրացնելուն: Հետևաբար, մաքրված կեղտաջրերի կրկնակի օգտագործումը կարող է 
հետևանքներ ունենալ մակերևութային ջրերի արտանետման վրա: Ըստ պաշտոնական 
տեղեկատվության` 2018թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 612,1 մլն. մ3, որից 63,6%-
ը չափորոշային մաքուր էր (առանց մաքրման), 11%-ը աղտոտված էր (առանց մաքրման), իսկ 
25,3%-ը՝ ոչ բավարար մաքրված14։  

 

Ոռոգման ջրի կառավարում և ակտիվներ  

Փաստ է, որ ոռոգման հետ կապված ակտիվները դեռևս չեն գույքագրվել Հայաստանում: 
Այսպիսով, դրանց տնտեսական արժեքի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություններ չկան: 
Այնուամենայնիվ, ջրային ոլորտում գյուղատնտեսության համար նախատեսված 
ներդրումները (բյուջեից և դոնոր կազմակերպություններից) առաջիկա երկու տարիների 
համար հայտնի են և կարող են գնահատվել:  

ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեն (ՋԿ) ոռոգման մեծածախ ջրամատակարարման 
կազմակերպության՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջոցով ջուր է մատակարարում ՋՕԸ-երին, որոնք ջուրը 
բաշխում են շուրջ 110 000 հա-ի և 180 000 գյուղացիական տնտեսությունների։ ՋՕԸ-երի կողմից 
ոռոգվող տարածքի մոտ 90%-ը ոռոգվում է ջրամբարներից, գետերի հունի թեքումից կամ 
գետերից՝ պոմպերով. սա անկախությունից առաջ կառուցված ծախսատար համակարգ է։  

13 ԱԶԲ, 2020։ Հայաստան: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր, «Կատարողականի գնահատման 
հաշվետվություն»։ 
14 Հայաստանի Վիճակագրական կոմիտե, «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում, 2018 թ.։ 
https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2018_9.pdf 
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Չնայած դոնորների զգալի ներդրումներին` ենթակառուցվածքների զգալի մասը վատ 
վիճակում է,  ինչը հանգեցնում է ջրի մեծ կորուստների և ջրի անարդյունավետ 
մատակարարման: Դոնորների աջակցությամբ` ՋԿ-ն աշխատում է ենթակառուցվածքների 
բարելավման, ծախսատար պոմպային ոռոգումից կախվածության նվազեցման և ՋՕԸ-երի 
կողմից ջրերի՝ գյուղացիական տնտեսությունների մակարդակում կառավարման վրա 
հիմնված ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղությամբ:  

Ջրի մատակարարման ներկայիս ինքնարժեքը գնահատվում է 22-24 դրամ/մ3, որից 
ֆերմերները վճարում են 11 դրամ/մ3, մնացածը վճարվում է ՋԿ-ից « Ջրառ» ՓԲԸ-ին և ՋՕԸ-երին 
տրամադրվող սուբսիդիաների միջոցով: Ինքնարժեքի մեծ մասը գոյանում է 
պոմպակայանների էլեկտրաէներգիայի վճարներից: 

Ոռոգման ենթակառուցվածքի, ինչպես նաև ոռոգման ջրի կառավարման հետ կապված 
տարբեր անարդյունավետ գործելակերպերի առկայության պատճառով ջրի կորուստները 
ոռոգման համակարգում զգալի էին: Ոռոգման ջրի կեսից ավելին կորչում է և չի հասնում 
հողագործին ու դաշտին, իսկ մյուս կեսն անարդյունավետ է օգտագործվում:  

Ոռոգման ջրագծերի մեծ մասը Հայաստանում կառուցվել է խորհրդային տարիներին և ունի 
մաշվածության բարձր աստիճան: Հայաստանում ոռոգման ջրի մատակարարման 
արդյունավետության ապահովման հարցը մեծապես կախված է ոռոգման ջրի առկայությունից, 
ենթակառուցվածքներից և առկա համակարգերի տեխնիկական վիճակից: Գոյություն ունեցող 
համակարգերը նախատեսված էին խոշոր հողատարածքների համար: Ներկայումս հողերի 
մեծ մասը փոքր հողակտորներով է. ոռոգման այդ խոշոր համակարգերն այլևս պիտանի չեն և 
որոշ դեպքերում այլևս չեն գործում (շահագործվում են ջրի մեծ կորուստներով և պահանջում 
են բարձր շահագործման և պահպանման ծախսեր): Բացի այդ, շատ համայնքներում ոռոգման 
ջուրը մատակարարվում է հողե ջրանցքներով։ Ոռոգման համակարգերի հետ կապված 
խնդիրների պատճառով ջրակորուստների միջին մակարդակը գնահատվում է մոտ 40-50%: 
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Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության 
պատճառով ջրի դեֆիցիտի ռիսկը` 
անհրաժեշտ է կազմակերպել ջրային 
ռեսուրսների արդյունավետ 
օգտագործումը և մատչելիությունը, 
ինչպես նաև ներդնել ջրախնայողական 
տեխնոլոգիաներ ոռոգման և 
երաշտադիմացկուն գյուղատնտեսական 
համակարգերի համար: Այս 
տեսանկյունից պետք է խրախուսվի 
անցումը կաթիլային ոռոգման, երբ դա 
տնտեսապես և տեխնիկապես 
արդարացված է: Գործելակերպերի 
փոփոխությունը և նոր տեխնոլոգիաների 
ընդունումը զուգորդվում է տեղում 
իրականացվող վերապատրաստումներով 
և գյուղացիական տնտեսությունների 
կարողությունների զարգացմամբ։ 
Որոշակի դեպքերում, օրինակ, շարքից 
դուրս եկած առաջին կարգի ջրանցքների 
կամ հնաոճ պոմպակայանների գործող 
ոռոգման համակարգը, ելնելով ծախսերի 
և օգուտների վերլուծությունից, արժե 
վերակառուցել:  

SCADA համակարգերը լայնորեն 
օգտագործվում են Հայաստանում։ SCADA 
համակարգը թույլ է տալիս ամենօրյա 
գործողությունների ավտոմատացում և 
նպաստում է ջրի առավել արդյունավետ 
կառավարմանը: Օգտագործվում է 

հեռավոր շրջաններում տեղակայված ջրային տնտեսությունների մշտադիտարկման և 
վերահսկման համար: Դա հնարավորություն է տալիս օգտագործել արբանյակային կապի 
սարքավորումները՝ ապահովելու հիմնական ջրանցքներից (ինչպես ոռոգման, այնպես էլ 
խմելու ջրի մատակարարման համար) թվային, աուդիո և վիդեո տեղեկույթների  փոխանցումը 
կենտրոնական կարգավորող մարմնին իրական ժամանակում: ՀԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող 
«Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի շրջանակներում 2019 թ. տեղադրվել են 
շուրջ 80 ռադարային և ուլտրաձայնային չափիչ կայաններ: Ջրային համակարգերի 

   
 
 
 
ՋՕԸ-երը շահագործում են 1700 կմ երկրորդային 
և մոտավորապես 16 000 կմ երրորդային 
ջրանցքներ, որից 450 կմ-ը հիմնական 
ջրանցքներ են, 2000 կմ-ը՝ ներքին ջրագծեր և 
շուրջ 14 000 կմ-ը՝ ներքին ջրանցքներ: 
Ընդհանուր ջրամատակարարման շուրջ 60%-ը 
ինքնահոս է: 
Այդ 14 000 կիլոմետրանոց համակարգի ավելի 
քան 70%-ն ունի հողե հուն, որին բաժին է ընկնում 
կորուստների հսկայական մաս: Արարատյան 
դաշտում կա ջրարտադրության  250-260 
մեխանիկական օբյեկտ՝ 700 միավորով, ինչպես 
նաև 94 ինքնակամ փորված հոր: 
ՋՕԸ-երը շահագործում են նաև ավելի քան 55 
փոքր և միջին ջրամբարներ, պոմպակայաններ և 
շուրջ 650 խորքային հորեր, որոնցից 90-ը 
ինքնահոս ջրհորներ են՝ 600-ից ավելի 
համայնքների շուրջ 180 000 ջրօգտագործողներին 
ոռոգման ջրամատակարարման ծառայություններ 
մատուցելու համար: 

Ներդիր 2: ՋՕԸ-երի սպասարկման 
տարածքի ջրի ակտիվները 
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վերանորոգումը և ջրամատակարարման համակարգերի բարելավումները նախատեսված էր 
իրականացնել Հայաստանի 5 մարզերում: ԵՄՋՆ ծրագրի օժանդակությամբ տեղադրվել են 
նաև ոռոգման ջրի հաշվառման 50 սարքեր Հրազդանի ջրավազանային կառավարման 
տարածքում, ինչը զգալիորեն բարելավել է ոռոգման ջրի հաշվառումը Սևան-Հրազդանյան 
ոռոգման համակարգում։ Աշխատանքները շարունակվում են խմելու ջրամատակարարման 
ցանցերում, բարելավվում են կոյուղու համակարգերը։ SCADA ավտոմատ հաշվառման 
համակարգը տեղադրված է Երևան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման շահագործման 
համակարգում:  
 

Ջրամբարներ 

 ՀՀ կառավարությունը ջրամբարների 
կառուցումը համարել է զարգացման 
ռազմավարական ուղի՝ ոռոգման 
ջրամատակարարման խնդիրները լուծելու 
համար: Ներկայումս, հաշվի առնելով 
մակերևութային ջրերի հոսքերի ռիսկերի 
կառավարման անհրաժեշտությունը 
(մակերևութային հոսքերի կարգավորում, 
ջրհեղեղների կանխարգելում), 
ջրամատակարարման և ջրային համակարգի 
կառավարման ռիսկերը (ոռոգման հողերի 
մասնատվածության պատճառով), 
մակերևութային հոսքերի բնույթը (գերակշռում 
են փոքր գետերը՝ գարնանային 
վարարումներով), ինչպես նաև պահանջվող 
ներդրումների ծավալը` փոքր և միջին 
ջրամբարների կառուցման նախագծերի 
իրականացումը համարվել է առաջնային: 

Ջրի ազգային ծրագիրը սահմանում է պետական 
նշանակության ջրային համակարգերը, որոնք 
պետական սեփականություն են և ենթակա չեն 
մասնավորեցման: Ջրային համակարգերը 
դասակարգվում են` ելնելով դրանց 

1. ռազմավարական նշանակությունից, 
2. սոցիալ-տնտեսական կարևորությունից. 
3. բնապահպանական նշանակությունից, 
4. խափանման ռիսկի և հնարավոր վթարի 

ազդեցության գնահատման աստիճանից: 

Պետական նշանակության և պետական հատուկ 
նշանակության ջրային համակարգերը 
տրամադրված են Աղյուսակ 6-ում։ 

 

 
 
 

Գետային հոսքի սեզոնային տատանումները 
կարգավորելու նպատակով Հայաստանում 
կառուցվել է 1,4 մլրդ մ3 ընդհանուր ծավալով 
87 ջրամբար։ Այս ջրամբարների մեծ մասը 
ծառայում է հիմնականում մեկ նպատակի՝ 
ոռոգման համար:  
Հայաստանում մեկ շնչին բաժին ընկնող ջրի 
ծավալը միջին հաշվով կազմում է 465 մ3, ինչը 
համարվում է ցածր ցուցանիշ 
հանրապետության կիսաչոր կլիմայական 
պայմանների համար։ Ներկայումս 69 
ջրամբար հանդիսանում է Ջրային կոմիտեի 
պետական սեփականություն, որոնցից 14-ը 
շահագործում է «Ջրառ» ընկերությունը, իսկ 
մնացածը՝ մարզային ջրային 
ընկերություններ:  
Այս ջրամբարները կարող են ամբարել մոտ 1,2 
միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, բայց կլիմայի 
գլոբալ փոփոխության հետևանքով 
ջրամբարները հավաքում են 950 միլիոն 
խորանարդ մետր ջուր: Գրեթե բոլոր 
ջրամբարներում ամբարվող ջրի ծավալը 
նվազել է:   

Ներդիր 3: Ջրատարողություն 
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Աղյուսակ 6։ ՀՀ ջրի ազգային ծրագրով սահմանված պետական նշանակության և պետական հատուկ 
նշանակության ջրային համակարգերի դասակարգումը 

 
Հատված/ ոլորտ Պետական նշանակության 

ջրային համակարգեր 
Պետական հատուկ նշանակության 

ջրային համակարգեր  
Գյուղատնտեսություն, 
մասնավորապես՝ 
ոռոգում 

Ջրամբարներ` 
բացառությամբ Ջրի 
ազգային ծրագրով 
սահմանված այն 
ջրամբարների, որոնց 
հնարավոր վթարի 
վտանգավորության 
աստիճանը ցածր 
ռիսկային է կամ անվտանգ 

Ախուրյանի, «Արփի լիճ», Ազատի, 
Ապարանի, Ջողազի, Սպանդարյանի, 
Տոլորսի, Մանթաշի, Հեր-Հերի, 
Հախումի, Տավուշի, Հալավարի, 
Սևաբերդի, Դավիթ-Բեկի, Այգեձորի, 
Կառնուտի, Վարդաքարի, 
Սառնաղբյուրի, Զանգակատան, 
Թավշուտի, Երևանի, Գեղիի, 
Մարմարիկի ջրամբարները 

Ոռոգման ջրանցքներ, 
առուներ, դյուկերներ 

 

Երկու և ավելի 
համայնքներ ոռոգման ջուր 
մղող պոմպակայաններ 

 

Ցամաքուրդային 
կառուցվածքներ 

 

Հակասելավային 
կառուցվածքներ 

 

Խմելու-կենցաղային 
ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման 
համակարգեր 

Խմելու-կենցաղային 
ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման 
համակարգեր, այդ թվում` 
կապտաժներ, մաքրման 
կայաններ, օրվա 
կարգավորիչ ջրամբարներ, 
մայրուղային ջրատարներ 
(ինքնահոս, 
մեխանիկական)՝ իրենց 
շահագործման համար 
անհրաժեշտ բոլոր 
հանգույցներով, 
ջրահեռացման ներքին 
ցանցեր 

• Ջրամատակարարման օրվա 
կարգավորման ջրամբարներ 

• Ջրամատակարարման 
նպատակով օգտագործվող 
հատուկ, պետության կողմից 
պահպանվող ստորգետնյա և այլ 
ջրառի կառուցվածքներ 

Կեղտաջրերի հեռացման 
ցանցեր` իրենց 
հանգույցներով 

 

Հիդրո–էներգետիկա Հիդրոտեխնիկական 
թունելներ 

• Որոտան-Արփա-Սևան 
հիդրոհամալիրը (Արփա-Սևան և 
Որոտան-Արփա թունելները, 
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Հատված/ ոլորտ Պետական նշանակության 
ջրային համակարգեր 

Պետական հատուկ նշանակության 
ջրային համակարգեր  

Կեչուտի ջրամբարը և Եղեգիսի 
հիդրոհանգույցը) 

• Արաքս գետի վրա Կարա-Կալայի 
հիդրոհանգույցը 

Հանքարդյունաբերու-
թյուն 

Պոչամբարներ և 
պոչատարներ 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ ջրի ազգային ծրագիր, 2006թ․։ 
 

 

Գծապատկեր 9: ՀՀ ջրամբարներ 
Աղբյուր՝ ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե, հունիս, 2021։ 

Հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի տվյալների շտեմարանի վրա` Հավելված Ա-ում բերված 
են կառուցված 86 ջրամբարների ցանկը և դրանց բնութագրերը։ Գծապատկեր 9-ը 
ներկայացնում է ջրամբարների գտնվելու վայրը: ՀՀ-ում կենսական նշանակություն ունեն 
ջրամբարաշինական ծրագրերը: Այս առումով մեծ նշանակություն ունի վերջերս 
վերականգնված և վերակառուցված Մարմարիկի 24 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով ջրամբարը: 
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Ախուրյան գետի ավազանում Հայաստանը վերջերս խնդիրներ է ունենում՝ անդրսահմանային 
ռեսուրսների համատեղ օգտագործումից կախվածության պատճառով: Թուրքիայում ջրի 
ամբարման քաղաքականության հետևանքով Թալինի շրջանը և Արմավիրի վերին շրջանները 
ջրասակավության խնդիր ունեն։  

ՀՀ կառավարության 2020 թ. ապրիլի 30-ի N 652-Ն որոշման համաձայն` ՀՀ Լոռու մարզի 
Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և վերազինման, ինչպես նաև Որոտանի մայր ջրանցքի 
Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի վերականգնման աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով հատկացվել է 22,9 մլն 
դրամ։ 2019-2020 թթ. ՀՀ կառավարությունը գումար է տրամադրել նաև Հեր-Հերի ջրամբարի 
ոռոգման ջրթողից ինքնահոս ջրատարի կառուցման նախագծային աշխատանքների համար: 
Նախագծային աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, շինարարական աշխատանքների 
մեկնարկը նախատեսված է 2021 թվականին, որի համար ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել 
է 900 միլիոն դրամ: 

Ներկայումս Ջրային կոմիտեն «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ մշակում 
է փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման ծրագիր։ 18 ջրամբարների շինարարության հարցն 
արդեն շրջանառվում է, և ՀՀ կառավարությանը ներկայացվել է առաջարկ՝ շինարարության 
համար դրամ հայթայթելու նպատակով 15 ։ Ներկայումս առաջնահերթության կարգով 
նախաձեռնվել են Վեդու, Կապսի և Մաստարայի ջրամբարաշինական աշխատանքները: 

Ոռոգման ջրին առնչվող իրավակարգավորումները  
Կլիմայի փոփոխության ազդեցության պայմաններում գյուղատնտեսության մեջ 
ջրօգտագործումը բարելավելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը ընդունել է մի շարք  
կանոնակարգեր ջրի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ՀՀ կառավարության N 39-Լ որոշումը 
«Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող 
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» (ընդունվել է 2019 թ.), «Կաթիլային ոռոգման 
համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին» որոշումը և վարկերի 
տոկոսադրույքը 2% դարձնելու մասին ծրագիրը (ընդունվել է 2017 թ.), Ջրային օրենսգրքի  25-
րդ հոդվածի 1-ին մասի փոփոխությունը (ընդունվել է 2018 թ.), որի համաձայն ՀՀ 
կառավարությունը խրախուսում է ջրային ռեսուրսների կրկնակի (երկրորդային) 
օգտագործումը և այլն։ 

Ինչ վերաբերում է Ջրային օրենսգրքում նոր ընդունված 25-րդ հոդվածի 1-ին մասին, ջրային 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը խթանելու նպատակով խրախուսվում է 
ջրօգտագործումից կատարվող ջրահեռացման արդյունքում առաջացած ջրային ռեսուրսներն 
այլ նպատակներով կրկնակի (երկրորդային) օգտագործման տալը՝ ոռոգման կամ 
արդյունաբերական նպատակներով, և այս դեպքում կիրառվում են ջրի երկրորդային 
օգտագործումը խթանող նորմերը:  Այնուամենայնիվ, մինչ օրս չի մշակվել երկրորդային 
ջրօգտագործման համար ջրօգտագործողներին արտոնություններ տրամադրելու 
կանոնակարգ: 2020 թ.-ին երկրորդային ջրօգտագործմանը արտոնություններ տրամադրելու 
մասին շրջանառվող փաստաթղթի նախագիծը չի ընդունվել և ներկայումս հանվել է 
քննարկումից: 

15 Քննարկումների ընթացքում նշվել է ՀՀ Ջրային կոմիտեի և Հայաստանի տարածքային զարգացման 
հիմնադրամի Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի կողմից։ 
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Այդ նպատակով Շրջակա միջավայրի նախարարությունն առաջարկել է արձնագրային 
որոշման նախագիծ՝ «Ջրային համակարգերում հոսակորուստները կրճատելու նպատակով 
իրավական, տնտեսական, վարչական խթանիչների մշակման և ներդրման հայեցակարգին 
հավանություն տալու մասին», որը ներկայումս պաշտոնապես շրջանառվում է իրավական 
ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում՝ մեկնաբանություններ 
ստանալու նպատակով (https://www.e-draft.am/projects/575/about)։ Շրջանառվում է ՀՀ 
կառավարության ևս մեկ որոշման նախագիծ՝ ««Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման 
համակարգի զարգացմանն ուղղված հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» 
(https://www.e-draft.am/projects/2045/about)։ Հայեցակարգում ներկայացվում է ՀՀ-ում 
միջնաժամկետ հատվածում ոռոգման համակարգի զարգացմանն ուղղված հայեցակարգի 
միջոցառումներն ու դրանց ապահովման մեխանիզմները: 

2020-2021 թթ. «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում 
կազմվեց «Ոռոգման նորմերի արդիականացում Հայաստանում՝ հիմնվելով ՊԳԿ-ի «Ոռոգման 
և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի հիման վրա» զեկույցը 16  և ներկայացվեց պատկան 
նախարարություններին, այդ թվում՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը, Շրջակա միջավայրի 
նախարարությանը և Տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը։  

Գյուղատնտեսության ոլորտում դոնորների աջակցությունը 2012-2015 թթ. ընթացքում կազմել 
է շուրջ 120 մլն ԱՄՆ դոլար17։ Այս գումարից մոտ 54 մլն ԱՄՆ դոլարը օգտագործվել է ոռոգման 
համար: Այս հատկացումները մեծապես համահունչ են ոլորտի կարիքներին՝ բարելավելու 
ոռոգման և գյուղական վայրերի համար ֆինանսների հասանելիությունը և աջակցելու 
գյուղական վայրերի զարգացմանը։ Այնուամենայնիվ, ոլորտի արդիականացման ուղղությամբ 
գրանցված սահմանափակ առաջընթացը ցույց է տալիս, որ այս միջոցներով տրամադրվող 
աջակցությունը բավարար պայման չէ ոլորտի զարգացման համար: Գյուղացիական 
տնտեսություններին անրաժեշտ են գիտելիքներ՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաները 
հասկանալու և օգտագործելու, ինչպես նաև գյուղացիական տնտեսությունների համար 
ռեսուրսների ավելի մեծ բազա` կառավարման ժամանակակից համակարգերում 
ներդրումներն օպտիմալացնելու համար:18 2018-2022 թվականների համար նախատեսվում է 
հանրապետության 1,600-1,700 հա հողատարածքներում տեղադրել կաթիլային ոռոգման 
համակարգեր, ինչը տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար պահանջում է տարեկան 
մոտ 2,0 մլրդ դրամ, ընդամենը՝ 2,275 մլրդ դրամ: 

ՀՀ կառավարությունը նախագծից ակնկալում է թե՛ քանակական, թե՛ որակական 
արդյունքներ՝ բերքի ավելացում և բարելավում, երկրի ջրային, էներգետիկ և հողային 
ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործում, մշակովի հողերի ընդլայնում, ոռոգման 
համակարգի արդիականացում, ոռոգման հաշվառման և կառավարման արդյունավետության 
բարձրացում և այսպես շարունակ։ Ջրամատակարարումն ավելացնելու նոր հողեր ոռոգելու 

16 http://www.nature-
ic.am/Content/announcements/12695/UNDP_NAP_Final%20Report_Stefan%20Galca_Modernization%20of%20RA%20ir
rigation%20norms%20in%20the%20context%20of%20forecasted%20climate%20change_report_eng.pdf 
17 Զեկույց՝ «Կայուն, ներառական գյուղատնտեսության հատվածի աճը Հայաստանում։ Աճի և կրճատման վերջին 
ժամանակների փորձից քաղված դասեր», Համաշխարհային Բանկ, 2017 թ.։ 
18 https://documents1.worldbank.org/curated/en/701491522220670956/pdf/124666-WP-PUBLIC-FINAL-Armenia-SCD-
publication-of-technical-background-papers-on-agriculture-final-040518.pdf 

40 
 

                                                            

https://www.e-draft.am/projects/575/about
https://www.e-draft.am/projects/2045/about


համար գոյություն ունի ոռոգման համակարգերի արդիականացման վարկային ծրագիր, որը 
ֆինանսավորվում է Եվրասիական զարգացման բանկի կողմից։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 
մոտ 50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 40 մլն ԱՄՆ դոլարը վարկ է: 

ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության ծրագիրը նախատեսում է 
պիլոտային ձկնաբուծական տնտեսություններում առցանց հոսքաչափական 
սարքավորումների տեղադրում, SCADA համակարգչային ծրագրակազմի փաթեթի ներդրում 
և գործարկում, ինչպես նաև ջրային կադաստրի պահպանման և ջրի փաստացի ծավալի 
ստուգման ընթացիկ համակարգի ներդրում Արարատյան դաշտի ձկնաբուծարաններում: 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի 
արդիականացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են Գեղարդալճի, Քաղցրաշենի, 
Բաղրամյան-Նոյակերտի և Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգերի նախագծման ու 
կառուցման աշխատանքները։ Այս բոլոր միջոցառումներն ուղղված էին ջրախնայող 
տեխնոլոգիաների ներդրմանը, գործառնական ծախսերի կրճատմանը, ոռոգման 
արդյունավետության բարձրացմանը (ինչը հնարավորություն կտա այդ տարածքներում 
մեխանիկական եղանակով ոռոգումը փոխարինել ինքնահոսով): Դրանք կշարունակեն մնալ 
ոլորտի զարգացման գերակա հիմնահարցեր։ 

Նաև, Գերմանիայի վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) «Ջրային ռեսուրսների համալիր 
կառավարում/Ախուրյան գետ, Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցում» 
ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է պատվարի (Կապս) և օժանդակ շինությունների 
կառուցում, հիդրոլոգիական դիտակետերի վերակառուցում Ախուրյան գետի վրա («Արփի լիճ» 
ջրամբարից մինչև Ախուրյանի ջրամբար), մոնիթորինգի հավելյալ դիտակետերի կառուցում, 
կենտրոնացված տվյալների շտեմարանի ստեղծում (SCADA համակարգ)։ Մոտավորապես 
2280 հա հողատարածքների մեխանիկական պոմպային ոռոգման համակարգից ինքնահոս 
ոռոգման համակարգի անցման շնորհիվ տեղի կունենա տարեկան 1,3 մլն կՎտԺ 
էներգախնայողություն։ Կապսի ջրամբարը հնարավոր կդարձնի Թալինի շրջանի ոռոգվող 
տարածքները ընդարձակել 7000 հա-ով։ Ծրագրի սկիզբը նախատեսված է 2021 թ.-ին, ավարտը՝ 
3,5 տարի անց։ 

 

Հիմնվելով ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի տվյալների շտեմարանի վրա, Հավելված Ա-ում բերված 
են կառուցված 86 ջրամբարների ցանկը և դրանց բնութագրերը։ Գծապատկեր 9-ը 
ներկայացնում է ջրամբարների գտնվելու վայրը: Հայաստանի Հանրապետությունում 
կենսական նշանակություն ունեն ջրամբարաշինական ծրագրերը: Այս առումով մեծ 
նշանակություն ունի վերջերս վերականգնված և վերակառուցված Մարմարիկի 24 մլն մ3 
ընդհանուր ծավալով ջրամբարը: Ախուրյան գետի ավազանում Հայաստանը վերջերս 
խնդիրներ է ունենում՝ անդրսահմանային ռեսուրսների համատեղ օգտագործումից 
կախվածության պատճառով: Թուրքիայի պահեստավորման քաղաքականության հետևանքով 
Թալինի շրջանը և Արմավիրի վերին շրջանները ջրի սակավության խնդիր ունեն։  

ՀՀ կառավարության ապրիլի 2020 թվականի ապրիլի 30 -ի N 652-Ն որոշման համաձայն 
հատկացվել է 22,9 մլն դրամ ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և 
վերազինման, Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի 
վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման 
նպատակով։ 2019-2020 թվականներին ՀՀ կառավարությունը գումար է տրամադրել նաև Հեր-
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Հերի ջրամբարի ոռոգման ջրթողից ինքնահոս ջրատարի կառուցման նախագծային 
աշխատանքների համար: Նախագծային աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, 
շինարարական աշխատանքների մեկնարկը նախատեսված է 2021 թվականին, որի համար ՀՀ 
պետական բյուջեով նախատեսվել է 900 միլիոն դրամ: 

Ներկայումս Ջրային կոմիտեն «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ մշակում 
է փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման ծրագիր։ 18 ջրամբարների շինարարության հարցն 
արդեն շրջանառվում է, և ՀՀ կառավարությանը ներկայացվել է առաջարկ՝ շինարարության 
համար դրամ հայթայթելու նպատակով 19 ։ Ներկայումս առաջնահերթության կարգով 
նախաձեռնվել են Վեդու, Կապսի և Մաստարայի ջրամբարաշինական աշխատանքները: 

 

Ոռոգման ջրին առնչվող իրավակարգավորումները  
Կլիմայի փոփոխության ազդեցության պայմաններում գյուղատնտեսության մեջ 
ջրօգտագործումը բարելավելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը ընդունել է մի շարք  
կանոնակարգեր ջրի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ՀՀ կառավարության N 39-Լ որոշումը 
«Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող 
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» (ընդունվել է 2019 թ.), «Կաթիլային ոռոգման 
համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին» որոշումը և վարկերի 
տոկոսադրույքը 2% դարձնելու մասին ծրագիրը (ընդունվել է 2017 թ.), Ջրային օրենսգրքի  25-
րդ հոդվածի 1-ին մասի փոփոխությունը (ընդունվել է 2018 թ.), որի համաձայն ՀՀ 
կառավարությունը խրախուսում է ջրային ռեսուրսների կրկնակի (երկրորդային) 
օգտագործումը և այլն։ 

Ինչ վերաբերում է Ջրային օրենսգրքում նոր ընդունված 25-րդ հոդվածի 1-ին մասին, ջրային 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը խթանելու նպատակով խրախուսվում է 
ջրօգտագործումից կատարվող ջրահեռացման արդյունքում առաջացած ջրային ռեսուրսներն 
այլ նպատակներով կրկնակի (երկրորդային) օգտագործման տալը՝ ոռոգման կամ 
արդյունաբերական նպատակներով, և այս դեպքում կիրառվում են ջրի երկրորդային 
օգտագործումը խթանող նորմերը:  Այնուամենայնիվ, մինչ օրս չի մշակվել երկրորդային 
ջրօգտագործման համար ջրօգտագործողներին արտոնություններ տրամադրելու 
կանոնակարգ: 2020 թ.-ին երկրորդային ջրօգտագործմանը արտոնություններ տրամադրելու 
մասին շրջանառվող փաստաթղթի նախագիծը չի ընդունվել և ներկայումս հանվել է 
քննարկումից: 

Այդ նպատակով Շրջակա միջավայրի նախարարությունն առաջարկել է արձնագրային 
որոշման նախագիծ՝ «Ջրային համակարգերում հոսակորուստները կրճատելու նպատակով 
իրավական, տնտեսական, վարչական խթանիչների մշակման և ներդրման հայեցակարգին 
հավանություն տալու մասին», որը ներկայումս պաշտոնապես շրջանառվում է իրավական 
ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում՝ մեկնաբանություններ 
ստանալու նպատակով (https://www.e-draft.am/projects/575/about)։ Շրջանառվում է ՀՀ 
կառավարության ևս մեկ որոշման նախագիծ՝ ««Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման 
համակարգի զարգացմանն ուղղված հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» 

19 Քննարկումների ընթացքում նշվել է ՀՀ Ջրային կոմիտեի և Հայաստանի տարածքային զարգացման 
հիմնադրամի Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի կողմից։ 
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(https://www.e-draft.am/projects/2045/about)։ Հայեցակարգում ներկայացվում է ՀՀ-ում 
միջնաժամկետ հատվածում ոռոգման համակարգի զարգացմանն ուղղված հայեցակարգի 
միջոցառումներն ու դրանց ապահովման մեխանիզմները: 

2020-2021 թթ. «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում 
կազմվեց «Ոռոգման նորմերի արդիականացում Հայաստանում՝ հիմնվելով ՊԳԿ-ի «Ոռոգման 
և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի հիման վրա» զեկույցը 20  և ներկայացվեց պատկան 
նախարարություններին, այդ թվում՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը, Շրջակա միջավայրի 
նախարարությանը և Տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը։  

Գյուղատնտեսության ոլորտում դոնորների աջակցությունը 2012-2015 թթ. ընթացքում կազմել 
է շուրջ 120 մլն ԱՄՆ դոլար21։ Այս գումարից մոտ 54 մլն ԱՄՆ դոլարը օգտագործվել է ոռոգման 
համար: Այս հատկացումները մեծապես համահունչ են ոլորտի կարիքներին՝ բարելավելու 
ոռոգման և գյուղական վայրերի համար ֆինանսների հասանելիությունը և աջակցելու 
գյուղական վայրերի զարգացմանը։ Այնուամենայնիվ, ոլորտի արդիականացման ուղղությամբ 
գրանցված սահմանափակ առաջընթացը ցույց է տալիս, որ այս միջոցներով տրամադրվող 
աջակցությունը բավարար պայման չէ ոլորտի զարգացման համար: Գյուղացիական 
տնտեսություններին անրաժեշտ են գիտելիքներ՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաները 
հասկանալու և օգտագործելու, ինչպես նաև գյուղացիական տնտեսությունների համար 
ռեսուրսների ավելի մեծ բազա` կառավարման ժամանակակից համակարգերում 
ներդրումներն օպտիմալացնելու համար: 22 2018-2022 թվականների համար նախատեսվում է 
հանրապետության 1,600-1,700 հա հողատարածքներում տեղադրել կաթիլային ոռոգման 
համակարգեր, ինչը տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար պահանջում է տարեկան մոտ 
2,0 մլրդ դրամ, ընդամենը՝ 2,275 մլրդ դրամ: 

ՀՀ կառավարությունը նախագծից ակնկալում է թե՛ քանակական, թե՛ որակական 
արդյունքներ՝ բերքի ավելացում և բարելավում, երկրի ջրային, էներգետիկ և հողային 
ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործում, մշակովի հողերի ընդլայնում, ոռոգման 
համակարգի արդիականացում, ոռոգման հաշվառման և կառավարման արդյունավետության 
բարձրացում և այսպես շարունակ։ Ջրամատակարարումն ավելացնելու նոր հողեր ոռոգելու 
համար գոյություն ունի ոռոգման համակարգերի արդիականացման վարկային ծրագիր, որը 
ֆինանսավորվում է Եվրասիական զարգացման բանկի կողմից։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 
մոտ 50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 40 մլն ԱՄՆ դոլարը վարկ է: 

ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության ծրագիրը նախատեսում է 
պիլոտային ձկնաբուծական տնտեսություններում առցանց հոսքաչափական 
սարքավորումների տեղադրում, SCADA համակարգչային ծրագրակազմի փաթեթի ներդրում 

20 http://www.nature-
ic.am/Content/announcements/12695/UNDP_NAP_Final%20Report_Stefan%20Galca_Modernization%20of%20RA%20ir
rigation%20norms%20in%20the%20context%20of%20forecasted%20climate%20change_report_eng.pdf 
21 Զեկույց՝ «Կայուն, ներառական գյուղատնտեսության հատվածի աճը Հայաստանում։ Աճի և կրճատման վերջին 
ժամանակների փորձից քաղված դասեր», Համաշխարհային Բանկ, 2017 թ.։ 
22 https://documents1.worldbank.org/curated/en/701491522220670956/pdf/124666-WP-PUBLIC-FINAL-Armenia-SCD-
publication-of-technical-background-papers-on-agriculture-final-040518.pdf 
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և գործարկում, ինչպես նաև ջրային կադաստրի պահպանման և ջրի փաստացի ծավալի 
ստուգման ընթացիկ համակարգի ներդրում Արարատյան դաշտի ձկնաբուծարաններում: 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի 
արդիականացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են Գեղարդալճի, Քաղցրաշենի, 
Բաղրամյան-Նոյակերտի և Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգերի նախագծման ու 
կառուցման աշխատանքները։ Այս բոլոր միջոցառումներն ուղղված էին ջրախնայող 
տեխնոլոգիաների ներդրմանը, գործառնական ծախսերի կրճատմանը, ոռոգման 
արդյունավետության բարձրացմանը (ինչը հնարավորություն կտա այդ տարածքներում 
մեխանիկական եղանակով ոռոգումը փոխարինել ինքնահոսով): Դրանք կշարունակեն մնալ 
ոլորտի զարգացման գերակա հիմնահարցեր։ 

Նաև, Գերմանիայի վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) «Ջրային ռեսուրսների համալիր 
կառավարում/Ախուրյան գետ, Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցում» 
ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է պատվարի (Կապս) և օժանդակ շինությունների 
կառուցում, հիդրոլոգիական դիտակետերի վերակառուցում Ախուրյան գետի վրա («Արփի լիճ» 
ջրամբարից մինչև Ախուրյանի ջրամբար), մոնիթորինգի հավելյալ դիտակետերի կառուցում, 
կենտրոնացված տվյալների շտեմարանի ստեղծում (SCADA համակարգ)։ Մոտավորապես 
2280 հա հողատարածքների մեխանիկական պոմպային ոռոգման համակարգից ինքնահոս 
ոռոգման համակարգի անցման շնորհիվ տեղի կունենա տարեկան 1,3 մլն կՎտԺ 
էներգախնայողություն։ Կապսի ջրամբարը հնարավոր կդարձնի Թալինի շրջանի ոռոգվող 
տարածքները ընդարձակել 7000 հա-ով։ Ծրագրի սկիզբը նախատեսված է 2021 թ.-ին, ավարտը՝ 
3,5 տարի անց։ 

 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ  

2017 թ.-ին Հայաստանում ջրամատակարարման ճյուղի կողմից տնային տնտեսություններին 
մատակարարվել է 107,6 մլն մ3 քաղցրահամ ջուր (Գծապատկեր 10)։ 
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Գծապատկեր 10։ Տնային տնտեսությունների կողմից քաղցրահամ  ջրի օգտագործման դինամիկան ՀՀ-
ում (2000-2017թթ.) 

Աղբյուր՝ https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/indicators/c4-2013-household-water-use-per-capita-in-the-
republic-of-armenia 

 

Տնային տնտեսությունների կողմից ջրի տարեկան օգտագործումը վերջին տարիների 
ընթացքում էական տատանումների է ենթարկվել է՝ 2000 թ.-ից մինչև 2009 թ.-ը նվազելով, իսկ 
այնուհետև 2009-2017 թթ. ընթացքում աճելով՝ հանրային ջրամատակարարման ցանցը դեպի 
գյուղական բնակավայրեր ընդարձակելու հետևանքով։ Այդ բարելավման միջոցով տնային 
տնտեսություններին մատակարարվող ջրի ընդհանուր ծավալը 2009 թ.-ի 61,4 մլն մ3-ից 2017 թ.-
ին հասել է 107,6 մլն մ3-ի։ Միևնույն ժամանակահատվածի ընթացքում բնակչությունը նվազել 
է 7%-ով: 2009 թ.-ից վեր ջրային տնտեսության կառավարման Հայաստանի կառավարության 
ռազմավարության իրականացման արդյունքում ջրամատակարարման ցանցին միացված 
բնակչության մասնաբաժինը մեծացել է. առավել մեծ ուշադրություն է դարձվել գյուղական 
շրջաններին: 1999 թ.-ին Հայաստանի բնակչության 96,1%-ը միացված էր հանրային 
ջրամատակարարման համակարգին: 

Խմելու ջրի ջրառի բաշխվածությունը ըստ ջրային ավազանների կառավարման տարածքների 
ներկայացված է Գծապատկեր 11-ում։ 
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Գծապատկեր 11։ Խմելու ջրի ջրառը՝ ըստ գետային ավազանների, 2018 թ. 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի ArmStatBank։ 
 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի զարգացման հիմնահարցերը ներառված են ՀՀ 
կառավարության ծրագրում և գերակա խնդիրների ցանկում: 2016 թ. նոյեմբերի 21-ին 
վարձակալության պայմանագիր է կնքվել «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի հետ: Վարձակալության 
պայմանագրի համաձայն Հայաստանում շուրջ 410 բնակավայրերի խմելու 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ապահովման և շահագործման   
պարտականությունները հանձնվում են միացյալ վարձակալի՝ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ին։ Խմելու 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի արդիականացումն իրականացվում է 
Գերմանիայի Վերականգնման վարկերի բանկի (ԳՎՎԲ), Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի և այլ ներդրումային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերի միջոցով: Ավելին, ընկերությունը 52 բնակավայրերում տրամադրում է 
ջրամատակարարման մեծածախ ծառայություններ։ Մատակարարվում են 552 000 ակտիվ 
բաժանորդներ կամ ՀՀ 23  բնակչության 73%-ը։ Բնակավայրերի ցանկը տրամադրված է 
Հավելված Գ-ում։ 

Միևնույն ժամանակ, 680 000 բնակչությամբ 579 բնակավայրերում (որոնցից երկուսը՝ 
քաղաքային, մնացածը՝ գյուղական) խմելու ջրամատակարարման ծառայությունները 
մատուցվում են ոչ թե ջրի ոլորտի օպերատորի, այլ՝ համայնքապետարանների կողմից: Այս 
բնակավայրերում ջրի սպառման վերաբերյալ տվյալներ գոյություն չունեն, քանի որ 

23 https://www.veolia.am/hy/carayowtyown/xmelow-jowr 
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ջրաչափում չի իրականացվում։ Հանրային ջրամատակարարման ծառայության որակը և 
հուսալիությունը մեծապես կախված է ջրային մարմինների էկոլոգիական կարգավիճակից, 
որոնք ճանաչվել են որպես խմելու ջրի առումով ռազմավարական նշանակություն ունեցող և 
պաշտպանվում են շրջակա հնարավոր աղտոտումներից: Խմելու ջուրը հիմնականում 
մատակարարվում է ստորերկրյա ջրերից: Այնուամենայնիվ, մակերևութային ջրերի 
աղբյուրներից ջուր մատակարարվում է Կապան, Դիլիջան, Բերդ, Մեղրի, Ագարակ 
քաղաքների և այլ փոքր գյուղերի բնակիչներին: 

Աղյուսակ 7։ Տնային տնտեսությունների ջրօգտագործումը Հայաստանում՝ ըստ տարիների 

Ջրօգտագործում 2017 2018 2019 

Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում, մլն մ3 

132,1 237,8 188,5 

Ջրամատակարարում (հավաքում, 
մաքրում, բաշխում), մլն մ3 

128,8 124,4 180,1 

Ջրամատակարարումը ընդհանուր 
ջրօգտագործման մեջ, %  6,3 6,5 8,5 

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի ArmStatBank։ 

Հանրապետությունում առկա խմելու ջրի ցանցերը կառուցվել են խորհրդային տարիներին և 
ունեն մաշվածության բարձր աստիճան։ 1991 թ. անկախացումից ի վեր Հայաստանը ստիպված 
էր պայքարել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դեգրադացման 
դեմ՝ կենտրոնացված կերպով կառավարվող շահագործման և սպասարկման (ՇևՊ) 
համակարգերի կրճատման հետևանքով: Դա հանգեցրեց չհաշվառվող ջրի (ՉՀՋ) բարձր 
ցուցանիշի և մարդկանց ոչ անվտանգ և ոչ հուսալի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
(ՋՄՋՀ) ծառայություններ տրամադրելուն 24 ։ Ըստ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ տարեկան 
հաշվետվությունների` Հայաստանում խմելու ջրի ոլորտում հոսակորուստները 2007 թ.-ին 
հասել են 85%-ի, 2011 թ.-ին նվազել են մինչև 82%, իսկ 2018 թ.-ին՝ մինչև 79,2%25։ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի 
(UNECE) շրջակա միջավայրի կառավարման վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 
խողովակաշարերի 80%-ի տարիքը 10 տարուց ավելի էր, իսկ 55%-ինը՝ 20 տարուց ավելի։ 2000-
ականների ընթացքում ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ը եզրակացրեց, որ տեխնիկական սպասարկման 
բացակայության պատճառով ջրամատակարարման ցանցերի խափանումները պարբերաբար 
ավելանում էին: Ջրի կորուստները և խափանումներն առաջացնում են ավելի մեծ 
ֆինանսական և էլեկտրաէներգիայի ծախսեր։ 

 

24 ԱԶԲ, «Կատարողականի գնահատման հաշվետվություն»,  2020։ Հայաստան, Ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ծրագիր։ 
25 «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի տարեկան հաշվետվություններ։ 
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Գծապատկեր 12: Ջրային ծառայությունների ամենաբարձր խոցելիություն ունեցող ինքնասպասարկվող 

համայնքների քարտեզ 
(Աղբյուր` ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե) 

Ըստ «Ջրամատակարաման և ջրահեռացման համակարգերի և «Երևան ջուր», 
«Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր ակունք» ՓԲԸ-
ների կողմից ներկայումս օգտագործվող և պահպանվող  այլ գույքի  վարձակալության 
պայմանագրի»` Վարձակալը («Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ն) պետք է ամեն տարի ջրային 
համակարգերի համար իրականացնի պարտադիր կապիտալ աշխատանքներ՝ գույքի վիճակը 
պահպանելու և բարելավելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, չնայած «Կոմունալ 
ենթակառուցվածքների ծրագրին», որը վերաբերում է ջրամատակարարման ցանցի 
վերականգնմանը, նորացմանը և ընդլայմանը, բնակչությանը  հիգիենիկ տեսանկյունից 

48 
 



անվտանգ խմելու ջրի մատակարարումը ըստ պահանջարկի լիովին ձեռքբերված չէ, և 
բնակչության հասանելիությունը անվտանգ ջրամատակարարմանը (ԿԶՆ թիրախ) չի 
բարելավվել (Աղյուսակ 8)։  

 

Աղյուսակ 8։ Բնակչության հասանելիությունը կենտրոնացված ջրամատակարարմանը (անվտանգ 
ջրամատակարարմանը), % 

Վայրեր 2017 2018 2019 

Քաղաքային 99,9 99,7 99,5 
Գյուղական 93,3 94,4 90,6 
Ընդամենը 97,3 97,9 96,1 
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի ArmStatBank։ 

ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի կողմից 2018թ.-ին կատարված հիմնական աշխատանքների 
հաշվետվության համաձայն` հաշվետու տարվա ընթացքում կառուցվել, վերականգնվել և 
վերանորոգվել են խմելու ջրի ջրամատակարարման, 
ջրահեռացման և ոռոգման խողովակաշարեր, 
ջրանցքներ և ջրատարներ։ ՀՀ մարզերում խմելու ջրի 
ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածության և 
հասանելիության խնդիրների լուծման նպատակով 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի 
վերակառուցման ծրագրով նախատեսված 
աշխատանքների շրջանակներում ընդհանուր թվով 11 
քաղաքների և 41 գյուղերի ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգում կառուցվել են շուրջ 555 
կմ նոր ջրագծեր, վերակառուցվել են 36,5 կմ 
կոյուղագծեր: Երևան քաղաքի մի շարք վարչական 
շրջանների բաշխիչ ցանցերի տեխնիկական 
բարելավման աշխատանքների իրականացման 
արդյունքում Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում 
իրականցվել են 73,0 կմ նոր ջրագծերի և 58,0 կմ 
մուտքագծերի կառուցման, 8558 ջրաչափական հորի 
տեղադրման աշխատանքներ: 

Ընդհանուր առմամբ, կառուցված և արդիականացված 
պոմպակայանները, ջրամբարները, հորերը, ինքնահոս 
ջրագծերի համակարգերը հնարավորություն են 
ընձեռում նվազեցնել ոչ միայն ջրակորուստները, այլև  
զգալիորեն խնայել էլեկտրաէներգիային (օրինակ՝ 
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման շնորհիվ հանրապետությունում 2007 թ.-
ին խնայվել է մոտ 360 մլն կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ 2011 թ.-ին` 260 մլն կՎտ ժամ)26։ 
Այսպիսով, խմելու ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացումը նպաստում է ոչ 

26 http://report.gov.am/?id=6 

 
 
 
Ջրամատակարարման ազգային 
համակարգը ներառում է՝ 
• ջրի արտադրության 184 օբյեկտ,  
• 563 խոշոր պոմպակայան 

(առանց ուժեղացուցիչների),  
• 4061 կմ ընդհանուր 

երկարությամբ 791 ջրատար,  
• 7800 կմ երկարությամբ 

ջրամատակարարման բաշխիչ 
ցանց,  

• 405 օրվա կարգավորող 
ջրամբար,  

• 116 քլորակայան,  
• 10 խմելու ջրի մաքրման կայան 

(ՋՄԿ)։ 

Ներդիր 4: 
Ջրամատակարարման 
համակարգ 
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միայն ջրակորուստների նվազեցմանը և ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը` 
դրանով իսկ մեղմացնելով կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա, 
այլ նաև նպաստում է էլեկտրաէներգիայի քիչ ծախսին և բերում ածխաթթու գազի 
արտանետումների կրճատմանը։ 

Հայաստանում մինչև 1990թ. բոլոր քաղաքներն և մոտ 150 գյուղեր միացած են եղել 
ջրահեռացման միասնական համակարգերին, որոնցով սպասարկվել է քաղաքային 
բնակչության 60-80%-ը և գյուղական բնակչության մինչև 50%-ը: Երևանի բնակչության 97%-ը 
միացած է եղել կոյուղու ցանցին: Ներկայում կոյուղացված են և սպասարկվում են 89 
բնակավայր, որից 69-ը սպասարկվում են «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ մնացած 20-ը՝ 
ՏԻՄ-երի կողմից։ Այդուհանդերձ, երկրում կեղտաջրերի մոտավորապես 80-90%-ը չի 
մաքրվում և չի վերօգտագործվում։ Ըստ «Դեպի Հայաստանում կայուն ջրահեռացման ազգային 
ռազմավարություն», ԵՄՋՆ+ 2017 թ. հաշվետվության` գյուղական վայրերում բնակչության 
կեսից ավելին (51%) օգտագործում է չբարեկարգված հարմարություններ՝ շրջակա 
միջավայրին ուղղակի վնաս պատճառելով և բնակիչներին ենթարկելով առողջական 
ռիսկերի27։ Քաղաքային բնակավայրերում իրավիճակն էապես ավելի բարվոք է. բնակչության 
96%-ը կոյուղու համակարգի միջոցով ունի բարելավված հարմարություններ:  

2012 թ.-ից Հայաստանը զգալիորեն ընդլայնել է կեղտաջրերի մաքրման իր ներուժը (ԿԶՆ 
թիրախ 6.39)՝ մարզերում կառուցելով երեք նոր մաքրման կայաններ և վերականգնելով 
գոյություն ունեցող երկուսը 28 ։ Ընդհանուր առմամբ, երկրում մաքրված կեղտաջրերի 
մասնաբաժինն աճել է ավելի քան 85%-ով: Մայրաքաղաքում մաքրվում է կեղտաջրերի մոտ 
97%-ը: Այնուամենայնիվ, մաքրված կեղտաջրերը կենտրոնացված համակարգ թափելու 
համար պահանջներ կամ չափորոշիչներ գոյություն չունեն: 

Ջրօգտագործման արդյունավետության (ԿԶՆ թիրախ 6.4) ցուցանիշների զգալի բարելավում է 
արձանագրվել բոլոր ոլորտներում, թեև ընդհանուր առմամբ կորուստների մակարդակը դեռևս 
բարձր է մնում: Քաղցրահամ ջրի ջրառի ծավալը կրճատվել է՝ 2015 թ.-ին այն կազմել է 
քաղցրահամ ջրի օգտագործելի ռեսուրսների ընհանուր ծավալի 50,8%-ը, 2016 թ.-ին` 44,9 %-ը: 

Այնուամենայնիվ, դեռևս մնում են ջրի ոլորտի հետ կապված կարևոր սոցիալական խնդիրներ: 
Ընդհանուր առմամբ, բնակչության 23,4%-ը չունի հասանելիություն բարելավված 
սանիտարական ծառայություններին (ԿԶՆ թիրախ 6.2): Այդ խնդիրը պետք է լուծվի 
հատկապես Հայաստանի գյուղական շրջաններում։ Քաղաքային և գյուղական բնակչության 
հասանելիությունը սանիտարական պայմաններին անհավասար է։ Անվտանգ կառավարվող 
սանիտարական ծառայություններին հասանելիություն ունեցող քաղաքային և գյուղական 
բնակչության միջև տարբերությունը 47,5% է: 

Նախկինում գոյություն ունեցող 20 կեղտաջրերի մաքրման կայանների (ԿՄԿ-ների) փոխարեն 
ներկայում գործում են միայն վեցը՝ սպասարկելով Երևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, 
Դիլիջան, Ջերմուկ քաղաքները (2015-2016 թթ.՝ նաև Փարաքար համայնքը, և ներկայումս 
Փարաքարի ԿՄԿ-ն՝ կենսաբանական լճակի մեթոդով, վերանորոգվում է):  Գործող ԿՄԿ-ներն 
ապահովում են միայն մեխանիկական մաքրում։ 

27 https://www.oecd.org/env/outreach/AM_sanitation%20strategy.pdf, https://read.oecd-
ilibrary.org/governance/reforming-sanitation-in-armenia_9789264268982-en#page3 
28 Source: http://www.armwater.am/am/main-activities.html  
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Չմաքրված կենցաղային կեղտաջրերը երբեմն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով, 
հատկապես Արարատյան դաշտում՝ առանց առողջական ռիսկերի վերահսկողության։ Այս 
վատ վիճակը սրվում է արդյունաբերական թափոնաջրերի արտանետումների իրականացման 
և իրավակարգավորման բացակայության պատճառով. մեծ թվով արդյունաբերական կամ 
առևտրային օգտագործողներ միացված չեն կոյուղու ցանցերին և չմաքրված կեղտաջրերը 
թափում են ջրային մարմիններ։ Սա ստեղծում է բացասական ազդեցություններ է շրջակա 
միջավայրի վրա՝ վնասելով մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինները և 
կենսաբազմազանությանը, այդ թվում՝ Սևանա լճի էկոհամակարգը։ Դա առաջացնում է 
լրացուցիչ ծախսեր` ջրի մաքրման գործընթացների ավելի բարձր մակարդակի 
անհրաժեշտության պատճառով, և ունենում է հետևանքներ հանրային առողջության և 
երկարաժամկետ քրոնիկական ախտահարումների առումով:   
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Աղյուսակ 9։ Կոյուղու ծառայություններ (ջրահեռացման համակարգեր) բնակչության համար, % 

Վայրեր 2017 2018 2019 

Քաղաքային 97,8 98,1 97,3 
Գյուղական  25,3 28,6 38,1 
Ընդամենը 69,8 71,9 74,7 

* Կոյուղուն հասանելիություն ունեցող բնակչության բաժնեմասը՝ արտահայտված տնային 
տնտեսությունների ընդհանուր թվի %-ով։ 

 

Աղյուսակ 10։ Կոյուղի թափված կեղտաջրերի ծավալը 

 2017 2018 2019 

Տնային տնտեսություններից 90,8 89,7 85,5 
Այլ աղբյուրներից 

(արդյունաբերություն) 
11,8 14 25,2 

Կոյուղու համակարգեր 
թափված կեղտաջրերի 

ընդհանուր ծավալը 
102,6 103,7 110,7 

 

Միևնույն ժամանակ, համակարգի վերակառուցումը և զարգացումը շարունակվում են: 
Շուտով կգործի Երևանի «Աէրացիա» կայանը, որը վերակառուցումից հետո ի վիճակի կլինի 
խորքային մեխանիկական վերամշակման ենթարկել մայրաքաղաքի ու հարակից 
բնակավայրերի կոյուղաջրերը: 

2017-2020 թթ. ընթացքում հանրապետության մի շարք բնակավայրերում իրականացվել են 
կոյուղու ցանցի վերանորոգում, խցանումների վերացում, վթարվածների փոխարեն նոր 
կոյուղագծերի կառուցում, մասնավորապես՝ Երևանի մի քանի վարչական շրջաններում, 
Էջմիածնում, Գյումրիում և Վարդենիսում։ 

Համաձայն «Դեպի Հայաստանի կայուն ջրահեռացման ազգային ռազմավարություն» զեկույցի 
(ԵՄՋՆ+, 2017 թ․) Հայաստանի ջրահեռացման կարիքները հոգալու համար կպահանջվի շուրջ 
2,6 միլիարդ եվրոյի ներդրում, որից մոտավորապես 1 միլիարդ եվրո պետք է ծախսվի 
առաջիկա 7-10 տարիների ընթացքում: Հաշվի առնելով երկրի ներկայիս տնտեսական 
իրավիճակը, այս ներդրումը պետք է կատարվի ժամանակի ընթացքում և լինի հասցեական՝ 
ենթակառուցվածքների հետագա վատթարացումից և ֆինանսավորման ճեղքվածքի 
մեծացումից խուսափելու համար: 

Ծրագրեր և ոլորտի զարգացման ռազմավարություն  
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 ՀՀ կառավարության 2014 թ․  մարտի 27-ի N 442-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության 2014-2025 թվականների հեռանկարային զարգացման ռազմավարական 
ծրագրով» նախատեսվում է շարունակել խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերի հետագա բարեփոխումները, որոնք նպատակ են հետապնդում բարձրացնել 
այդ համակարգերի շահագործման հուսալիությունը և արդյունավետությունը, կրճատել ջրի 

կորուստները և բարելավել 
ջրամատակարարման ու ջրահեռացման 
ծառայությունների որակը: Ներդրումային 
քաղաքականության թիրախ կհանդիսանա 
մատուցվող ծառայությունների տևողության  
ու որակի բարձրացումը և առկա տարածքային 
անհամաչափությունների մեղմումը: 
Ներդրումային քաղաքականությունը նաև 
նպատակաուղղված կլինի խմելու ջրի 
համակարգերի արդյունավետության 
բարձրացմանը՝ ուշադրության կենտրոնում 
պահելով, հատկապես, ջրի կորուստների 
նվազեցման խնդիրը:  

Խմելու ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի 
արդիականացումն իրականացվում է ԳՎՎԲ, 
ՎԶԵԲ բանկերի և այլ ներդրումային 
կազմակերպությունների կողմից 
ֆինանսավորվող ծրագրերով: 
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծառայությունների համար ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և 
ԱԶԲ-ի ընթացիկ և կանխատեսվող 
դրամաշնորհները և վարկերը ներկայացված 
են Հավելված Բ-ում: 

Ջրահեռացման բնագավառում կարևորվում է 
նաև քաղաքների ու խոշոր բնակավայրերի 

կոյուղացման համակարգի վերակառուցումը և հեռացվող կեղտաջրերի մաքրման կայանների 
կառուցումը: Այնուամենայնիվ, կան միայն սակավաթիվ նախագծեր, եթե առհասարակ 
այդպիսիք կան, որոնք իրականացվում են՝ ներդնելու համեմատաբար էժան, նորարարական 
և էկոհամակարգերի վրա հիմնված տեխնոլոգիաներ՝ բնության վրա հիմնված լուծումների 
համար, ինչպիսիք են կեղտաջրերի բնական մաքրումը, գերխոնավ տարածքները, փակ 
շրջանառությամբ ջրօգտագործման համակարգերը և այլն: 

Կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության միջոցառումների կարևոր 
բաղադրիչ է կեղտաջրերի կրկնակի օգտագործումը ոռոգման նպատակով, որպեսզի խմելու 
ջրի համար տրամադրվեն լրացուցիչ ծավալներ։ Այս տեսանկյունից կարևոր է 
հանրապետության բնակավայրերից արտանետվող կեղտաջրերը դիտարկել որպես ջրի 
հնարավոր աղբյուր, ներդնել կոյուղու և կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման ժամանակակից 
համակարգեր, սահմանել որակի չափորոշիչներ և կարգավորումներ ոռոգման ջրի համար, 

 

 
 
Կոյուղացված են և սպասարկվում են 89 
բնակավայր, որից 69-ը սպասարկվում են 
«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ մնացած 
20-ը՝ ՏԻՄ-երի կողմից։ «Վեոլիա ջուրն» ունի 
բավական ընդարձակ ջրահեռացման և 
կեղտաջրերի մաքրման համակարգ, որը 
ներառում է. 
• 3700 կմ ընդհանուր երկարությամբ 

կոյուղու ցանց, 
• 6 կեղտաջրերի մաքրման կայան 

(«Աէրացիան» Երևանում, Մարտունի, 
Գավառ, Վարդենիս, Դիլիջան, Ջերմուկ 
քաղաքները սպասարկող ԿՄԿ-ներ), 

• 8 ջրահեռացման համակարգի 
պոմպակայան, 

• 350 կմ երկարությամբ մակերևութային 
ջրերի և անձրևաջրերի հեռացման 
համակարգ: 

Ներդիր 5: Ջրահեռացման և 
կեղտաջրերի մաքրման համակարգ 
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մշակել լիցենզավորման մեխանիզմներ մաքրված կեղտաջրերի կրկնակի օգտագործման 
համար: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հետ կապված ակտիվների արժեքը գնահատվել է 
2015-2018 թթ.-ին։ Կան մի քանի ընթացիկ և կանխատեսվող դրամաշնորհներ և վարկեր ՎԶԵԲ-
ից, ԵՆԲ-ից և ԱԶԲ-ից, որոնք կարող են օգտագործվել՝ այս ոլորտում արտաքին օգնության 
չափը գնահատելու համար: 

 

Հիդրոէներգիայի արտադրություն 

Վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլոգիաները, ինչպիսին է հիդրոէներգետիկան, 
զգալիորեն նպաստում են ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը և 
էներգամատակարարման անվտանգությանը: Ի տարբերություն սովորական ածխային 
էլեկտրակայանների, հիդրոէներգետիկան կանխում է տարեկան  մոտավորապես 3 Գգ CO2 
արտանետումներ կամ CO2-ի տարեկան համընդհանուր արտանետումների մոտավորապես 
9%-ը։ Ընդհանուր առմամբ, հիդրոէներգետիկան էներգիայի աղբյուր է, որն առաջացնում է 
սակավ քանակությամբ ջերմոցային գազերի արտանետումներ: Համաձայն Էներգետիկայի 
համաշխարհային խորհրդի (ԷՀԽ/WEC)՝ CO2-ի արտանետումները մեկ գՎտ/ժ-ի համար 
կազմում են 3-4 տ գետի հոսքով արտադրված հիդրոէներգիայի  դեպքում, իսկ պատվարով 
հիդրոէներգիայի արտադրության դեպքում՝ 10-33 տ։ Այս արժեքները մոտ 100 անգամ ավելի 
ցածր են, քան ավանդական ջերմային էներգիայի արտադրությունից գոյացած 
արտանետումները [Էներգետիկայի համաշխարհային խորհուրդ, 2004 թ․]:  
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Գծապատկեր 13: Վերականգնվող և չվերականգնվող ռեսուրսներով աշխատող էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության տեխնոլոգիաների կենսացիկլի ընթացքում ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումները 
[Էդենհոֆեր և այլք, 2011] 

 

Ի հավելումն՝ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (ԿՓՓՄԽ) 
2011 թ.-ի հատուկ զեկույցը, որը վերնագրված է «Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները և 
կլիմայի փոփոխության մեղմումը», ցույց է տալիս, որ կենսացիկլի ընթացքում ՋԳ-երի 
արտանետումների գնահատումների մեծ մասը հիդրոէներգետիկայի ճյուղի համար կազմում 
են 4-14 գ CO2 համ· /կՎտ Ժ−1, ինչպես ցույց է տրված  Գծապատկեր 13-ում։ Սակայն որոշ 
սցենարների դեպքում հիդրոէներգիայի արտադրությունից շատ ավելի մեծ քանակությամբ 
ջերմոցային գազերի արտանետումների հավանականություն կա, ինչպես ցույց են տալիս որոշ 
արտասովոր դեպքեր, թեպետ այդ քանակությունները միշտ շատ ավելի ցածր են, քան 
ջերմային էներգիայի արտադրությունից: 
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Հայաստանում գործնականում չկան էներգետիկ հանածոներ և էլեկտրաէներգիայի սեփական 
աղբյուրներից են համարվում ջրային էներգապաշարները: Հայաստանում կա  10կմ և ավելի 
երկարությամբ ավելի քան 200 գետ և գետակ: Առավելագույն էներգետիկ պոտենցիալով 
օժտված են Սևանից սկիզբ առնող Հրազդան, ինչպես նաև Արաքս, Որոտան և Դեբեդ գետերը: 
Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը Հայաստանում կառուցվել և գործարկվել է 
2155 կՎտ գումարային հզորության 9 փոքր ՀԷԿ-եր: 1913թ. էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը 
կազմել է 5,1 մլն կՎտ/ժ: Հայաստանի պոտենցիալ ջրային էներգապաշարները կազմում են 21,8 
մլրդ կՎտ/ժ, այդ թվում՝ խոշոր և միջին գետերինը՝18,6 մլրդ կՎտ/ժ, փոքր գետերինը՝ 3,2 մլրդ 
կՎտ/ժ: Ամբողջ հիդրոներուժի իրացումը հնարավոր է ապահովել` օգտագործելով գոյություն 
ունեցող երկու խոշոր հիդրոէլեկտրակայանների համալիրները՝ Սևան-Հրազդան (տարեկան 

 
 
 
Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-երի համալիրի կազմի մեջ է մտնում յոթ ՀԷԿ` Սևանի (34 ՄՎտ), Հրազդանի 
(81 ՄՎտ), Արգելի (224 ՄՎտ), Արզնիի (70 ՄՎտ), Քանաքեռի (102 ՄՎտ), Երևան-1-ի (44 ՄՎտ) և 
Երևան-3-ի (5 ՄՎտ) ՀԷԿ-երը, որոնց գումարային տեղակայված հզորությունը կազմում է 560 ՄՎտ, 
իսկ տարեկան նախագծային արտադրանքը՝ 2,32 մլրդ.կՎտ/ժամ: 
Հիդրոէլեկտրակայանների համակարգի երրորդ աստիճանը Հրազդանի ՀԷԿ-ն է։ ՀԷԿ-ի 
ջրամատակարարումն իրականացվում է 15,1 կմ երկարությամբ դերիվացիոն ջրանցքի միջոցով, որը 
ներառում է 3 ջրանցք՝ 7785 կմ երկարությամբ և երկու թունել` 6 370 կմ երկարությամբ: Սևան-
Հրազդան կասկադի երկարությունը մոտավորապես 70 կմ է։ Այս 7 ՀԷԿ-երը միասին արտադրում են 
Հայաստանի էլեկտրականության 1/10 մասը։ Սևան-Հրազդան կասկադի ընդհանուր դրվածքային 
հզորությունը կազմում է 560 ՄՎտ, իսկ էներգիայի արտադրությունը տարեկան կտրվածքով՝ 500 մլն 
կՎտԺ։ 
Արգելի ՀԷԿ-ը Սևան-Հրազդան կասկադի երրորդ հիդրոէլեկտրակայանն է և ամենահզորն է ոչ միայն 
համալիրում, այլև` երկրում։ Գլխամասային և կարգավորիչ ջրամբարն Աղբյուրակի ջրամբարն է՝ 
ջրատարողությունը՝ 5,6 միլիոն մ³, օգտակարը՝ 4,1 միլիոն մ³։ Կարգավորվում է տասը օրը մեկ։ 
Սևան-Հրազդան կասկադի չորրորդ աստիճանը Արզնի ՀԷԿ-ն է, որի գլխամասային և կարգավորիչ 
ջրամբարն Արգելի ջրամբարն է՝ 1,5 մլն մ3 ջրատարողությամբ։ Ջրամատակարարման համակարգը 
ներառում է 8 կմ երկարությամբ դերիվացիոն ջրանցք՝ 4 կմ երկարությամբ երկու թունելով։ 
Հայաստանի խոշորագույն ոռոգման համակարգերից մեկը՝ Արզնի-Շամիրամ ջրանցքը, սկիզբ է 
առնում ճնշման ավազանից։ 
Քանաքեռի ՀԷԿ-ը Սևան-Հրազդան կասկադի՝ առաջին հերթին գործարկված հինգերորդ 
հիդրոհանգույցն է։ Դերիվացիոն ջրտարի երկարությունը 12,6 կմ է, 8,5 կմ-ը՝ բաց, 4,1 կմ-ը՝ 
թունելներ։ Երևանի 1-ին ՀԷԿ-ը կասկադի 6-րդ աստիճանն է՝ 3,2 մլն մ3 ջրտարողությամբ 
գլխամասային ջրավազանով։ Դերիվացիոն ջրտարի երկարությունը 2,75 կմ է։ Կասկադի 7-րդ 
աստիճանը Երևանի 3-րդ ՀԷԿ-ն է, որի դերիվացիոն ջրտարը և ճնշման հանգույցը մաս են կազմում 
Արտաշատի ոռոգման ջրանցքի։ 
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նախագծային արտադրանքը՝ 2,32 մլրդ կՎտ/ժամ) ու Որոտան (տարեկան նախագծային 
արտադրանքը՝ 1,16 մլրդ կՎտ/ժամ,  կառուցելով երեք նոր խոշոր ՀԷԿ-եր և յուրացնելով փոքր 
ՀԷԿ-երի ներուժը։ Ներկա դրությամբ 187 փոքր ՀԷԿ-եր տարեկան արտադրում են 
մոտավորապես 1 մլրդ կՎտ/ժ էլ. էներգիա, նախագծման կամ կառուցման փուլում են գտնվում 
ևս 28 ՓՀԷԿ՝ 203 մլն կՎտ/ժ էլ. էներգիայի տարեկան արտադրությամբ: 

Համարվելով «ոչ սպառողական ջրօգտագործող»՝ Հայաստանում հիդրոէներգետիկայի համար 
տարեկան ջրառը գերազանցել է 5 մլրդ մ3-ը: Մի շարք ավազաններում փոքր ՀԷԿ-երն ունենում 
են խափանումներ կլիմայի և բնապահպանական ճնշումների հետևանքով, ինչը զգալի ճնշում 
է ջրային ռեսուրսների վրա: Շրջակա միջավայրի վրա այլ բացասական ազդեցություններն են 
ձկների տեղաշարժման դժվարացումը, թափոնները, փոշին և աղմուկը, տեսողական 
աղտոտումը և ապօրինի որսը [Բասկայա և այլք, 2011]:  

 

Երկու գլխավոր հիդրոէլեկտրակայանների համալիրները  

Հրազդանի ՋԿՏ-ում Հայաստանի հիդրոէլեկտրակայանների ամենամեծ կասկադներից մեկը՝ 
«Սևան-Հրազդան» կասկադը, շահագործում է «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-
ն: ՀԷԿ-երը տեղակայված են Հրազդան գետի երկայնքով՝ Սևանա լճի և Երևան քաղաքի միջև: 
Կասկադի ՀԷԿ-երը գործում են Հրազդան գետի ջրային ռեսուրսների և Սևանա լճից ոռոգման 
սեզոնին բաց թողնված ջրի միջոցով:  

«Սևան-Հրազդան» կասկադի շահագործումը մեծապես կախված է Սևանա լճից բաց թողնվող 
ջրի ծավալից: Հետևաբար, տարվա ընթացքում 7 ՀԷԿ-երից գործում է միայն 5-ը, իսկ մնացած 2 
ՀԷԿ-երը շահագործվում են ոռոգման շրջանում (մայիս-հոկտեմբեր), երբ համակարգում առկա 
են լրացուցիչ ջրային ռեսուրսներ:  

Այդ պատճառով տրամադրվել են ջրօգտագործման թույլտվություններ կասկադի 5 ՀԷԿ-երը 
(Արգել, Արզնի, Քանաքեռ, Երևան -1 և Երևան -3) շահագործելու համար։ Ըստ փորձագիտական 
գնահատման՝ ջրառի ծավալը բաշխվել է հետևյալ կերպ. նոյեմբերից մինչև ապրիլ ՀԷԿ-երն 
օգտագործել են 55-60 մլն մ3 ջուր, իսկ ապրիլից նոյեմբեր (ոռոգման շրջան)՝ 1302,49 - 1307,49 
մլն մ3 ջուր:  
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Սևանա լճից ջուրը նախ մտնում է Սևանի ՀԷԿ, այնուհետև հոսում Հրազդան ՀԷԿ և վերջապես 
մտնում է Սևան-Հրազդան դերիվացիոն ջրանցք և օգտագործվում ոռոգման նպատակով: 
Բնականաբար, այս հիդրոէներգետիկ համակարգը զգալի ճնշում է գործադրում Հրազդան 
գետի վրա, մասնավորապես խախտվում են բնական հոսքի ռեժիմը, ջրի մակարդակը, բնական 
արագության ռեժիմը։ Բացի դրանից, ազդեցություն կա նաև նստվածքների կուտակման և այլ 
բնութագրերի վրա:  

«Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-երի համալիրի» ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված ջրառի 
քանակները հետևյալն են. 

• Սևանի ՀԷԿ՝ ՀՀ կառավարության հաստատած ջրառի քանակով,  
• Հրազդանի ՀԷԿ՝ ՀՀ կառավարության հաստատած ջրառի քանակով,  
• Արգելի ՀԷԿ՝ ՀՀ կառավարության հաստատած ջրառի քանակով և Աղբյուրակի 

կարգավորիչ ջրամբարի առկա տարողության չափով՝ առավելագույնը տարեկան 254,4 
մլն մ3,  

 

 

Գետի անկումը կազմում է 1223 մ։ 1954 թ.-ից սկսվել են Որոտանի ՀԷԿ-երի համալիրի նախագծային 
աշխատանքները, 1961 թ.-ից` շինարարական աշխատանքները: 1970 թ.-ին գործարկվել է 
համակարգի առաջնեկը՝ Տաթև ՀԷԿ-ը, 1978թ.-ին՝ Շամբ, իսկ 1989 թ.-ին՝ Սպանդարյան ՀԷԿ-երը: 
Որոտանի ՀԷԿ-երի համալիրը գտնվում է Որոտան գետի մոտ: Բաղկացած է չորս ջրամբարներից 
և օրական կարգավորման մեկ ջրամբարից: Սպանդարյանի ջրամբարը կասկադի գլխամասային 
ջրամբարն է: Ջրի ամենաբարձր մակարդակը ծովի մակարդակից 2063 մ բարձր է, ջրի 
նվազագույն մակարդակը՝ 2030 մ։ 8,1 կմ երկարությամբ ճնշման թունելով և 2,17 կմ 
երկարությամբ ջրատարով ջուրը հասնում է Սպանդարյան ՀԷԿ: Սպանդարյան ՀԷԿ-ից  
բացթողնված ջրից և Որոտան գետի ջրից Անգեղակոթի պատվարը կազմավորում է Անգեղակոթի 
ջրամբարը: Ջրի ամենաբարձր մակարդակը ծովի մակարդակից 1677,4 մ բարձր է, ջրի 
նվազագույն մակարդակը՝ 1664,5 մ է։ Ջուրն այս ջրամբարից 10,5 կմ-անոց ինքնահոս սնվող 
թունելով հոսում է Տոլորսի ջրամբար, որը սնվում է նաև Սիսիան և Այրի վտակներից։ Ջրի 
ամենաբարձր մակարդակը ծովի մակարդակից 1651,5 մ բարձր է, ջրի նվազագույն մակարդակը 
1625,5 մ է: Տոլորսի ջրամբարից ջուրը Շամբ ՀԷԿ -ին մատակարարվում է 6,9 կմ երկարությամբ 
ճնշման թունելով և 1,26 կմ երկարությամբ տուրբինային խողովակաշարով։ Շամբ ՀԷԿ-ից ներքև 
գտնվում է Շամբի ջրամբարը (կոչվում է նաև Տաթևի ջրամբար), որը սնվում է նաև Լորաձոր գետի 
ջրով: Ջրի ամենաբարձր մակարդակը ծովի մակարդակից 1335,4 մ բարձր է, նվազագույն 
մակարդակը 1333,8 մ է: Այս ջրամբարից ջուրը 18,4 կմ երկարությամբ ինքնահոս սնվող թունելով 
անցնում է Տաթևի ՀԷԿ-ի օրվա կարգավորման ջրամբար, որտեղից ջուրը 1900 մ երկարությամբ 
տևական ճնշման խողովակաշարով ուղղվում է դեպի Տաթևի ՀԷԿ: 
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• Արզնիի ՀԷԿ՝ ՀՀ կառավարության հաստատած ջրառի քանակով և Արգելի կարգավորիչ 
ջրամբարի առկա տարողության չափով՝ առավելագույնը տարեկան 388,0 մլն մ3,  

• Քանաքեռի ՀԷԿ՝ Հրազդան գետի ազատ հոսքի ջրի քանակով՝ տարեկան 
առավելագույնը 358,14 մլն մ3,  

• Երևանի 1-ին ՀԷԿ՝ Հրազդան գետի ազատ հոսքի ջրի քանակով՝ տարեկան 
առավելագույնը 356,4 մլն մ3,  

• Երևանի 3-րդ ՀԷԿ՝ Հրազդան գետի ազատ հոսքի ջրի քանակով՝ ջրի քանակը նշված չէ։ 
Հրազդան գետից տարեկան ջրառի քանակը «Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-երի համալիրի» 
շահագործման նպատակով 1357,04 մլն մ3 է։ 

Ինչպես նշված է Հրազդանի ՋԿՏ-ի կառավարման պլանի նախագծում, Սևան-Հրազդան 
հիդրոէլեկտրակայանների կասկադը զգալի ճնշում է գործադրում Հրազդան գետի վրա, 
մասնավորապես, խախտվում է բնական հոսքի ռեժիմը, հոսքի արագության բնական ռեժիմը, 
ջրի մակարդակի տատանումները, նստվածքների կուտակումը և այլ բնութագրեր: 
Պահանջվում է իրականացնել մի շարք գործառնական միջոցառումներ՝ ուղղված 
կորուստների նվազեցմանը և Սևան-Հրազդան կասկադի արդյունավետության և էներգիայի 
արտադրության բարձրացմանը: Այս միջոցառումները կարող են ներառել ոռոգման 
ենթակառուցվածքի համակարգի վերանորոգում, գյուղատնտեսական կարիքների համար 
փոքր ջրամբարների կառուցում, ոռոգման ջրանցքներում դարպասների տեղադրում և 
ոռոգման նոր տեխնոլոգիաների ներդրում փոքր գյուղացիական տնտեսությունների համար:29 
Ապագայում էներգիայի հնարավոր արտադրությունը հասկանալու համար պետք է 
մանրամասնորեն վերլուծվի նաև Սևանի և Հրազդանի ավազանների ջրային ռեսուրսների 
խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության հանդեպ:  

Հիդրոէլեկտրակայանների Որոտանի համալիրը երեք հիդրոէլեկտրակայանների համալիր է՝ 
404,2 մՎտ ընդհանուր հզորությամբ և տարեկան միջինը 1,16 մլրդ կՎտԺ էլեկտրաէներգիա 
արտադրությամբ։ Որոտանի կասկադը Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
հիմնական համալիրներից է, որն ապահովում է արտադրություն ինչպես պիկային, այնպես էլ 
բազային բեռնվածությունը բավարարելու համար և իրականացնում է ցանցի կայունացման 
ծառայություններ: Որոտանի կասկադը գտնվում է Հայաստանի Սյունիքի մարզի արևելյան 
մասում՝ Երևանից մոտավորապես 240 կմ դեպի հարավ-արևելք։ 

 
Աղյուսակ 11: «Որոտան» կասկադի ՀԷԿ-երի հիմնական բնութագրերը 

Հիդրոէլեկտրակայան 
(ՀԷԿ) 

Դրվածքային 
հզորություն 

(ՄՎտ) 

Միավորների 
թիվ և 

հզորություն 
(ՄՎտ) 

Տուրբին 

Ջրամբար 
(միլիոն մ3), 
ընդամենը / 

օգտագործելի 

Հաշվարկային 
ճնշում (մ) 

Սպանդարյան 76 2 x 38,0 Ֆրենսիս 257/218 300 
Շամբ 171 2 x 85,5 Ֆրենսիս 96/80 267 
Տաթև 157,1 3 x 52,4 Փելթոն 13,6/1,8 552 

29 Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա, «Սևան-Հրազդան կասկադի վերականգնման ծրագիր» (Հայաստան)։ 
Տարեկան վերանայման ընդլայնված հաշվետվություն, https://www.adb.org/sites/default/files/project-
documents/46941/46941-014-xarr-en.pdf  
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Որոտանի ՀԷԿ -երի էլեկտրակայանները 220 կՎ գծերով միացված են Գորիսի մոտակայքում 
գտնվող հիմնական Շինուհայր ենթակայանի հետ, բացառությամբ Տաթևի, որը միացված է 110 
կՎ լարման մակարդակում։ Բացի դրանից, Շամբ ՀԷԿ-ը և Սպանդարյան ՀԷԿ-ը 
հաղորդաշղթայով միացած են Շինուհայր և Եղեգնաձոր ենթակայանների միջև անցնող 220 կՎ 
լարման գծին: Շինուհայրից դուրս են գալիս 220 կՎ լարման երկու հաղորդման գծեր և հասնում 
Մեղրիի ենթակայան, որը միանում է իրանական ցանցին («Կոնտուր գլոբալ» հիդրոկասկադ 
ՓԲԸ-ի շահակիցների ներգրավման պլան, 2016)30։ 

Ինչպես նշվում է Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի պլանում, Որոտանի 
ՀԷԿ-ի կողմից ջրի գերօգտագործման պատճառով Որոտանի ավազանում սեզոնին առկա է 
ոռոգման ջրի դեֆիցիտ է նկատվում (Հարավային ջրավազանային կառավարման ծրագիր, 2015 
թ.): Որոտանի ավազանում ակնկալվում է գետի հոսքի զգալի նվազում, ուստի պահանջվում է 
գնահատել ջրի առկայությունն ապագա պլանավորման ժամանակահատվածների համար և 
մշակել ոլորտների միջև ջրի արդարացի բաշխմանն ուղղված միջոցառումներ։ Ջրի կրկնակի 
կամ համատեղ օգտագործման գործելակերպերը կօգնեն նվազեցնել մարդածին ճնշումները 
ջրային էկոհամակարգի վրա։ 

 

Հիդրոէներգետիկայի ոլորտի զարգացման ռազմավարության և հարմարվողականության 
պլանների վերանայում կլիմայի փոփոխության համատեքստում 

Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության պատճառով գետերի հոսքի նվազումը կմեծացնի 
փոքր ՀԷԿ-եր ունեցող գետերում բնապահպանական թողքի խախտման հավանականությունը, 
և ջրային էկոհամակարգերը կդառնան ավելի խոցելի: Չնայած դրան, ՀԷԿ-երի շահագործման 
համար ջրօգտագործման թույլտվությունները տրամադրվում են մինչև 25 տարի ժամկետով։ 
2011 թ.-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի ոլորտի 
ռազմավարական զարգացման ծրագիրը» հաշվի չի առնում կլիմայի փոփոխության 
հետևանքով գետերի հոսքի նվազման կանխատեսումը։ Ջրի առկայության կանխատեսվող 
նվազումն անխուսափելիորեն կազդի երկրում հիդրոէներգետիկ ներուժի վրա: Այսպիսով, 
կլիմայի փոփոխության սցենարները և գետերի հոսքի կանխատեսվող արժեքները պետք է 
հաշվի առնվեն՝ հիդրոէներգետիկայի նպատակով ջրօգտագործման թույլտվությունները 
տրամադրելիս կամ դրանց ժամկետը երկարացնելիս։  

Վերջին տարիներին հաստատվել են Հայաստանում հիդրոէներգիայի արտադրությանն 
առնչվող կառավարության որոշումներ և մեկնարկել են ծրագրեր։ Փարիզյան համաձայնագրի 
ներքո Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն ամրագրվել է «Ազգային մակարդակով 
սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրումներ» կոչվող փաստաթղթում 
(ներկայումս կոչվում է «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ»), որը 
հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 41 արձանագրային 
որոշմամբ և ներկայացվել ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի Քարտուղարություն 2015 թ. սեպտեմբերի 22-ին։ Այս 
փաստաթուղթը հիմնված է «կանաչ տնտեսություն» սկզբունքի և մեղմման ու 
հարմարվողականության գործողությունների հանդեպ էկոհամակարգային մոտեցման վրա։ 
Փաստաթղթի համաձայն, 2015-2050 թթ. ժամանակահատվածի  ընթացքում երկրի ընդհանուր 

30 https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/52/IFC-37652_GvPfk0k.pdf  
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արտանետումները չպետք է գերազանցեն 633 մլն տոննա ածխածնի երկօքսիդի համարժեքը 
(տոննա CO2-ի համարժեք): 

«Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի զարգացման հայեցակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 53-36 
արձանագրային որոշում: Հիդրոէներգետիկան էկոլոգիապես մաքուր է ու միտված է շրջակա 
միջավայրի պահպանմանը` ապահովում է CO2 ջերմոցային գազերի դեպի մթնոլորտ 
արտանետումների կրճատում: ՀՀ կառավարությունը հիդրոէներգետիկայի զարգացումը 
դիտարկում է շրջակա միջավայրին նվազագույն բացասական ազդեցության ենթատեքստում: 
Հայեցակարգն ամրագրում է հիդրոէներգետիկայի ոլորտի զարգացման ՀՀ կառավարության 
տեսլականը, ներդրումային դաշտն առավել գրավիչ դարձնելու համար պետություն-
մասնավոր գործակցության տարբերակների կիրառման անհրաժեշտությունը և ներդրողների 
ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով օրենսդրորեն որոշակի երաշխիքների տրամադրումը։ 

«Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2018 թ. մարտի 1-ի 
թիվ 8 արձանագրային որոշում։ Այս որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է նրանով, որ վերջին տարիներին ակտիվ ջրօգտագործման, ինչպես նաև 
կլիմայի փոփոխության հետևանքով գետային հոսքի նվազման պատճառով ՓՀԷԿ-երի 
շահագործումը բացասական ազդեցություն է ունենում էկոհամակարգերի վրա 
(մասնավորապես ջրային էկոհամակարգերի): Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել 
սահմանել փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար չափորոշիչներ, որոնք 
կկանխարգելեն կամ կնվազեցնեն շրջակա միջավայրի վրա փոքր ՀԷԿ-երի վնասակար 
ազդեցությունները: 

Այդ չափանիշները հետևյալներն են. 

• ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված և (կամ) տեղանքին բնորոշ էնդեմիկ ձկնատեսակների, 
ջրային կենդանիների ու բույսերի առկայություն, 

• ՀՀ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրերի առկայություն, 
• Դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի գետի ծանրաբեռնվածության 

առկայություն, 
• Ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված բնապահպանական թողքի 

մեծությունը չգերազանցող փաստացի գետային հոսքի պահապանում 
գետահատվածում, 

• Ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման գոտիների առկայություն, 
որոնց չափորոշիչները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2005թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետով, 

• Բնության հուշարձանների 150 մետր շառավղով հարակից պահպանվող 
տարածքների առկայություն, 

• Սողանքային տարածքների առկայություն, 
• Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարական տարածքին մոտեցող 

ճանապարհների առկայություն կամ ճանապարհների կառուցման 
անհրաժեշտություն, 
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• Կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հեռավորությունը մոտակա 
բնակավայրից, 

• Աղմուկի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա: 
 

2007 թվականին ընդունված «ՀՀ Ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներով 
նախատեսված ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության գործունեության 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը նախատեսում է մինչև 2025 թ. 
էներգարտադրող օբյեկտների կառուցում և ձեռնարկվելիք միջոցառումներ, ներառյալ.  

• 540 ՄՎտ հզորությամբ նոր ՀԷԿ-երի կառուցում (այդ թվում՝ 260 ՄՎվ հզորությամբ 
փոքր ՀԷԿ-եր),  

• 200 ՄՎտ հզորությամբ հողմակայանների կառուցում,  
• ներկայումս գործող երկու ՋԷԿ-երի արդիականացում՝ գազատուրբինային 

էներգաբլոկի կառուցմամբ, 648 ՄՎՏ ընդհանուր հզորությամբ,  
• հայկական ԱԷԿ-ի մինչև 1000 ՄՎտ հզորության նոր էներգաբլոկի կառուցում,  
• էլեկտրաէներգիայի հաղորդող և բաշխիչ ցանցերի արդիականացում՝ կորուստների 

նվազեցման նպատակով,  
• Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցում,  
• բնական գազի ստորգետնյա պահեստարանի 150 մլն խոր. մ հասանելի ծավալի 

վերականգնում,  
• ջերմամատակարարման վերականգնում` երկրաջերմային, կենսագազի, արևային և 

վերականգնվող էներգիայի այլ հնարավոր ձևերի առավելագույնս օգտագործմամբ,  
• էներգախնայողություն ապահովող շարունակական բնույթ կրող միջոցառումների 

լայնածավալ ներդրման կազմակերպում։ 
 

Գործունեության ծրագիրը ներառում է միջոցառումների կատարման ժամկետները և 
իրականացման ֆինանսական աղբյուրները։ 

2009 թ.-ին հաստատված «ՓՀԷԿ-երի զարգացման սխեման» նախատեսում էր խթանել փոքր 
ՀԷԿ-երի կառուցումը։ Ներառում է 100-ից ավելի ՀԷԿ-երի հիդրոէներգետիկական 
ցուցանիշներ: Տարածքային մակարդակում մշակվել են 2017-2025 թթ. զարգացման 
ռազմավարություններ Հայաստանի 10 մարզերից յուրաքանչյուրի համար։ Այս 
ռազմավարական փաստաթղթերում ներկայացված են առկա և կառուցման ընթացքում 
գտնվող ՀԷԿ-երի հզորությունները: Նշվում է, որ ապագա կլիմայի փոփոխությունը կարող է 
ազդել հիդրոէներգետիկական ներուժի վրա, ուստի ջրային ռեսուրսների խոցելիության 
գնահատումը և հարմարվողականության անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը 
կենսական նշանակություն ունեն: 

Լոռու մարզի զարգացման ռազմավարությունը նշում է, որ հիդրոէներգետիկայի ներուժի 
զարգացումը առաջնահերթություն է մարզի համար։ Համաձայն «Հիդրոէներգետիկայի ոլորտի 
ռազմավարական զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. 
սեպտեմբերի 22-ի նիստի 12-րդ կետով հաստատված N 35 արձանագրային որոշման` 
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խրախուսվում է մարզում զարգացնել հիդրոէներգետիկայի ոլորտը՝ Դեբեդ գետի և դրա 
վտակների վրա նոր ՓՀԷԿ-երի կառուցման միջոցով: Շիրակի մարզի Զարգացման 
ռազմավարության մեջ նշված է, որ մարզն ունի նպաստավոր բնական պայմաններ 
հիդրոէներգետիկայի ոլորտի զարգացման համար։ Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերն 
ունեն հիդրոէներգետիկ մեծ ներուժ և ՀԷԿ-երի զարգացած ենթակառուցվածքներ: Վայոց Ձորի 
զարգացման ռազմավարության մեջ հակիրճ նշվում է, որ ՀԷԿ-երը ունեն նաև բացասական 
ազդեցություն՝ փոխել են գետերի ռեժիմը և խիստ բացասաբար անդրադարձել գետային 
ֆաունայի վրա (ձկների ձվադրման խնդիրներ, մանրաձկների կորուստներ): 

Ընդհանուր առմամբ, մարզերի զարգացման ռազմավարություններում մատնանշվում է 
հիդրոէներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության երկակի կապը: Համառոտ նշվում է, որ ՀԷԿ-
երը ածխածնի ցածր արտանետումներով «կանաչ» էներգիայի աղբյուր են, և կլիմայի 
փոփոխության պատճառով գետերի հոսքի կրճատումը կնվազեցնի նաև գետերի 
հիդրոէներգետիկական ներուժը:  

 

Ներդրումային ծրագրեր 

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կայքում կան 
ՀԷԿ-երի կառուցման՝ ներդրումների համար առաջարկվող երկու ծրագրեր՝ (Շնող ՀԷԿ և Մեղրի 
ՀԷԿ) 31 ։ Այդ նախագծերի համար իրականացվել են տեխնիկատնտեսական հիմնավորման 
աշխատանքներ, սակայն այդ ուսումնասիրություններում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության հարցերը քննարկված չեն։  

Կան պետական և դոնորների ֆինանսավորմամբ մի շարք նախկին և ընթացիկ ծրագրեր և 
նախագծեր, որոնք ուղղված են Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի (այդ թվում՝ 
հիդրոէներգետիկայի) զարգացումը խթանելուն՝ էներգետիկ ոլորտից ՋԳ-երի 
արտանետումների նվազեցման նպատակով:  Այս ոլորտում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության իրականացված կամ շարունակվող միջոցառումների ցանկը և 
համառոտ քննարկումը ներկայացված են Հավելված Դ-ում: 

 

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրերում պլանավորման թերությունները 
և ձեռքբերումները  

Ակնհայտ է, որ կլիմայի փոփոխության հետևանքով գետերի հոսքի կանխատեսվող 
նվազեցմամբ, բնապահպանական պահանջների, կայուն տնտեսական զարգացման և 
սոցիալական բարեկեցության համատեղելիությունը (որը գտնվում է միջազգային 
պայմանագրերի և կոնվենցիաների հանդեպ ՀՀ կառավարության ունեցած 
պատասխանատվության ներքո) դառնում է ավելի բարդ: 

Հիդրոէներգիայի արտադրության հետ կապված ակտիվները Հայաստանում դեռևս չեն 
գույքագրվել։ Այսպիսով, չկան ո՛չ դրանց սեփականության, շահագործման կարգավիճակի և 
տնտեսական արժեքի վերաբերյալ տեղեկություններ, ո՛չ էլ՝ տեսչական ստուգումների 
տարեկան հաշվետվություն։ Այս պայմաններում դժվար կլինի գնահատել ինչպես կլիմայի 

31http://www.minenergy.am/en/page/464 
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փոփոխության ծախսը, այնպես էլ հաջորդ տասնամյակների ընթացքում հիդրոէներգետիկայի 
ոլորտում կատարվող ներդրումները:  

 

2.3. Հեղեղումների կառավարում 

Հեղեղումների ռիսկերի կանխարգելում 

Սպասվում է, որ կլիմայի փոփոխության հետ տեղի կունենան ավելի հաճախակի և ուժգին 
ծայրահեղ երևույթներ, այդ թվում՝ վարարումներ: Նոր Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրով (ՀԸԳՀ), ի թիվս այլոց, Հայաստանը ստանձնեց 
պարտավորություններ՝ մոտարկելու իր օրենսդրությունը Հեղեղումների ռիսկերի 
գնահատման և կառավարման 2007/60/ԵԽ դիրեկտիվին: Ազգային օրենսդրության ընդունումը 
և իրավասու մարմնի (մարմինների) նշանակումն առաջին դրույթն է:  

2007 թ. օգոստոսի 16-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց թիվ 931-Ա որոշումը «Լիազոր մարմին 
ճանաչելու մասին»։ Որոշման համաձայն գյուղատնտեսության նախարարությունը 
(ներկայումս` Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում) ճանաչվել է որպես Ջրային 
օրենսգրքով նախատեսված գետերի ջրերի վրա բացասական ազդեցությունների կանխման և 
վերացման միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման պետական կառավարման 
լիազոր մարմին: Մասնավորապես, Գյուղատնտեսության նախարարությունը 
պատասխանատու է հետևյալի համար.  

• հեղեղապաշտպան միջոցառումների իրականացում, 
• երկրի գետերի և ջրահեռացման համակարգերի գույքագրում, 
• իրական վիճակն արտացոլող տվյալների բազայի ստեղծում, 
• հակահեղեղային միջոցառումների ծրագրերի մշակում, 
• գետափների պաշտպանության շինությունների նախագծման փաստաթղթերի 

պատրաստում և աշխատանքի, շահագործման և պահպանման միջոցառումների 
կազմակերպում:  

 

Հեղեղումների ռիսկերի կառավարման գործում ներգրավված են մի քանի այլ կառույցներ: 
Հայաստանում ջրային ոլորտի շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրման համաձայն (Գլուխ 4), 
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պատասխանատու է աղետների ռիսկերի 
կառավարման, արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի, վաղ ազդարարման համակարգերի և 
բնակչության պաշտպանության համար, այդ թվում՝ հեղեղումներից։ Ամեն տարի Արտակարգ 
իրավիճակների նախարարությունն առաջարկներ է ներկայացնում Էկոնոմիկայի 
նախարարությանն անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ, 
որոնք մշակվում են գետերի հուների, ցամաքուրդային համակարգերի և հեղեղումների 
վերահսկման համակարգերի՝ հեղեղումների ռիսկի ենթակա վտանգավոր հատվածների 
ուսումնասիրությունների արդյունքում:  

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն (ՋՏՊԿ) Գյուղատնտեսության նախարարության 
կառուցվածքում գործող պետական մարմին է: Ջրային կոմիտեն մշակում և իրականացնում է 
ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը     պետության սեփականություն հանդիսացող 
ջրային համակարգերի, ինչպես նաև ոչ մրցակցային ջրամատակարարման համակարգերի 
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կառավարման և օգտագործման ոլորտում, այդ թվում՝ հիդրո-տեխնիկական շինությունների 
հետ կապված բոլոր գործառույթները: 

Հայաստանում «Հեղեղումների մասին» ԵՄ դիրեկտիվը մասամբ իրականացվում է 
հեղեղումների վտանգների և հեղեղումների ռիսկերի քարտեզների մշակմամբ՝ դիրեկտիվի 
դրույթներին համապատասխան, միջազգային պիլոտային ծրագրերի և մեկ ավազանի 
մասշտաբով նախաձեռնությունների միջոցով։ Կարևորագույն նախաձեռնություններից մեկը 
PPRD East ծրագրի 1-ին փուլն է, որի ընթացքում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը (ԳԱԱ ԵԳԻ) մշակել է հեղեղումների 
վտանգների հանրապետական քարտեզ։ «Արևելյան Գործընկերության երկրներում 
տարերային և տեխնածին աղետների կանխարգելման, պատրաստվածության և 
արձագանքման ծրագրի» 2-րդ փուլը (PPRD East 2) մշակել է ճանապարհային քարտեզ։ Այս 
ոլորտին առնչվող այլ ծրագրերից է Գերմանական տեխնիկական համագործակցության 
գործակալության (GTZ) կողմից ֆինանսավորվող «Աղետներին պատրաստվածությունը 
Հարավային Կովկասում» ծրագիրը, որը կենտրոնանում է Լոռու և Տավուշի մարզերի վրա, և 
իրականացնողներից մեկը ԳԱԱ ԵԳԻ-ն էր։ Հեղեղումների կառավարման խնդիրները 
քննարկվում են նաև ջրաավազանային կառավարման ծրագրերում՝ ուշադրության 
կենտրոնում պահելով հակահեղեղումային միջոցառումների մշակումը և իրականացումը։  

Այդ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը նպաստեց տեղեկությունների պակասի և 
այլ խոչընդոտների բացահայտմանը՝ իշխանություններին ուղղված առաջարկությունների 
միջոցով, որոնց պետք է անդրադարձ կատարվի նախքան Հայաստանի այլ գետավազանների 
համար հեղեղումների վտանգի և ռիսկերի քարտեզագրման աշխատանքների իրականացումը։ 
Հիմնվելով այս տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության ընթացքում ձեռքբերված փորձի և 
դասերի վրա` հետագա ուսումնասիրության համար կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ 
Աղստև գետավազանում հեղեղումների ռիսկերի կառավարման ծրագրի համար հեղեղումների 
ռիսկերի քարտեզի և ճանապարհային քարտեզի մշակման համար։ 
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Գծապատկեր 14: Հայաստանի մարզերի խոցելիությունը ՀՎԵ-ների նկատմամբ 

Աղբյուր՝ Հիդրոմետ ծառայություն, «ԿՓ մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն», 2015 թ.։ 
 

Այդ տեխնիկատնտեսական (իրագործելիության) հիմնավորումը նպաստեց 
տեղեկությունների պակասի և այլ խոչընդոտների բացահայտմանը՝ իշխանություններին 
ուղղված առաջարկությունների միջոցով, որոնց պետք է անդրադարձ կատարվի նախքան 
Հայաստանի այլ գետավազանների համար հեղեղումների վտանգի և ռիսկերի 
քարտեզագրման կրկնօրինակումը։ Հիմնվելով այս տեխնիկատնտեսական հիմնավորման 
պատրաստման ընթացքում ձեռքբերված փորձի և դասերի վրա, հետագա ուսումնասիրության 
համար կազմվել է Տեխնիկական առաջադրանք՝ Աղստև գետավազանի հեղեղումների ռիսկերի 
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կառավարման ծրագրի համար հեղեղումների ռիսկերի քարտեզի և ճանապարհային քարտեզի 
մշակման համար։ 

Ջրային ոլորտի ենթակառուցվածքները, ինչպես նկարագրված են վերևում, պետք է 
պաշտպանված լինեն հեղեղումների վտանգներից: Սա հատկապես վերաբերում է 
կեղտաջրերի մաքրման կայաններին, խմելու ջրի կայաններին, բաշխիչ ցանցերին, 
պոմպակայաններին և մուտքի ճանապարհներին: Ջրային ոլորտի որոշ ենթակառուցվածքներ 
նաև նպաստում են հեղեղումների վտանգի կանխմանը. բոլոր ջրամբարները նախատեսված 
են այնպես, որպեսզի նվազեցնեն ավերիչ անձրևների հետևանքով հողի մակերևույթի ողողման 
ինտենսիվությունը: Այնուամենայնիվ, դրանք նաև ռիսկ են ներկայացնում ցածրադիր վայրում 
գտնվող բնակչության և սարքավորումների համար՝ բացառիկ դեպքերում տեղի ունեցող 
հնարավոր փլուզման դեպքում: Բացի դրանից, էկոհամակարգային մոտեցումը բացում է 
գործողությունների նոր դաշտ՝ հաշվի առնելով գերխոնավ տարածքները, բաց դաշտերն ու 
անտառները, ինչպես նաև բնական ջրի պահպանման մի մեծ շարք միջոցառումներ՝ խոցելի 
կամ ռազմավարական տարածքներում ջրհեղեղների ազդեցությունը մեղմելու համար: 

Հետևաբար, պետք է ապահովվի խիստ սերտ համակարգում Արտակարգ իրավիճակների, 
Գյուղատնտեսության, Շրջակա միջավայրի, Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարությունների միջև՝ հեղեղումների նախնական գնահատում 
անցկացնելիս կամ ջրավազանային մակարդակում հեղեղումների կառավարման պլաններ 
մշակելիս։  

Ջրի ռազմավարական ակտիվներով այս քարտեզի և մասնավորապես Հայաստանում գործող 
ջրամբարների տարածքային խաչաձև վերլուծությունը կարևոր է՝ ՋՈՀՊ-ի  առաջնահերթ 
միջոցառումների մշակման առումով։ Իսկապես, Հայաստանում գործող ջրամբարները 
կառուցվել են խորհրդային տարիներին: Սովորաբար ջրամբարները շահագործվում են 70 
տարի կամ ավելի, կախված այն ժամանակից, երբ ջրամբարի մեռյալ ծավալը լցվում է 
ալյուվիալ նստվածքներով (պինդ նյութեր): Այնուամենայնիվ, Հայաստանի ջրամբարներում 
մակերևութային հոսքերի միջոցով պինդ նյութերի լցման վերաբերյալ ուսումնասիրություններ 
չկան: Պետք է հաշվի առնել, որ կլիմայի փոփոխության արդյունքում փոփոխվում է նաև 
գետաբերուկների պինդ նյութերի քանակը: Բացի դրանից, բոլոր ջրամբարների համար 
ստուգումների համապարփակ ծրագիրը հանրային անվտանգության խնդիր է և չափազանց 
կարևոր է հեղեղումների ռիսկերի կանխարգելումը դիտարկելիս՝ որպես ՋՈՀՊ-ի մաս: 
Տարեկան վերահսկողության ծրագրի մասին հաշվետվություններում չհաջողվեց ծանոթանալ։ 

 

Կլիմայի փոփոխության և պատվարների փլուզման հետ կապված խնդիրներ 

Ջրամբարների պատվարների խափանումն ունենում է տնտեսական և սոցիալական ծանր 
հետևանքներ: Այս ենթակառուցվածքներն ունեն առնչվող ռիսկեր, որոնք պետք է պատշաճ 
կերպով կառավարվեն շարունակական և թարմացվող գործընթացով։ Պատվարների 
անվտանգության համատեքստում ռիսկը կարող է գնահատվել սցենարի համակցված 
ազդեցությամբ, առաջացման հավանականությամբ և առնչվող հետևանքներով (ICOLD, 2003)։  

Նախկինում ռիսկերի գնահատումների մեծ մասը ենթադրում էր կլիմայական երևույթների 
փոփոխականության հաստատուն վիճակ, ներառյալ էքստրեմումների հաճախականությունը 
և մեծությունը (Ազգային հետազոտական խորհուրդ, 2009 թ.): Այնուամենայնիվ, կա 

67 
 

https://nhess.copernicus.org/articles/18/2471/2018/%23bib1.bibx64
https://nhess.copernicus.org/articles/18/2471/2018/%23bib1.bibx64


հավանականություն, որ կլիմայական գործոնների փոփոխությունները, ինչպիսիք են 
ջերմաստիճանի էքստրեմալ տատանումները կամ հորդառատ տեղումների 
հաճախականությունը (CH2014-Impacts, 2014; IPCC, 2012b; Walsh et al., 2014) կազդեն 
ամբարտակների ռիսկեր առաջացնող տարբեր գործոնների վրա (Bowles 
et al., 2013a; USBR, 2014 թ։)։ Հաստատուն կլիմայական ելակետային ենթադրություններն այլևս 
տեղին չեն պատվարների անվտանգության երկարաժամկետ կառավարման 
համար (USACE, 2016 թ.)։ Կլիմայի փոփոխության նոր սցենարները հաշվի առնելու համար 
ռիսկի բաղադրիչների (բեռնվածություններ, համակարգի արձագանք և հետևանքներ) 
թարմացումը դառնում է հրամայական հարմարվողականության և որոշումների կայացման 
աջակցության համար՝ առավել դիմակայուն մոտեցման դեպքում։ 

Այս համատեքստում, որոշ տեղեկատու հաստատություններ (USACE, 2014, USBR, 2014, 2016) 
ակտիվորեն մշակում և իրականացնում են ուղեցույցներ՝ որոշումների ընդունման իրենց 
ռազմավարություններում կլիմայի փոփոխությունը ներառելու համար (ԱՄՆ 
կառավարության հաշվետվողականության գրասենյակ, 2013 թ.): Այլ դեպքերում ջանքեր են 
գործադրվել ամբարտակների անվտանգության վերահսկման վրա կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունները գնահատելիս, սակայն հետագա հետազոտություններում սպասվում են նոր 
բացահայտումներ և գիտելիքների առաջընթաց (OFEV, 2014 թ.): 

Այնուամենայնիվ, կլիմայի փոփոխության հետ կապված տեղեկությունները հսկայածավալ են 
ու ցրված, և դրանց կիրառումը կոնկրետ վերլուծությունների համար, ինչպիսիք են 
ամբարտակների անվտանգության գնահատումները, մնում է մարտահրավեր 
ամբարտակների ճարտարագիտական համայնքի համար: Թեև մինչ այժմ իրականացվել են 
զգալի թվով հետազոտություններ, սակայն դրանց ներկայիս կիրառումը ամբարտակների 
անվտանգության գործելակերպերում դեռևս անորոշ է (Bahls and Holman, 2014) և պետք է 
հիմնված լինի հարմարվողականության ազգային և վերազգային համընդհանուր ծրագրերի 
վրա (Ավստրալիայի Համագործակցություն, 2015, Եվրոպական Հանձնաժողով, 2013, OECC, 
2008): Ավելին, կլիմայի փոփոխության հետևանքների ազդեցությունները ամբարտակների 
անվտանգության վրա սովորաբար վերլուծվում են առանձին-առանձին և նպատակաուղղված 
են որոշակի ասպեկտների: Ուսումնասիրությունների մեծ մասը հակված է ուշադրությունը 
կենտրոնացնելու միայն հիդրոլոգիական բեռնվածքի վրա կլիմայի փոփոխության ունեցած 
ազդեցության վրա (Bahls and Holman, 2014, Chernet et al., Novembre et al.,)՝ նվազեցնելով մյուս 
ասպեկտների դերը կամ անտեսելով դրանք։ Ավելի լայն շրջանակ ունեցող այլ 
ուսումնասիրություններ հասնում են միայն որակական գնահատումների (Atkins, 2013)՝ 
սահմանափակելով դրանց կիրառելիությունը սքրինինգային վերլուծությունների համար։ 

Կլիմայի փոփոխության գլոբալ ազդեցությունը ամբարտակների ռիսկի վրա պետք է 
գնահատվի նաև Հայաստանում՝ յուրաքանչյուր ասպեկտի վրա տարբեր կանխատեսվող 
հետևանքների ինտեգրման միջոցով` ոչ թե դրանց առանձին ազդեցությունների պարզ 
կուտակումով, այլ հաշվի առնելով դրանց փոխկախվածությունները:  

Հայաստանում հիդրոտեխնիկական կառույցների անվտանգության խնդիրները 
կարգավորվում են «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ.  Հիմնական դրույթներ» ՀՀՇՆ 33-01-
2014-ով, «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ 
օրենքով (ընդունվել է 24.10.2005 թ.) և 2004 թ. փետրվարի 11-ին ընդունված «Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող ջրամբարների օգտագործման օրինակելի կանոնները 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 255-Ն որոշմամբ։ Այնուամենայնիվ, այս 
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իրավական ակտերից ոչ մեկը չի քննարկում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 
ամբարտակների խոցելիության, հարմարվողականության հնարավոր միջոցառումների 
հարցերը: Այսպիսով, երկրի համար անհրաժեշտ է հստակ քաղաքականություն՝ կլիմայի 
փոփոխության համատեքստում ամբարտակների ռիսկերը հաղթահարելու վերաբերյալ: Այս 
հարցի իրավական, հետազոտական և տեխնիկական (մասնագիտական) կողմերը պետք է լավ 
ուսումնասիրված լինեն՝ հարմարվողականության միջոցառումների հետագա պլանավորման 
համար: 

 

2.4. Ջրային ոլորտի հետ փոխազդեցության մեջ գտնվող՝ կլիմայի 
փոփոխության հանդեպ խոցելի ոլորտներ  

Ջրային ոլորտը բազմաթիվ փոխազդեցություններ ունի սոցիալական, տնտեսական և 
բնապահպանական ոլորտների հետ՝ ջրի որակի կամ քանակի, ժամանակին և տվյալ վայրում 
առկայության հետ կապված: Հետևաբար, կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները ջրային 
ոլորտի վրա հետևանքներ կթողնեն այլ հարակից ոլորտների վրա, և, ընդհակառակը, 
ազդեցություններն այս հատվածների վրա, հետևանքներ կունենան ջրային ոլորտի որոշ 
մասերի կամ ամբողջ ջրային ոլորտի վրա: Այս բոլոր փոխազդեցությունները կնկարագրվեն 
այս բաժնում:  

ՀԱԾ-ի համաձայն, կառավարության քաղաքականության մեջ տեղ գտած բոլոր ոլորտները 
խոցելի են համարվում կլիմայի փոփոխության հանդեպ, սակայն առավել խոցելի են յոթ ոլորտ. 
բնական էկոհամակարգեր, ջուր, գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, առողջապահություն, 
բնակավայրեր և զբոսաշրջություն։ Այդ յոթ ոլորտները կներառեն կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվողականության ռազմավարություններ՝ ավելի մեծ հստակություն, 
հավասարակշռություն և ուղղորդում տրամադրելու հարմարվողականության 
գործողությունների արդյունավետ իրականացման համար:  

Միջոլորտային փոխազդեցությունը ներկայացված է Աղյուսակ 12-ում  և  Գծապատկեր 15-ում։  

Ներկայումս ՀՀ-ում գոյություն չունի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
միջոցառումների համակարգված իրականացման մեխանիզմ: «Կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրն»  ապահովում է ՀԱԾ-ի 
գործընթացի համակարգումը՝ ձևակերպելով նպատակներն ու սկզբունքները, ստեղծում է 
պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են մի շարք միջոլորտային միջամտությունների միջոցով 
հարմարվողականության գործողությունների ամուր հիմք ստեղծելու համար՝ ամրապնդելով 
հաստատությունների՝ հարմարվողականության գործողություններ պլանավորելու 
կարողությունները, ստեղծելով ռազմավարական կապեր կլիմային առնչվող նկատառումների, 
հարմարվողականության, ինչպես նաև ազգային և ենթազգային զարգացման պլանավորման 
միջև: 
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Աղյուսակ 12: Միջոլորտային վերլուծություն  
Կլիմայի 
փոփոխության 
հանդեպ առավել 
խոցելի 
հատվածները 
ըստ ՀԱԾ-ի 

1. Բնական 
էկոհամակարգեր 
32 

2. Մարդու 
առողջություն 

3. Ջրային ոլորտի  

4. Գյուղատնտեսու-
թյուն, այդ թվում՝ 
ձկնաբուծարաններ 
(բացառելով 
անտառները) 

5. Էներգետիկա  
Բնակավայրեր և 
ենթակառուցված-
քներ 33 

7. 
Զբոսաշրջություն 

Ջրին առնչվող 
խնդիրներ, որոնք 
ակնկալվում է 
լուծել ոչ թե 
ջրային ոլորտի, 
այլ՝ մյուս 
ոլորտային 
քաղաքականու-
թյունների 
միջոցով 

Բնական խոնավ 
տարածքներ, 
բնապահպանա-
կան ջրի 
օգուտներ, 
հողերի 
կառավարում 

Ջրի որակի 
կարգավորում, 
ապրելու 
համար ջրի 
նվազագույն 
քանակ 
(ազգային 
նորմեր) 

Բոլոր ջրային 
ռեսուրսների 
(վերականգնվող, 
օգտագործված, 
կրկնակի 
օգտագործված) 
պահպանում, 
հավաքում,  
ամբարում, 
արտադրություն, 
բաշխում և 
հատկացում 

Գյուղացիական 
տնտեսությունների 
մակարդակում ջրի 
կառավարում, ջրի 
համատեղ 
օգտագործում 
գյուղացիական 
տնտեսությունների 
կողմից, ոռոգելի 
հողերի վրա 
ջրամատակարարման 
սահմանափակում-
ների ազդեցություն-
ներ, մասնագիտական 
խորհրդատվություն 
գյուղացիական 
տնտեսություններին՝ 
ԿՓ-ին հարմարվելու 
համար 

Տեղում ջրերի 
կառավարում, 
ջրի արդյունա-
վետ օգտագործ-
մամբ տեխնոլո-
գիաներ և 
գործընթացներ, 
հարմարվողա-
կանություն ջրի 
ջերմաստիճանի 
բարձրացմանը, 
ջրամատակա-
րարման 
սահմանափա-
կումների 
ազդեցություն-
ները ՀԷԿ-ի 
արտադրողակա-
նության վրա 

Ջրային ոլորտից 
դուրս գտնվող 
բնակչության և 
շինությունների 
պաշտպանու-
թյուն հեղեղներից 
և սելավներից 

Բնակչության և 
ենթակառուց-
վածքների 
պաշտպանու-
թյունը 
հեղեղումից 
հանգստի 
գոտիներում և 
զբոսաշրջային 
կառույցներում։ 
Ջրի դեֆիցիտի 
կամ գետերի և 
լճերի 
մակարդակի 
փոփոխության 
ազդեցություն-
ները հանգստի և 
զբոսաշրջային 
գործունեության 
վրա 

 

32 ջրային և ցամաքային), այդ թվում՝ անտառային էկոհամակարգե-րը, կենսաբազ-մազանությունը և հողածածկը 
33 ներառյալ հանքարդյունաբե-րությունը, արդյունաբերությու-նը և տրանսպորտը 

                                                            



 

Գծապատկեր 15: ԿՓ հանդեպ առավել խոցելի վեց ոլորտների վրա ջրի ազդեցությունների միջոլորտային ներկայացում՝ ըստ ՀԱԾ-ի 



3. Ընդունել կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները  
3.1. Դիտարկումներ և փաստեր Հայաստանում կլիմայի փոփոխության 

վերաբերյալ 

1998 թ.-ից, երբ ընդունվեց «Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի առաջին ազգային 
հաղորդագրությունը», կատարվեցին մի շարք ուսումնասիրություններ՝ կլիմայի փոփոխության 
միտումները վերլուծելու, կլիմայի փոփոխության կանխատեսումներ մշակելու և տարբեր 
ոլորտների վրա կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունները գնահատելու 
նպատակով: Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցության ուսումնասիրությունների 
առանցքային տարրերից է ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը և 
հարմարվողականության միջոցառումների մշակումը: Ջրային ռեսուրսների խոցելիության 
գնահատման հիմնական աշխատանքներն սկսվել են 2008 թ․-ից: 

Այս ուսումնասիրություններն ամփոփված են ըստ ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի չորս ազգային 
հաղորդագրություններում, ինչպես նաև ներկայացված են դոնորների կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերում, հետազոտական աշխատանքների փաստաթղթերում և ներառված են Ախուրյանի, 
Արարատյան, Հարավային, Հրազդանի և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքների 
(ՋԿՏ-ներ) համար մշակված ջրավազանային կառավարման պլաններում (ՋԿՊ-եր)։  

Հայաստանում օդի ջերմաստիճանի պատմական դիտարկումներն արձանագրել են 
ջերմաստիճանի զգալի աճ վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Հայաստանում 
օդերևութաբանական դիտարկումներ կատարվել են սկսած 1929 թ.-ից, և  1929-1996թթ. 
ընթացքում միջին տարեկան ջերմաստիճանն աճել է 0․4°C-ով, 1929-2007 թթ.` 0․85°C-ով, 1929-
2012 թթ.՝ 1․03°C-ով, իսկ 1929-2016 թթ. աճը կազմել է 1․23°C։ 

Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես ավելացել է ամառային սեզոնին.  1966-2016 թթ. 
ժամանակահատվածում ամառային միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է շուրջ 1․3°C-ով, ընդ 
որում` էքստրեմալ տաք ամառները Հայաստանում դիտվել են վերջին 20 տարիների 
ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում կլիման ունի ավելի մայրցամաքային 
դառնալու միտումներ` ջերմաստիճանի զգալի սեզոնային տատանումներով:  

Ինչ վերաբերում է տեղումներին, դիտարկումները ցույց են տալիս, 1935-1996 թթ. ընթացքում 
դիտվել է տարեկան տեղումների միջին քանակի նվազում 6%-ով, իսկ 1935-2016 թթ. ըն-
թացքում` մոտ 9%-ով։ Տեղումների փոփոխության տարածական բաշխվածությունը 
բավականին անկանոն է: 1935-2016 թթ. ընթացքում երկրի հյուսիսային, հարավային և 
կենտրոնական շրջաններում կլիման դարձել է ավելի չորային, իսկ Շիրակի դաշտում, Սևանա 
լճի ավազանում, Ապարան-Հրազդան շրջաններում տեղումների քանակն ավելացել է:  

Բնական աղետների հաճախականությունը և ինտենսիվությունը զգալիորեն աճել է։ 1975-2016 
թթ. ընթացքում դիտված վտանգավոր երևույթների գումարա յին դեպքերի քանակը 1961-1990 
թթ ․  միջինի (168 դեպք) նկատմամբ աճել է շուրջ 40 դեպքով։ Կարկուտի առավելագույն 
դեպքերի թիվը դիտվել է Շիրակի դաշտում, հորդառատ տեղումների առավելագույն դեպքերի 
թիվը` Տաշիրի և Իջևանի շրջաններում, ցրտահարությանը` Արարատյան դաշտում և 
նախալեռնային շրջաններում:  

Ըստ երաշտի ինդեքսների, ուժեղ և շատ ուժեղ երաշտների օրերի թիվը 2000-2017 թթ. 
ընթացքում 1961-1990 թթ․ միջինի 
 



(87) նկատմամբ աճել է 33 օրով: Վերջին տարիներին երաշտային գոտու վերին սահմանը 
ընդլայնվել է՝ ընդգրկելով լեռնային շրջանները, ինչպես նաև դիտվել է երաշտի սկսման առավել 
վաղ ժամկետներ («Կլիմայի փոփոխության մասին չորրորդ ազգային հաղորդագրություն»)։ 

 

3.2.  Հայաստանում կլիմայի փոփոխության միտումներ և կանխատեսումներ 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի հովանու ներքո անցկացվող կլիմայի փոփոխության գնահատումներում 
օգտագործվում են Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի 
(ԿՓՓՄԽ/IPCC) կողմից մշակված սցենարները: ԿՓՓՄԽ-ը ՄԱԿ-ի միջկառավարական մարմին 
է, որը տրամադրում է անաչառ, գիտական տեղեկություններ , որոնք անհրաժեշտ են մարդածին 
կլիմայի փոփոխության ռիսկերի գիտական հիմքերի, ԿՓ բնական, քաղաքական և 
տնտեսական ազդեցությունների և արձագանքման հնարավոր տարբերակների ընկալման 
համար34։ 

METRAS մոդելի միջոցով ստացված արդյունքների համաձայն Հայաստանի տարածքի համար 
1961-1990 թթ․ միջինի (5,5°C) նկատմամբ կանխատեսվում է տարեկան միջին ջերմաստիճանի 
աճ մինչև 1,6°C-ով՝ 2040 թ․, 3,3°C-ով՝ 2070 թ․ և 4,7°C-ով՝ 2100 թ․։ 

Մթնոլորտային տեղումների դեպքում ակնկալվում է 1961-1990 թթ․ տարեկան տեղումների 
միջին քանակի (592 մմ) նկատմամբ նվազում մինչև 2.7%-ով՝ 2040 թ․, 5.4%-ով՝ 2070 թ․ և 8.3%-
ով՝ 2100 թ․ (Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2020 թ․)։ 

 

3.3. Կլիմայի փոփոխության հարցում անորոշություններ և տվյալների բացեր  

Թեպետ ողջ աշխարհում, և մասնավորապես, Հայաստանում նկատվում է օդի ջերմաստիճանի 
փոփոխությունների հստակ միտում, սակայն հարկ է նշել, որ գլոբալ առումով տեղումների 
փոփոխության  գնահատականներում առկա են զգալի անորոշություններ՝ պայմանավորված 
մթնոլորտային տեղումների մեծ փոփոխականությամբ և դրանց վրա ազդող բազմաթիվ 
գործոններով: Տեղումների փոփոխության գնահատման անորոշությունների խնդիրը վեր է 
հանվել նաև ԿՓՓՄԽ 5-րդ զեկույցում (IPCC, 2013 թ․)։ 

Ավելին, ՀՀ ոչ բոլոր ջրավազաններն ունեն բավարար քանակությամբ օդերևութաբանական 
կայաններ՝ գետային ավազանում տեղումների միջին արժեքը որոշելու համար, ինչպիսիք են 
Ազատ, Վեդի, Տավուշ, Հախում, Խնձորուտ գետերի ավազանները: 

Հանրապետության օդերևութաբանական կայանների մեծ մասը տեղակայված է հիմնականում 
գետավազանների միջին բարձրություններում: Հանրապետության գետավազանների 
ջրհավաք ավազանները հասնում են 3000-3500 մ բարձրության։ 2500 մետրից ավելի 
բարձրության վրա կա միայն մեկ օդերևութաբանական կայան՝ Արագածի բարձրլեռնային 
կայանը: Դա նշանակում է, որ 2500 մետրից բարձր տեղանքներում տեղումների մասին 
ամբողջական տվյալներ առկա չեն, ինչն ազդում է գետավազանում տեղումների գնահատման 

34 Կլիմայի փոփոխության պատճառով ջրի խոցելիության գնահատման համար օգտագործվող տվյալների 
շտեմարանների և սցենարների ներդաշնակեցում, խոցելիության քարտեզի պատրաստում և ջրի խոցելիության 
գնահատման համար հեռահար զոնդավորման տվյալների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների 
ներկայացում։ ԳԱԾ, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00104267 ծրագիր, 2020։ 

73 
 

                                                            



ճշգրիտ արժեքներ ստանալու վրա: Գետերի ակունքներում ևս օդերևութաբանական 
կայանները սակավաթիվ են («Գեոինֆո», 2020 թ․): 

 

3.4. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները ջրային ոլորտի վրա   

«Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում 
իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության 
պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծում» («Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2020 
թ․) աշխատանքը ցույց է տալիս, որ ընդամենը մի քանի համապատասխան փաստաթղթեր 
(ջրօգտագործման ոլորտի զարգացման ռազմավարություններ և հայեցակարգեր) են 
ուսումնասիրում ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը և 
հետևանքները ջրային ոլորտի վրա, այնուամենայնիվ, դրանք հաշվի չեն առնում ջրի 
պահանջարկի աճը և ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը կանխատեսվող կլիմայի 
փոփոխության տեսանկյունից։ Ջրային հաշվեկշիռն ավազանային մասշտաբով հաշվարկվել է 
2016-2021 թվականների ՋԿՊ-ի վերջին 6-ամյա ցիկլի համար (հմմտ. Հավելված Զ-ի հետ)։  

Միայն վերջին (Սևանի և Հրազդանի) ՋԿՊ-երն են  ներառել կանխատեսումներ մինչև 2027 կամ 
2033 թթ ․  ըստ լավատեսական և վատատեսական սցենարների, որպեսզի աջակցեն 
որոշումների կայացմանը երկարաժամկետ հեռանկարում: Այս սցենարների հաստատման 
վարկածը հաշվի է առնում ջրի պահանջարկի քաղաքականությունը բոլոր ոլորտների համար 
(ջրի կորուստների կրճատում, արդյունաբերական նորարարական գործընթացներ և 
ջրախնայող ոռոգման սխեմաներ, ջրի բաշխման օպտիմալ գործընթացներ՝  տնտեսական 
խրախուսման մեխանիզմների հետ միասին, և ջրային ռեսուրսների ճշգրիտ մոնիտորինգ՝ 
գնահատելու օգտագործման և կլիմայի փոփոխության փաստացի կուտակված 
ազդեցությունները ջրային ռեսուրսների վրա):  

 

3.5. Ջրային ոլորտի վրա ԿՓ ազդեցությունների ծախսերի գնահատում   

Հարմարվողականության ծախսեր. գլոբալ տեսակետ  

Հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխությանը ընդհանուր արձագանքման միայն մեկ 
բաղադրիչն է: Կլիմայի փոփոխության ծախսերի ընդհանուր բեռը բաղկացած է երեք 
տարրերից՝ մեղմման ծախսեր (կլիմայի փոփոխության աստիճանի նվազեցում), 
հարմարվողականության ծախսեր (փոփոխությունների ազդեցության նվազեցում) և 
մնացորդային ազդեցություններ, որոնք հնարավոր չէ մեղմել կամ որոնց հնարավոր չէ 
հարմարվել։ 

ԿՓ հարմարվողականության ծախսերի հանդեպ հետաքրքրությունն աճում է, սակայն, 
մեղմման համեմատ, հարմարվողականության ծախսերի գնահատման մոտեցումներն ու 
մեթոդաբանությունները մեծապես տարբերվում են: Գիտելիքների կարևոր բացերը մնում են 
թե՛ ընդգրկման շրջանակի (բոլո՞ր համապատասխան ազդեցություններն են արդյոք 
ընդգրկված), թե՛ խորության առումով (տվյալ ազդեցության համար հաշվի առնվե՞լ են արդյոք  
հարմարվողականության բոլոր համապատասխան տարբերակները / 
ռազմավարությունները): Նշված բացերը գնահատման շեղում  են առաջացնում  և  դեպի 
գերագնահատում  և դեպի թերագնահատում։ 

74 
 



ՄԱԿ-ի Բնապահպանական Ծրագրի (UNEP) հարմարվողականության բացերի վերջին 
հաշվետվությունը գտնում է, որ  զարգացող երկրներում հարմարվողականության տարեկան 
մոտավոր ծախսերը կկազմեն 70 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Սպասվում է, որ այս ցուցանիշը 2030 
թվականին կհասնի 140-300 միլիարդ դոլարի, իսկ 2050 թվականին՝  280-500 միլիարդ դոլարի35։ 

Ստորև ներկայացված գծապատկերը ցույց է տալիս հարմարվողականության միջոցառումների 
ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության ընդհանուր ծախսերի վրա։  

 
Գծապատկեր 16: ԿՓ ծախքը և հարմարվողականության հետևանքը 

Աղբյուր՝ Խորհրդատու, 2021 թ.։ 

Սև սլաքը ցույց է տալիս ջրային ոլորտի զարգացման որոշակի սցենար՝ կլիմայի փոփոխության 
ունեցած հետևանքներով և առանց հարմարվողականության միջոցառումների: Կանաչ սլաքը 
ցույց է տալիս ջրային ոլորտի զարգացման սցենարն առանց կլիմայի փոփոխության 
հետևանքների:  

Կարմիր սլաքով ներկայացված է կլիմայի փոփոխության ընդհանուր ծախսը, որը կարող է 
կրճատվել՝ հարմարվողականության արդյունավետ միջոցառումների իրականացման 
դեպքում: Կլիմայի փոփոխության ընդհանուր ծախսը հնարավոր է իջեցնել 
հարմարվողականության միջոցառումների զուտ օգուտներով: Հարմարվողականության 
միջոցառումների զուտ օգուտները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով. 

Հարմարվողականության զուտ օգուտը
= Հարմարվողականության ընդհանուր օգուտներ(∗)
−   Հարմարվողականության ծախսը(∗∗) 

35 ՄԱԿ-ի Բնապահպանական Ծրագրի (UNEP) հարմարվողականության բացերի հաշվետվություն 2020, էջ 14։ 
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Սցենար ԿՓ-ով և արդյունավետ 
հարմարվողականությամբ 

Սցենար ԿՓ-ով՝ առանց 
հարմարվողականության 

Սցենար առանց ԿՓ

Հարմարվողականության
զուտ օգուտները

Մնացորդային  ծախք 
(ազդեցություն)

ԿՓ ծախքերը 
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(*) Հարմարվողականության գործողությունները ներառում են հետևյալ օգուտները. 
• Ապագա կորուստների նվազեցում կամ ապագա կորուստներից խուսափում,  
• Դրական տնտեսական օգուտներ ռիսկի նվազեցման, արտադրողականության 
բարձրացման և նորարարությունների խթանման միջոցով՝ ելնելով հարմարվողականության 
անհրաժեշտությունից։ 
• Սոցիալական և բնապահպանական օգուտներ: 

(**)Հարմարվողականության ծախսերը հարմարվողականության միջոցառումների 
պլանավորման, նախապատրաստման, դյուրացման և իրականացման ծախսերն են` ներառյալ 
գործարքների ծախսերը: 

Ըստ «Հարմարվողականության հարցերով գլոբալ հանձնաժողով»-ի (Global Commission on 
Adaptation) 2019 թ ․  զեկույցի, հարմարվողականության միջոցառումների ծախս-օգուտ 
վերլուծությունը հինգ համապատասխան ոլորտների համար ցույց է տվել, որ 
հարմարվողականության համար ներդրված 1,8 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրումները կարող են 
բերել 7,1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար զուտ օգուտ:  

Ինչպես ցույց է տալիս Աղյուսակ 13-ը, ջրի կառավարումն առավել դիմակայուն դարձնելու 
համար ներդրված 1 ԱՄՆ դոլարը կարող է բերել 4,5 ԱՄՆ դոլար օգուտ, մինչդեռ այդ 
ներդրումները չկատարելը կարող է մեծ վնասներ պատճառել: Կարևոր է նշել, որ 
հարմարվողականության միջոցառումների իրականացման ժամանակը և 
արդյունավետությունը կարևոր նշանակություն ունեն կլիմայի փոփոխության ծախսերը 
նվազագույնի հասցնելու համար: Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
միջոցառումների հետաձգումն ավելի մեծ ծախսեր է պարտադրում տնտեսությանը:  

 
Աղյուսակ 13։ ԿՓ հարմարվողականության օգուտ/ծախս հարաբերակցությունը 
Աղբյուր՝ «Հարմարվողականության գլոբալ հանձնաժողով»-ի (Global Commission on Adaptation ) 2019 թ. 
զեկույց։ 

Ոլորտ/միջոցառում 
Օգուտ-ծախս 

հարաբերակցություն 

Ուժեղացնել վաղ նախազգուշացման համակարգը  9:1 

Նոր ենթակառուցվածքները դարձնել դիմակայուն  4:1 

Բարձրացնել անջրդի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
բերքատվությունը  

5:1 

Մանգրենու ծառուտների պաշտպանություն  6:1 

Ջրային ռեսուրսների կառավարումը դարձնել ավելի 
դիմակայուն  

4,5:1 

 

Մեկ այլ կարևոր հանգամանք է այն, որ որոշ գնահատականների համաձայն 
հարմարվողականության ծախսը բարձր եկամուտ ունեցող երկրների համար դոլարի 
բացարձակ արժեքով կարող է ավելի բարձր լինել, քան՝ ցածր եկամուտ ունեցող երկրների 
համար, սակայն նախնական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ցածր եկամուտ ունեցող 
երկրների համար ծախսերն ավելի բարձր են՝ համախառն ներքին արդյունքի համեմատ: 
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Հարմարվողականության ծախսեր. Հայաստանի հեռանկարը  

Հայաստանը փոքր, զարգացող երկիր է՝ միջինը 3 միլիոն բնակչությամբ, ՀՆԱ-ն` մոտ 13 
միլիարդ ԱՄՆ դոլար, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ 4 հազար ԱՄՆ դոլարից ավելի:  
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Աղյուսակ 14։ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ 
Աղբյուր՝ (https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ՀՆԱ, մլրդ ՀՀԴ  4,829 5,044 5,067 5,564 6,017 6,543 6182 

ՀՆԱ, մլրդ ԱՄՆ դոլար 11,6 10,6 10,5 11,5 12,5 13,6 12,6 

ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով, հազ. դրամ 

1,602,2 1,679 1,693 1,868 2,027 2,209 2,087 

ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

3,852 3513 3524 3869 4196 4597 4268 

ՀՀ բնակչությունը, հազ. մարդ 3,014 3005 2992 2979 2969 2963 2962 

 
Գծապատկեր 17: ՀՀ  տնտեսության կառուցվածքը 
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե 
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Այլ

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում
Տեղեկատվություն և կապ

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում
Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում
Պետական կառավարում 

Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն
Շինարարություն

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր. ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում
Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն
Մշակվող արդյունաբերություն
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ՀՀ տնտեսության առաջատար հատվածը մշակող արդյունաբերությունն է (12,4%), որին 
հաջորդում են գյուղատնտեսությունը, որսը, անտառտնտեսությունը և ձկնորսությունը (11,7%) 
և առևտուրը (10,8%), ինչպես հաղորդում է Հայաստանի Վիճակագրական կոմիտեն 
(Արմստատ) 2020 թ․ տվյալներով։  

Տնտեսության հետևյալ ոլորտները և ենթաոլորտները մեծապես կախված են ջրի ոլորտի 
դիմակայունությունից և հարմարվողականության ռազմավարության արդյունավետությունից:  

 
 
Աղյուսակ 15:Ջր ոլորտի դիմակայունությունից կախված ոլորտներից ստեղծված հավելյալ 
արժեքը 
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների շտեմարան 
(https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank), ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողով (https://www.psrc.am/), Խորհրդատուի վերլուծություն  

Հատված/ոլորտ  

Հավելյալ 
արժեք 

(մլն ԱՄՆ 
դոլար) 

Ազդեցության 
հավանականություն 

(%) 

Ռիսկի 
աստիճան 

Ռիսկի 
ենթակա 
արժեք 

Գյուղատնտեսություն  1,400 100% Բարձր 1400 

Հիդրոէներգետիկա 85 100% Բարձր 85 

Ջրահեռացում, կեղտաջրերի 
մաքրում և 
ջրամատակարարում 

37 100% Բարձր 
37 

Առողջապահություն 700 50% Միջին 350 

Հանքարդյունաբերություն  500 25% Միջին 125 

Արտադրություն  1550 40% Միջին 620 

Ռիսկի ենթակա արժեքը, ընդամենը 2,617 

Որպես ՀՆԱ-ի %  21% 

 

Ըստ ազդեցության հավանականության և սաստկության, առավել վտանգված են 
գյուղատնտեսությունը և հիդրոէներգետիկան։ Ելնելով Աղյուսակ 15-ից, վտանգված է ՀՀ ՀՆԱ-ի 
առնվազն 20%-ը՝ կապված ջրային ոլորտի՝ ԿՓ հարմարեցման արդյունավետության հետ, 
սակայն սոցիալական ռիսկը և ազդեցությունը կարող են լինել նույնիսկ ավելի բարձր և ավելի 
կարևոր: 

Հայաստանի ջրի ոլորտի հարմարեցման միջոցառումները չափազանց կարևոր են՝ այդ ռիսկը 
մեղմելու համար: Նախքան կկարողանանք գնահատել հարմարվողականության 
միջոցառումները և կատարել որևէ ծախսերի գնահատում, անհրաժեշտ է դիտարկել ջրային 
ոլորտի ենթակառուցվածքները։  
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Ջրային ենթակառուցվածքներ / ակտիվներ  

Ջրային ոլորտի ենթակառուցվածքները Հայաստանի ունեցած կարևորագույն ակտիվներից են՝ 
տրանսպորտի, էներգետիկայի և հեռահաղորդակցության հետ միասին: Ըստ Հայաստանի 
վիճակագրական կոմիտեի, ջրի հավաքման, մաքրման և մատակարարման կապիտալ 
ակտիվների զուտ արժեքը կազմում է մոտ 430 մլն դոլար36։ Հաշվի առնելով ոլորտի ակտիվների 
միջին հնացածությունը, ակտիվների ծերացումը և վերջին 30 տարիների ընթացքում 
համակարգում պատշաճ պահպանման և կապիտալ ծախսերի բացակայությունը, այդ 
ակտիվների փոխարինման արժեքը կարող է շատ անգամ գերազանցել նրանց հաշվարկված 
արժեքը37։  

Ոչ վերականգնման, ոչ էլ փոխարինման ընդհանուր ծախսերի համար ծախսերի գնահատում 
կատարված չէ: Սրանք ջրի ոլորտի կառավարման և կլիմայի փոփոխություններին 
հարմարվելու համար կարևորագույն ակտիվներ են և պահանջում են լայնամասշտաբ 
ներդրումներ՝ ջրամատակարարման արդյունավետության պահպանման և բարելավման, 
համակարգում կորուստների նվազեցման համար:  

Ամբողջական փոխարինման կամ վերականգնման վերաբերյալ ցանկացած որոշում պետք է 
կայացվի՝ հիմնվելով տեխնիկական, ֆինանսական, տնտեսական, սոցիալական և 
բնապահպանական ասպեկտների լիարժեք իրագործելիության վերլուծության վրա։ Ավելի 
կոնկրետ, տնտեսական և ֆինանսական ասպեկտների վերաբերյալ որոշումը պետք է հաշվի 
առնի կապիտալ ծախսերը, հետագա պահպանման ծախսերը, ծրագրի արդյունքում ստացված 
տնտեսական և ֆինանսական օգուտները և ֆինանսավորման ծախսը: Ծրագրի 
վերլուծությունը պետք է հաշվի առնի նաև շինարարական և տեխնիկական լուծումների 
բարդությունը և դա ներառի տնտեսական գնահատման մեջ:  

Նախքան ջրային ենթակառուցվածքների բարելավման լավագույն ռազմավարության 
ֆինանսատնտեսական գնահատումը` անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը.  

• պահանջարկի գնահատում ըստ ջրաավազանների, ոլորտների և համայնքների,  
• ջրամատակարարման բոլոր ակտիվների և դրանց ներկա աշխատանքային վիճակի և 

ջրամատակարարման համակարգում ռազմավարական դերի մանրամասն 
հետազոտություն,  

• յուրաքանչյուր աշխատանքի իրականացման համար տեխնիկական լուծման 
նախագծում, 

• մանրամասն ծախսերի նախահաշիվ յուրաքանչյուր ծրագրի / բարելավման համար: 

Ջրային ոլորտի հարմարեցման ծախսերի նախահաշիվը պետք է ներառել ոչ միայն ընթացիկ 
ենթակառուցվածքների բարելավում կամ փոխարինում, այլ պահանջվում է ավելի բարդ 
մոտեցում։  

Ստորև բերված է հարմարվողականության ծախսերի գնահատման շրջանակը:  

36 Տարեկան զեկույց 2020, էջ 312, կիրառված ՀՀԴ/ԱՄՆԴ փոխարժեքը՝ 489 (2020)։ 
37 Այս ակտիվների մեծ մասը Խորհրդային Հայաստանից մնացած ժառանգությունն է, և դրանց հաշվարկված 
մնացորդային արժեքը կարող է էապես տարբերվել ընթացիկ շուկայական արժեքից և փոխարինման ծախսերից:  
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Գծապատկեր 18։ ԿՓ հարմարվողականության ծախսերի գնահատման շրջանակ 

 

Վերոնշյալ շրջանակն առաջարկում է գործողությունների հետևյալ ընթացքը.  

1. Հիմնվելով կլիմայի փոփոխության գլոբալ սցենարների վրա՝ ածանցել կլիմայի 
փոփոխության սցենարներ Հայաստանի համար՝ 2030, 2050, 2100 թթ. համար:  

2. Կլիմայի փոփոխության զարգացման սցենարների հիման վրա կանխատեսումներ անել 
կլիմայական վտանգների և ջրի ոլորտի ակտիվների վրա դրանց ազդեցության մասին: 

3. Հաջորդ քայլը կլինի ջրի պահանջարկի կանխատեսումը ըստ տնտեսության ոլորտների 
2030, 2050 և 2100 թթ. դրությամբ, և պահանջարկի առաջնահերթությունների 
սահմանումը: 

4. Հաջորդ քայլը կլինի ջրի պաշարների և ջրատարության կանխատեսումները մինչև 2030, 
2050 և 2100 թթ.38, ինչպես նաև ջրի հավաքման, մաքրման, ամբարման, փոխանցման և 
հեռացման ենթակառուցվածքների և խոչընդոտների մանրամասն հետազոտությունը։  

5. Առաջարկի/պահանջարկի քանակի և որակի մնացորդների և բացահայտված 
առաջնահերթությունների հիման վրա մշակել հարմարվողականության 

38 Օրինակ, Ստոկհոլմի Բնապահպանական ինստիտուտի 2009 թ. զեկույցը Հայաստանում կլիմայի 
փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցության վերաբերյալ,  գնահատել էր, որ մինչև 2100 թ.-ը Հայաստանը 
կունենա տեղումների 10-27% և գետերի հոսքի 24% կորուստ։ 

Կլիմայի 
սցենարներ 

Հայաստանի 
համար

•Բազային 
իրավիճակի 
սցենար 

•Վատատեսա-
կան սցենար

•Լավատեսա-
կան սցենար 

Կլիմայա-կան 
վտանգներ 

•Հեղեղներ
•Երաշտներ
•Ջերմային 
ալիքներ 

•Միջին 
ջերմաստի-
ճանի բարձրա-
ցումներ

•Այլ

Ակտիվների և 
ջրամատա-
կարարման 
հզորության 
սցենարներ 

•Ջրի պաշարը և 
մատակարար-
ման հզորու-
թյունը՝ ըստ 
ջրային 
ավազանի 

•Ջրահեռաց-
ման,մաքրման, 
պահեստա-
վորման, 
տեղափոխման 
և թափման 
ենթակառուց-
վածքներ 

Ջրի 
պահանջարկի 

սցենարներ 

•Գյուղատնտե-
սություն

•Էներգետիկա 
•Բնական 
էկոհամակար-
գեր

•Առողջություն
•Մարդկային 
բնակավայրեր

Ջրային ակտիվների 
ապագա կարիքներ և 

հարմարվողակա-
նության 

միջոցառումներ 

•Առկա 
ակտիվների 
պահպանում 

•Նոր ակտիվներ 
•Տեխնոլոգիայի 
ներդրում 

Հարմարվո-
ղականության 

ծախս

•Պահպանման 
ծախսեր

•Ծրագրի 
կապիտալ 
ծախսեր

•Տեխնոլոգիայի 
ներդրման 
ծախսեր

•Կարողու-
թյունների 
զարգացման 
ծախսեր 
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ռազմավարություններ և միջոցառումներ, որոնք կներառեն. 
a. պահանջների կառավարման միջոցառումներ, 
b. առկա ակտիվների բարելավում,  
c. նոր ակտիվներ, 
d. տեխնոլոգիայի ընդունում:  

6. Վերջին քայլը յուրաքանչյուր նախագծի/ ծրագրի ծախսերի գնահատումն է:  
 
Հարմարեցման միջոցառումները կարող են ներառել այնպիսի նախագծեր, ինչպիսիք են՝ 

• ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, օրինակ`, կաթիլային ոռոգման 
համակարգերի լայնածավալ կիրառում գյուղատնտեսության մեջ,  

• ՀԷԿ-ի կորսված հզորությունը փոխարինող՝ վերականգնվող էներգիայի 
արտադրության նոր էներգաբլոկների կառուցում (արևային էլեկտրակայանները 
լուծման մի մասն են), 

• ջրամատակարարման համակարգում ջրի կորուստների նվազեցում,  
• ջրի հավաքման և մաքրման նոր հզորությունների նախագծում և կառուցում,  
• այլ։  

Հայաստանը գտնվում է սկզբնական փուլում՝ սահմանելու իր հարմարեցման 
ռազմավարությունը և պլանավորելու հետագա միջոցառումներ՝ հարմարեցման ծախսերն ու 
օգուտները գնահատելու համար:  

Կարևոր է նշել, որ երկարաժամկետ պլանավորման մոտեցումն այստեղ վճռորոշ է, քանի որ 
միջոցառումների մեծ մասը կպահանջի երկարաժամկետ ներդրումներ, և կառավարությունը 
պետք է մանրակրկիտ կերպով պլանավորի իր ֆինանսավորման կարողությունները և 
ներգրավի ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ, օրինակ` միջազգային ֆինանսական 
կառույցները և մասնավոր հատվածը: Կարևոր է նաև, որ մասնավոր հատվածի ներդրողները 
հաշվի առնեն կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականության պլանի առկայությունը 
և դա իրականացնելու կառավարության կարողությունը՝ իրենց ներդրումային որոշումները 
կայացնելու համար: 

 

3.6. Ջրային ոլորտի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ներքո և ռիսկերի 
վերլուծություն 

Միջոցառումների և ֆինանսավորման տարբերակների առաջնահերթությունները կարելի է 
սահմանել՝ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ջրի ռազմավարական պաշարներով 
գետավազանների խոցելիությունը, որոնք որոշում և երաշխավորում են ռազմավարական 
գործառույթներ իրականացնող ջրային ոլորտի ծառայությունների կայունությունն ու 
շարունակականությունը (խմելու ջուր, հովացում արդյունաբերական գործընթացներում, 
հողագործություն, ազգային անվտանգություն, անտառային հրդեհների կանխարգելում և այլն)։ 

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գետային հոսքի խոցելիությունը գնահատվել է 
Հայաստանում անցկացված տարբեր ուսումնասիրություններում: Ուսումնասիրությունների 
արդյունքները համեմատված և վերլուծված են «Գեոինֆո» ՍՊԸ-ի կողմից մշակված «Կլիմայի 
փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, 
ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության պլանավորման 
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բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծում» (2020 թ․) հաշվետվության մեջ, որը 
պատրաստվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում։  

«Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար 
օգտագործվող տվյալների շտեմարանների և սցենարների ներդաշնակեցում, խոցելիության 
քարտեզի պատրաստում և ջրի խոցելիության գնահատման համար հեռահար զոնդավորման 
տվյալների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում» հաշվետվության մեջ 
համեմատվել, վերլուծվել և ամփոփվել են այն ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք 
օգտագործել են METRAS մոդելը, Հայաստանի համար կազմվել է ավազանների մակարդակով 
խոցելիության ընդհանուր քարտեզ։ Արդյունքները ներկայացված են Գծապատկեր 19-ում։ 

 

Գծապատկեր 19։ Ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ներքո 
Աղբյուր՝ ԿՓՄՓԽ-ի RCP8. 5 սցենար, METRAS մոդել։ 

 

Գծապատկերը տալիս է ավազանների մակարդակով ջրապահովվածության սպասվող 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ փոփոխությունների ընդհանուր պատկերը: 
Այնուամենայնիվ, ջրի կառավարման և ջրամատակարարման հնարավոր վերաբաշխման 
նպատակով պահանջվում են տեղական մասշտաբով ավելի ճշգրիտ կարճաժամկետ 
կանխատեսումներ՝ բնակչության և տնտեսական փոփոխությունների միտումների հետ 
մեկտեղ։ Մինչ այժմ ընդունվել է, որ նման տեղեկություններ դեռևս առկա չեն՝ առնվազն ջրային 
ավազանների մակարդակում։ ՄԱԶԾ-ի բնակչության կանխատեսումները մինչև 2100 թ. ցույց 

83 
 



են տալիս 2030 թ.-ից ազգային բնակչության անընդհատ նվազում, ինչի հետևանքները կարող 
են նվազեցնել ջրի պահանջարկի ճնշումը որոշ մատակարարման ցանցերի վրա, բայց դա 
ամենից շատ ազդեցություն կունենա ջրամատակարարող ընկերությունների ծախսերի 
վերականգնման, ինչպես նաև հողի զբաղեցման, հանրային ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ծառայությունների պլանավորման վրա (Գծապատկեր 20)։  

Ջերմաստիճանի բարձրացումը, ընդհակառակը,  անխուսափելիորեն կբարձրացնի ջրի 
պահանջարկը տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների համար, հատկապես ոռոգման 
ոլորտում, ինչը նշանակում է, որ ավելի շատ ջուր կպահանջվի առկա կարիքները 
բավարարելու համար: Մի քանի մարզերում արդեն նկատվում է ոռոգման ավելի երկար 
ժամանակահատված։ Ձկնաբուծությունը, արդյունաբերությունը և էներգետիկ ոլորտը 
նույնպես պետք է պատրաստ լինեն հարմարվելու հովացման գործընթացին և կանխատեսելու 
իրենց արտադրական հոսքագծերում օգտագործվող մակերևութային ջրերի ջերմաստիճանի 
բարձրացմանը (հմմտ Աղյուսակ 12-ի հետ)։ 

 
Գծապատկեր 20։ Հայաստանի բնակչության թվի հավանական կանխատեսումներ  

Աղբյուր՝ Տնտեսական և սոցիալական հարցերի վարչություն 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/) 

 

Կլիմայի փոփոխությունը կարող է նաև զգալիորեն փոխել գետային հոսքի սեզոնային 
տատանումները: Լեռնային շրջաններում բարձր ջերմաստիճանը ձյան գիծը կբարձրացնի վեր: 
Սա, ձյան տեսքով ավելի սակավ տեղումների հետ միասին, լեռներից սնվող գետերում 
կհանգեցնի ավելի բարձր ձմեռային հոսքի: Ավելին, ավելի վաղ տեղի ունեցող գարնանային 
հալոցքները կհանգեցնեն հոսքի կրիտիկական մակարդակների փոփոխության: Ձյան ամբարի 
նվազման արդյունքում ավելի փոքրաքանակ ջուր կլինի՝ ամռանը ցածր հոսքերը 
փոխհատուցելու համար: 

Կլիմայի փոփոխությունը միտում ունի մեծացնելու անձրևների հաճախականությունը և 
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սաստկությունը. հորդառատ անձրևների պատճառով հեղեղումները, սելավները և 
սողանքները կարող են ավելի հաճախակի դառնալ։ Ինչպես նշվեց վերը, արդեն կարող ենք 
նկատել վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների (ՀՎԵ) աճ: Մյուս կողմից, 
երաշտների ռիսկը նույնպես աճելու միտում ունի՝ կապված շոգ ժամանակահատվածում 
հոսքերի մակարդակի նվազման հետ: 

Ստորերկրյա ջրերի վերաբեռնումը ևս կարող է ազդեցություն կրել՝ որոշ շրջաններում խմելու 
ջրի համար ստորերկրյա ջրերի առկայության նվազումով։ 

Ակնհայտ է, որ գետային հոսքի ծավալի նվազումն անխուսափելիորեն կհանգեցնի նաև ջրի 
որակի վատթարացման: Ջրային ռեսուրսների վրա մարդածին ճնշումների ավելացումը կարող 
է սրել իրավիճակը: Մենք արդեն կարող ենք նկատել կլիմայի փոփոխության բացասական 
հետևանքները Սևանա լճի դեպքում, որոնք ուղեկցվում են մարդածին ճնշմամբ։ Վերջին 
տարիներին վնասակար ջրիմուռների «ծաղկումներն» ավելի հաճախակի են դարձել: 

Ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության մյուս բացասական հետևանքը 
գետերում բնապահպանական թողքի խախտումն է, որը հանգեցրել է ջրային էկոհամակարգի 
և կենսաբազմազանության վատթարացման: Այսպիսով, ջրօգտագործման թույլտվությունների 
տրամադրման նկատմամբ պետք է կիրառվեն ավելի խիստ վերահսկողություն և չափանիշներ: 

Բոլոր վերը նշված փաստերը հանգեցնում են այն եզրակացության, որ ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության ծրագրով նախատեսված միջոցառումները, ինչպես նաև 
ջրավազանների կառավարման պլանները, պետք է հիմնված լինեն ջրային ռեսուրսների 
խոցելիության հուսալի գնահատումների վրա, որպեսզի լինեն իրատեսական և 
նպատակաուղղված լինեն կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված կարճաժամկետ, 
միջնաժամկետ մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Այլ ոլորտների 
հարմարվողականության պլանները, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան և 
զբոսաշրջությունը, ծրագրերը նույնպես պետք է հաշվի առնեն ջրային ռեսուրսների 
խոցելիության գնահատումները, քանի որ դրանք բոլորը որոշ չափով կախում ունեն ջրից: 

Հետազոտությունը և զարգացումը, կրթությունը, ուսուցումը և ջրի արդյունավետության, 
քաղցրահամ ջրի էկոհամակարգերի և ջրի որակի վերաբերյալ բոլոր որոշումներ 
կայացնողների և շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացումը կարևոր դեր են 
խաղում խոցելիության և կլիմայական ռիսկերի մեղմման և հարմարվողականության 
պլանավորման գործում: 

 

3.7. Սոցիալական և գենդերային վերլուծություն 

Աղքատության գենդերային և սոցիալ-տնտեսական կողմերը  
Հայաստանի բնակչությունը 2 979 700 մարդ է, որից 52,6% -ը կանայք են39։ Բնակչության ավելի 
քան մեկ երրորդն ապրում է գյուղական վայրերում, և բնակչության 26,4%-ը՝ աղքատության 
շեմից ցածր։ Աղքատությունը սրվում է գենդերային աղքատության անհավասար բաշխմամբ. 
աշխատուժին մասնակցում է աշխատունակ տարիքի կանանց 51,4%-ը՝ տղամարդկանց 70,6%-
ի համեմատ: Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես կախված է գյուղատնտեսությունից: 
Ոլորտում զբաղված է աշխատող բնակչության 37%-ը, որոնց մեծամասնությունը կանայք են 

39 ՀՀ կառավարություն, Վիճակագրական կոմիտե։ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք», 2018 թ.։ Երևան։ 
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(53% կանայք և 47% տղամարդիկ) 40։ 

Կանայք տառապում են ժամանակի սղությունից 41 , որն է՛լ ավելի է ընդգծվում, երբ նրանք 
աշխատանքի են ընդունվում՝ ի լրումն իրենց տնային ծանրաբեռնվածության: Գյուղական 
վայրերում ժամանակատար ֆիզիկական աշխատանքը, ինչպիսին է ջուրը բերելը, թողնված է 
կանանց ուսերին։ Կանանց ավելի քան 60%-ն աշխատում է միայն երեք ոլորտներում՝ 
գյուղատնտեսություն, կրթություն և առողջապահություն, որտեղ աշխատավարձերն ավելի 
ցածր են՝ մյուս ոլորտների համեմատ: Աղքատության ավելի բարձր մակարդակի պատճառով 
կանայք ավելի խոցելի են ռիսկերի և ցնցումների նկատմամբ: Հայաստանում կանայք կազմում 
են աղքատների 56,0%-ը, իսկ կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսություններն ունեն 
աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշ (29,2%), քան՝ տղամարդկանց գլխավորած տնային 
տնտեսությունները (24,4%)42։ 

 

Սոցիալական խոցելիություն, ջրօգտագործում տնային տնտեսություններում և 
գյուղատնտեսության մեջ 
Տնային գործերի առումով ավելի մեծ պարտականություններ ունենալուց բացի՝ կանայք գնալով 
ավելի մեծ դերակատարություն ունեն գյուղատնտեսական աշխատանքներում: Աղետներն ու 
ջրի պակասն այս տեսակի աշխատանքն ավելի դժվարին ու ժամանակատար են դարձնում: 
Կանայք պարտավոր են հոգ տանել երեխաների ու տարեցների, այդ թվում՝ տանը եղած 
հաշմանդամների մասին:  

Ընտանիքի արական սեռի անդամների աճող միգրացիայի պատճառով կանայք ստանձնում են 
ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն գյուղատնտեսության մեջ՝ մինչ ոլորտն ավելի է հակվում 
աղետների ռիսկերի, ինչը կանանց դնում է գյուղատնտեսության արտադրանքի վրա 
աղետների հետևանքների վերացման առաջնադիրքում: Կանայք ավելի քիչ ռեսուրսներ ունեն՝ 
եկամտի կորուստները ծածկելու և աղետներից ապաքինվելու համար, ինչը նրանց ավելի 
խոցելի է դարձնում աղքատ մնալու համար: 

Եթե համատեղ դիտարկենք Հայաստանում երաշտի, հողի էրոզիայի և բնական այլ աղետների 
պատմական տվյալները, ցածր եկամուտ ունեցող գյուղական համայնքները հատկապես 
խոցելի են ԿՓ հետևանքների նկատմամբ, որոնցով հիմնականում պայմանավորված են 
այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են՝ ջրով ապահովվածության մակարդակի անկումը, 
առողջապահական ռիսկերի ավելացումը, գյուղատնտեսության արտադրողականության 
անկումը և ՀՎԵ-ի աճը։ 43  Բնակչության որոշ խմբեր կամ համայնքներ ենթարկվելու են 
անհամաչափ ազդեցության՝ հաշվի առնելով կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ նրանց առավել 
մեծ զգայունությունը, կամ առաջացած հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության 
անբավարար կարողությունները: Ըստ այդմ, հաշվի առնելով ռեսուրսների սահմանափակ 
բնույթը, առավել քան կարևոր է գործողությունների առաջնահերթություն սահմանել 

40 https://data.worldbank.org/country/AM 
41 Ժամանակային աղքատությունն այն է, երբ չկա մարդու հայեցողությանը թողնված ժամանակ, գուցե նույնիսկ՝ 
մարդուն հասանելի բավարար ժամանակ, և անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել հիմնական գործունեության 
միջև ժամանակի բաշխման վերաբերյալ»: ԱԶԲ 2015 

42 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf 
43 Սթենթոն Է.Ա. և այլք, 2009։ «Հայաստանում կլիմայի փոփոխության սոցիալ‐ տնտեսական հետևանքները»։ 
Ստոկհոլմի Բնապահպանական ինստիտուտ, Սոմերսվիլ, Մասաչուսեթս։ 
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համայնքների առավել խոցելի և տուժած անդամների համար որոշումների կայացման և 
իրականացման բոլոր մակարդակներում44։  

 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների հասանելիություն 
Հայաստանը զգալիորեն բարելավել է խմելու ջրի մատակարարումը ինչպես քաղաքային, 
այնպես էլ գյուղական բնակավայրերում: Չնայած դրան, ջրի և սանիտարական 
ծառայությունների մատուցման հասանելիության մեջ դեռևս բազմաթիվ բացեր կան: 680 000 
բնակչությամբ 579 բնակավայրերում (որոնցից միայն երկուսն են քաղաքային) խմելու ջուրը 
մատակարարվում է ոչ թե ջրային ոլորտի օպերատորի, այլ՝ համայնքապետարանի կողմից: 
Այս համայնքներում ջրի սպառման վերաբերյալ տվյալներ գոյություն չունեն։ Ընդհանուր 
առմամբ, բնակչության 23,4%-ը չունի հասանելիություն բարելավված սանիտարական 
ծառայություններին։ Անվտանգ կառավարվող սանիտարական ծառայություններին 
հասանելիություն ունեցող քաղաքային և գյուղական բնակչության միջև տարբերությունը 
կազմում է 47,5%: 

«2021-2030 թթ. ռազմավարության և ԿԶՆ 6-ի թիրախների ձեռքբերումն ապահովող 
գործողությունների ծրագրի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծում 
նշվում է, որ բարելավված սանիտարական ծառայությունների բացակայության պատճառով 
մարդիկ ստիպված են օգտվել անհամարժեք զուգարաններից կամ պարզապես իրենց բնական 
կարիքները հոգալ դրսում։ Այս դեպքում հատկապես խոցելի են դառնում աղջիկները և կանայք: 
Հայաստանի մի շարք համայնքային դպրոցներ չունեն պատշաճ զուգարաններ, ինչը հաճախ 
աղջիկների՝ դասերը բաց թողնելու հիմնական պատճառն է: Մաքուր, բավարար քանակով ջրի 
և սանիտարահիգիենիկ պայմանների բացակայության դեպքում կանայք պակաս 
պաշտպանված են հղիության և ծննդաբերության ժամանակ։ 

Ջրամատակարարման և սանիտարական պայմանների բարելավման սահմանափակումները 
նպաստում են կանանց՝ ժամանակի առումով աղքատությանը և առողջական խնդիրներին: 
Կեղտաջրերի անբավարար մաքրումը, կոշտ թափոնների կառավարման օբյեկտների 
անհասանելիությունը կամ անարդյունավետությունն առողջական և սանիտարական 
խնդիրներ են ստեղծում տան և թաղամասի շրջակայքում։ Կանայք հիմնականում 
պատասխանատու են ընտանիքի հիվանդ անդամներին խնամելու համար, և կրկնվող 
հիվանդությունները ծանրացնում են նրանց ժամանակի բեռը կամ ստիպում օգտագործել 
աշխատանքի համար նախատեսված ժամանակը և եկամուտ կորցնել: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հատվածի ծրագիրը նպատակ ուներ բարելավելու 
հանրային առողջությունը և շրջակա միջավայրը շահառուների համար Հայաստանի՝ ծրագրում 
ընդգրկված 29 քաղաքներում և 160 գյուղերում՝ անվտանգ, հուսալի և կայուն 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման հասանելիության բարելավման միջոցով, ինչն 
իրականացվել է 2017 թ.-ին: Խմելու ջրի ապահովմամբ ծրագիրը դրական ազդեցություն է 
ունեցել կանանց և երեխաների վրա, կրճատել է ջուր հայթայթելու վրա կանանց ծախսած 
ժամանակը և ջանքերը։ Գենդերային գործողությունների ծրագիրն ուներ 15 թիրախ, որոնցից 
12-ն իրագործվել է, 1-ը կատարվել է մասամբ (շինարարական աշխատանքների 
կապալառուների մոտ կանանց զբաղեցրած աշխատատեղերի քանակը պատշաճ կերպով չի 

44 «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 
թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում [ամսաթիվ, N…-Լ]։ 

87 
 

                                                            



չափվել), 2-ը չեն իրականացվել (վերաբերում են հաճախորդների՝ ըստ սեռի տարբաժանված 
տվյալների շտեմարանին և կանանց՝ «Հայջրմուղկոյուղում» ղեկավար պաշտոններ 
զբաղեցնելու թիրախին): Ծրագրի ավարտման հաշվետվությունը մատնանշում է, որ 
գենդերային գործողությունների ծրագիրը կանանց և աղջիկներին գործնական օգուտներ 
բերեց՝ տնային տնտեսություններին, դպրոցներին և մանկապարտեզներին ապահովելով 
կայուն ջրամատակարարմամբ՝ հաշվի առնելով նրանց գենդերային դերը։ Ֆոկուսային խմբերի 
քննարկումները վերհանեցին, որ տներին ջրամատակարարման գծերի նոր միացումները 
բարելավել են կանանց կյանքի որակը և խրախուսել ներքին լոգասենյակների կառուցումը, 
խոհանոցներում նոր ծորակների տեղադրումը, հնարավորություն են ընձեռել լվացքի 
մեքենաների և այլ սարքերի միացումը45։  

Ամփոփելով վերն ասվածը՝ կարելի է արձանագրել, որ ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծառայությունների նկատմամբ գենդերային մոտեցումը վերաբերում է վստահեցնելուն, որ 
բոլոր մարդիկ, ներառյալ խոցելի սոցիալական խմբերը՝ կանայք, երեխաներ, տարեցներ և 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք, շահում են ջրամատակարաման և սանիտարական 
բարելավված ծառայությունների գործելակերպերից և իրացնում իրենց ներուժը։ 
Համապատասխան տեղեկություններ և իրազեկվածություն ունենալու դեպքում կանայք կարող 
են ազդել նաև իրենց երեխաների՝ կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու ապագա 
սովորությունների վրա: Գենդերային հարցերի ներառումը ձեռք կբերվի գենդերային 
տեսակետից հավասարակշռված զբաղվածության, նոր նախագծերի մշակմանը կանանց 
ակտիվ մասնակցության ապահովմամբ։ 

 

Կանանց մասնակցությունը ջրային ռեսուրսների կառավարմանը 
Քանի որ կանայք ջրի հիմնական օգտագործողներն են հողամասերում և կենցաղում, ուստի 
նրանք պետք է ներգրավվեն ջրային ծառայությունների բարելավման ծրագրերում: 
Արարատյան դաշտում ջրօգտագործման վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2017 թ.-ին 
անցկացված հետազոտության գրասենյակային ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ 
Արարատյան դաշտի բնակիչների մեծ մասը (96% և ավելի) ակտիվորեն ներգրավված չեն 
ջրային ռեսուրսների կառավարման գործընթացներում, ինչպես նաև տեղեկություններ չեն 
ստացել և դասընթացներ չեն անցել։ Հարցին, թե պատասխանողները կմասնակցե՞ն իրենց 
համայնքում խմելու կամ ոռոգման ջրի հետ կապված քննարկումներին, եթե նման 
քննարկումներ անցկացնեն ջրային ոլորտի պատասխանատու մարմինները, տղամարդիկ 
ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին (80%), քան՝ կանայք (61%): 

 

Կանայք չափազանց թերներկայացված են տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 
Տարածքային (ենթազգային) մակարդակում կանայք կազմում են համայնքի ավագանու 
անդամների ընդամենը 5,5%-ը, համայնքի վարչական ղեկավարների 5.8%-ը, համայնքների 
ղեկավարների 1.8%-ը և մարզպետների 0%-ը 46 ։ Քաղաքական ոլորտը շարունակում է մնալ 
տղամարդկանց տիրույթը՝ այնպիսի խոչընդոտների պատճառով, ինչպիսիք են քաղաքական 

45 https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/499376/files/pper-arm-water-supply.pdf 
46 https://cutt.ly/Fnp0Zmt («Կանանց իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների ամրապնդման 
հեռանկարները Հայաստանում» զեկույց, Երևան 2019)։ 
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կարիերան ընտանեկան պարտականությունների և հասարակական այն ընկալումների հետ 
հավասարակշռելու անհրաժեշտությունը, թե տղամարդիկ ավելի լավ ղեկավարներ են: 

«2021-2030 թթ. ռազմավարության և ԿԶՆ 6-ի թիրախների ձեռքբերումն ապահովող 
գործողությունների ծրագրի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծում 
նշվում է, որ կանանց մասնակցության ցածր մակարդակը հատկապես ակնհայտ է գյուղական 
համայնքներում, այն բնակավայրերում, որտեղ կան սոցիալական խնդիրներ, գիտելիքների և 
իրազեկվածության պակաս: Ջրի կառավարման գործընթացին մասնակցելը ենթադրում է 
մասնակցություն ջրային ծառայությունների հետ կապված հանրային որոշումներին 
կայացմանը՝ ջրօգտագործողների կարիքները բավարարելու համար:  

Միջազգային ուսումնասիրություններն արդեն ցույց են տվել, որ կանանց մասնակցությունը 
տեղական ինքնակառավարմանը սոսկ ձևականություն չէ, այլ կարող է հանգեցնել էական 
փոփոխությունների: Օրինակ, Հնդկաստանում կանանց ղեկավարած համայնքներում խմելու 
ջրի 62%-ով ավելի շատ ծրագրեր են իրականացվում՝ տղամարդկանց ղեկավարած 
համայնքների համեմատ։ Նորվեգիայում անմիջական պատճառահետևանքային կապ է 
հայտնաբերվել համայնքային խորհուրդներում կանանց ներգրավվածության և երեխաների 
խնամքի հարցերի հանդեպ հոգածության միջև: Համապատասխան տեղեկություններ և 
իրազեկվածություն ունենալու դեպքում կանայք կարող են ազդել նաև իրենց երեխաների՝ 
կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու ապագա սովորությունների վրա: Գենդերային հարցերի 
ներառումը ձեռք կբերվի գենդերային տեսակետից հավասարակշռված զբաղվածության, նոր 
ծրագրերի մշակմանը կանանց ակտիվ մասնակցության ապահովմամբ։ 

 

Գենդերային մոտեցման բացերը Հայաստանի օրենսդրության մեջ  
2019-ին անցկացված փաստաթղթային ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նշյալ 
փաստաթղթերում գենդերային ներգրավվածությունը քիչ է հաշվի առնվել, չնայած որ 
գենդերային խնդիրները նշանակալի թեմա են երկրում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության և ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում։ Հարկ է նշել, որ թեև 
ուսումնասիրված փաստաթղթերի մեծ մասում տրամադրվել են զուտ ըստ սեռի 
տարանջատված տվյալներ՝ ըստ վայրերի, այնուամենայնիվ, կանանց և տղամարդկանց 
ջրօգտագործման հատուկ պահանջներն ուշադրության չեն արժանացել։ Չնայած այն 
հանգամանքին, որ կանայք են հիմնական ջրօգտագործողները, ջրային կառավարման 
գործընթացում նրանց մասնակցության և ներգրավվածության ցուցանիշը բավականին ցածր է։ 
Ավելին, համապատասխան ծրագրերը/նախագծերը/միջոցառումները չունեն գենդերային-
զգայուն մշտադիտարկման և գնահատման համակարգեր47։ Այսպիսով, կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության ծրագրերը մշակելիս կանանց կարիքները հաշվի առնելը և 
համապատասխան գործընթացներին նրանց մասնակցության աստիճանը բարձրացնելը 
չափազանց կարևոր են։ 

 

47  «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր, «Կլիմայի փոփոխության պայմաններում 
ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և 
վերլուծում», Երևան, 2020։ 

89 
 

                                                            



Միջազգային փորձ և դեպքերի ուսումնասիրություններ 
Կլիմայի փոփոխությունը կխորացնի գենդերային անհավասարության և գյուղատնտեսության 
մեջ կանանց խոցելիության հետ կապված խնդիրները: Գյուղատնտեսության ոլորտում 
արտադրողականության նվազումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ խոցելի խմբերի 
պարենային անվտանգության վիճակի վրա, ինչպիսիք են մեկ ծնող ունեցող գյուղաբնակ 
ընտանիքները, որտեղ տնային տնտեսության գլխավոր անդամը կին է։ Բնական աղետները և 
եղանակային պայմանները կստեղծեն ավելի դժվարին աշխատանքային պայմաններ, և 
այդպիսով կպահանջեն ավելի բարձր գիտելիքներ և հմտություններ՝ կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվելու համար: 

Մի շարք միջազգային ծրագրեր ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է բարելավել ծրագրերի 
մակարդակով ուսուցումը և դյուրացնել գործողությունների և ազդեցությունների ընդլայնումը՝ 
կանանց հզորացման և գենդերային ներառական գործելակերպերի ներդրման միջոցով 48 ։ 
Մոնղոլիայում մի ծրագիր (Ջրի անվտանգության պահպանման նկատմամբ 
էկոհամակարգային հարմարվողականության մոտեցում Մոնղոլիայի կարևորագույն 
ջրահավաք տարածքներում) ուշադրության կենտրոնում էր պահում ծայրահեղ աղքատացած 
և խոցելի քոչվոր հովիվների խմբերին, փոքրամասշտաբ հողագործներին, հաճախ՝ միայնակ 
մայրերին՝ նպատակ ունենալով ամրապնդել բնապահպանական և սոցիալական 
բարօրությունը: Նախագծի՝ կին շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացմանը և 
որոշումների կայացմանը մասնակցելու կարողությունների զարգացմանն ուղղված 
գործողությունները բարելավում են  գործարար խորաթափանցությունը և էկոհամակարգային 
մոտեցումների վրա հիմնված արձագանքումների իրականացմանը՝ աջակցելու հողերի 
մշակման ավելի կայուն գործելակերպերին, որոնցից կախված է նրանց ապրուստը։ 
Գյուղացիական կոոպերատիվների կանայք և տղամարդիկ մասնակցում էին հմտությունների 
զարգացման դասընթացներին՝ սովորելու ջրախնայող ոռոգման մոտեցումներ, 
արոտավայրերի շրջանառություն, օրգանական այգեգործության և ագրոանտառի խնամքի 
մեթոդներ, որոնք կանխում են հողի էրոզիան: 

Մարոկկոյում «Օազիսի գոտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը» 
նպատակաուղղված էր այն համայնքներին, որտեղ տղամարդիկ գաղթել էին՝ միջոցներ և 
ապրուստ փնտրելու՝ կանանց, պատանիներին և տարեցներին թողնելով որպես օազիսի 
մշտական բնակիչներ, ովքեր դարձել էին բարձր ռիսկի ենթակա առավել խոցելի բնակչություն: 
Ծրագրի խորհրդատվության և պլանավորման փուլում օազիսներում կանանց աճող 
խոցելիությունը ճանաչվեց՝ ասոցիացիաների և կանանց կոոպերատիվների հատուկ 
խորհրդատվության և ներգրավման շնորհիվ: Խորհրդատվություն տրամադրած խմբերի 
ներկայացուցիչների մի մասը նույնպես մասնակցեց ծրագրի նախաձեռնման սեմինարին՝ 
ծրագրի իրականացման համար իրենց ձայնն ու առաջնահերթությունները բարձրացնելու 
համար: Ծրագրի իրականացման շրջաններում վերապատրաստումները կանանց, 
տղամարդկանց և երիտասարդների համար կարևոր նշանակություն ունեցան 
հարմարվողականության միջոցառումների վերաբերյալ նրանց գիտելիքների ձևավորման, 
եկամտի աղբյուրների բազմազանեցման առումով՝ կենսապայմանները բարելավելու համար: 
Կանանց միությունները ջրի կառավարման վերաբերյալ դասընթացներ են անցել և 

48 «Առաջընթացի գնահատում։ Գենդերի միասնացումը Հարմարվողականության հիմնադրամի նախագծերին և 
ծրագրերին», Հարմարվողականության հիմնադրամ, մարտ 2020 
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անդամակցում են ջրօգտագործողների խմբերին, որոնք պատրաստ են գտնվել սեղանի շուրջը՝ 
ռեսուրսների վերաբերյալ համայնքների որոշումների կայացման համար: 

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական 
արժեշղթաների զարգացման նախաձեռնություն» (LVCD) նախագիծը կարող է լավ օրինակ 
ծառայել տեղական համատեքստում 49 ։ Աշոտավան համայնքում (Սյունիք) արտադրողների 
խումբը բաղկացած է ինը կանանցից և մեկ տղամարդուց: Նրանք որդեգրել են «Ուժեղ կանայք, 
ուժեղ աշխարհ» կարգախոսը: 18 ամսվա ընթացքում արտադրողների խումբը 
վերապատրաստվել է մշակության և արժեքի ավելացման տարբեր հնարավորությունների, 
եկամուտների ստեղծման նոր հնարավորությունների մասին և ուսումնասիրել պտուղների 
չորացման և ջեմերի պատրաստման նախաձեռնություններ՝ իրենց եկամուտները մեծացնելու 
նպատակով։ Աշոտավանի ազնվամորու արտադրողների խումբը փոփոխությունների 
կատալիզատոր էր դարձել համայնքի, ինչպես նաև իրենց հովտի մյուս կողմում գտնվող 
հարևան գյուղի համար։ Խմբին իրենց զարգացման ամբողջ ընթացքում աջակցում էր շուկայի 
հարցերով աջակիցը, և այդ համագործակցությունը հանգեցրեց արտադրողականության, 
նորարարության աճին և «Ես կարո՛ղ եմ դա անել» վերաբերմունքի ձևավորմանը: 

Ջրային ռեսուրսների օգտագործումը և կաթիլային ոռոգման նոր համակարգի ներդրումն այս 
նախագծի հաջողության գրավականն էին: Խմբի անդամները վերապատրաստվել են, թե 
ինչպես հավաքել անձրևաջուրը և օգտագործել ոռոգման համար: Սա հանգեցրեց խմբի բոլոր 
անդամների կողմից նոր տեխնոլոգիայի ընդունմանը և ազնվամորու մշակման նոր մեթոդների 
լայնածավալ ընդունմանը մյուս գյուղացիների կողմից, ովքեր վերապատրաստվել և աջակցվել 
էին նախնական խմբի կողմից: Արտադրողների խումբը նաև ընդունեց, որ մյուսներին  
ուսուցանելը և տարածաշրջանային որակի ու քանակի ավելացումը մեծացնում է գործարքներ 
կնքելու նրանց հավաքական ուժը: 2015 թ.-ի ընթացքում Աշոտավանի արտադրողների խումբը 
համայնքի եկամուտներն ավելացրել է 46 225 ԱՄՆ դոլարով, ապահովել 200 տեղական 
արտադրողների համար՝ նոր հնարավորություններ ուսումնասիրելով, գինը պահպանելով 
համայնքներում և մշակման նոր մեթոդների կիրառմամբ: Հայաստանի տարբեր մարզերում 
տեղական արժեշղթայի զարգացման նախագծերում ներգրավված արտադրողներն սկսեցին 
տեղեկություններ փոխանակել տարբեր արտադրանքների աճեցման վերաբերյալ: 

Միջազգային և տեղական փորձի վերլուծությունն ապացուցում է բազմազան և նորարարական 
մոտեցումների արդյունավետությունը, ինչն ապահովում է գենդերային հավասարությունը և 
կանանց հզորացումը։ Ցույց է տրվում նաև կլիմայի փոփոխության նկատմամբ կանանց 
գենդերային դերը հաշվի առնող հարմարվողական մոտեցումների պատեհությունն առավել 
խոցելի համայնքների համար: 

  

49  Հետադարձ հայացք 2015-ին, Վորլդ Վիժն Հայաստանի տեղական արժեշղթայի զարգացման 
հաշվետվություն», Երևան 2016 (https://www.wvi.org/sites/default/files/LVCD%20Armenia%202015%20report.pdf)։  
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4. Ջրային ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
նպաստավոր միջավայրի ստեղծում 

4.1. Շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն և ջրային ոլորտի կառավարում 

Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելը երկարաժամկետ, կրկնվող և միջոլորտային գործընթաց 
է: Հետևաբար, չափազանց կարևոր է պարզել, թե ո՛ր կառույցներն են առնչվում այս 
գործընթացին, և դրանց հանձնառության մակարդակը: Կլիմայի փոփոխությանը ջրային 
ոլորտի հարմարվողականության բնագավառում բոլոր համապատասխան շահագրգիռ 
կողմերի ընդհանուր պատկերն ստանալու համար առաջարկվում է այսպես կոչված 
«շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն»: Նման վերլուծությունը նվազեցնում է որևէ կարևոր 
դերակատարի մի կողմ թողնելու ռիսկը և պատկերացում տալիս ջրային ոլորտին առնչվող 
պետական և մասնավոր մարմինների դերերի և պարտականությունների մասին: Դա լիովին 
համապատասխանում է ՀԱԾ-ի պարզության և մասշտաբայնության սկզբունքներին:  

Գծապատկեր 21-ը ներկայացնում է Հայաստանում ջրային ոլորտի պետական և այլ 
մարմինների ընդհանուր ակնարկ՝ ցուցադրված ըստ աշխարհագրական մասշտաբների: 
Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը, տեղական մակարդակն 
անկյունաքար է, քանի որ գործողությունները տեղի են ունենում տեղում, իսկ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և համայնքների կողմից հարմարվողականության 
միջոցառումների տիրապետումը, էկոհամակարգային մոտեցման համաձայն, կայուն 
արդյունքների նախապայման է։  

Գծապատկեր 21-ը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ՀՀ կենտրոնական վարչարարությունը շատ 
լավ զարգացած է, իսկ ջրային ոլորտի հետ կապված կառույցները բավականին մեծաթիվ են: 
Այնուամենայնիվ, որքան մասշտաբը տեղական է, այնքան ավելի փոքր թվով շահագրգիռ 
կողմեր ունեն ջրի կառավարման պարտականություններ, և այնքան փոքր կարողություններ 
ունեն նրանք՝ ջրային ոլորտի քաղաքականություն իրականացնելու համար: Մասնավորապես, 
տեղական իշխանությունները, տեղական համայնքները և ջրավազանների կառավարման 
համար պատասխանատու կազմակերպությունները հզորացման կարիք ունեն:  

Միայն երեք նախարարություններ ունեն մարզային կառավարման մարմիններ՝ Շրջակա 
միջավայրի նախարարությունը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարությունը և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը: Պետք է նշել, որ ՋՕԸ-
երը գտնվում են ՏԿԵՆ-ի համակարգման ներքո, գյուղատնտեսության մնացած հատվածը՝ 
Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության ներքո: Այս իրավիճակը ստեղծում է ջրի 
ազգային քաղաքականության իրականացման դժվարություններ:  

Մեկ համապետական ընկերության ստեղծմամբ ընդունվում է այն միտքը, որ սպասարկվող 
ընդհանուր բնակչությունը միջազգային չափանիշներով փոքրաթիվ է, այնուամենայնիվ, 
դրանով իսկ տարբեր մասնավոր ջրօգտագործողների միջև մրցակցության հնարավորությունը 
կորչում է, մինչդեռ դա հնարավոր խթան է ավելի լավ կատարողականի (գործունեության 
արդյունքների) և առավել ճշգրտված շահագործման և սպասարկման գների համար50։ 

Դեռևս կան մեծ թվով ցանցից դուրս մնացած գյուղեր, որոնք ոլորտի ծածկույթում առանցքային 
բացթողում են կազմում Հայաստանում։ ՏԻՄ-երի վատ ֆինանսական վիճակը և 

50 ԱԶԲ, 2020։ Նույն աղբյուրում։  
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կարողությունների պակասը ստեղծում են ջրի և սանիտարական ծառայությունների վատ 
վիճակ՝ ներկայացնելով ավելի մեծ ռիսկ կլիմայի փոփոխության համատեքստում։  
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Գծապատկեր 21: Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրումը ջրի կառավարման ոլորտում 



 

4.2. Ջրամատակարարման կառույցների դերերը և 
պատասխանատվությունները  

Հավելված Գ-ում մանրամասնեցված են ջրի կառավարման ոլորտում յուրաքանչյուր 
շահագրգիռ կողմի՝ օրենքով սահմանված դերը և պատասխանատվությունները։ 
Այդուհանդերձ, միջգերատեսչական համակարգումը և ոլորտային քաղաքականությունների 
ու աշխարհագրական մասշտաբների միջև փոխհարաբերությունները, սակայն, հստակ 
սահմանված չեն, և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումները վկայում են ջրի կառավարման 
երկարաժամկետ պլանավորման, ինչպես նաև ճգնաժամային կառավարման համակարգման 
և միջգերատեսչական մարմինների մեխանիզմների ամրապնդման անհրաժեշտության 
մասին: 

Առկա են բացեր և պատասխանատվություններ, որոնք հարկ է ընդգծել. օրինակ, իրավասու 
իրավաբանական անձի բացակայությունը, որը պատասխանատու կլիներ հեղեղումների 
ռիսկերի կառավարման և կանխման համար, թեպետ գոյություն ունի Արտակարգ 
իրավիճակների նախարարություն: 

ՋՈՀՊ-ի առաջի աշխատաժողովի ընթացքում հարցաթերթին տրված պատասխանները 
(Հավելված Ը) ցույց են տալիս, որ ջրային ոլորտի կառույցները և կառավարումն 
աշխատաժողովի մասնակիցների կողմից ընկալվում են որպես կլիմայի փոփոխությանը ջրի 
հատվածը հարմարեցնելու ամենաուժեղ կետը: Մարդկային ռեսուրսները, կրթությունը և 
միջազգային գործընկերությունները հզոր կարողություններ են տրամադրում՝ ջրային ոլորտի 
մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Հաշվի առնելով ջրային ոլորտի թույլ կողմերը՝ 
կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու առումով, առաջին տեղում է տեխնիկական 
կարողությունների բացակայությունը, մինչդեռ ջրօգտագործման արդյունավետության ցածր 
մակարդակը կարծես, ամենամտահոգիչն է՝ մասամբ` քաղաքականության ցածր կիրարկման 
և անբավարար կանոնակարգման պատճառով:  

Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելը պլանավորման հարց է, բայց իրականացվում է 
տեղական մակարդակում, ուստի անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից 
ամենաբարձր առաջնահերթությունը տալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և 
տեղական համայնքների՝ ջրի հետ կապված որոշումներ կայացնելիս, ինչպես նաև մասնավոր 
հատվածին,  քաղհասարակության կազմակերպություններին և ոչ կառավարական 
(հասարակական) կազմակերպություններին, որոնք առանձնահատուկ կարևորություն ունեն 
ջրային ռեսուրսների կարգավիճակի և էկոհամակարգերի մոնիտորինգի և պահպանման 
առումով: 

 

4.3. Ջրի և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հիմնական 
քաղաքականությունների և օրենսդրության ամփոփում. Բացի լրացում 

ՀՀ ջրային ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն բավականին մանրամասն է: ՀՀ ջրային 
ոլորտի օրենսդրության կենտրոնական և հիմնարար իրավական ակտը Ջրային օրենսգիրքն է, 
որն ընդունվել է 2002 թ. հունիսի 4-ին: ՀՀ Ջրային օրենսգրքի հիմնական նպատակը ջրի 



ազգային պաշարների պահպանումն է, քաղաքացիների և տնտեսության ջրի կարիքների 
բավարարումը՝ օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով, 
ինչպես նաև շրջակա միջավայրի էկոլոգիական կայունության ապահովումը: Չնայած այն 
հանգամանքին, որ ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածով նախատեսված գրեթե բոլոր 
հասկացությունները, ջրային ռեսուրսների և համակարգերի կառավարման, օգտագործման և 
պահպանման հիմնական սկզբունքները և մի շարք այլ հիմնարար դրույթներ և իրավական 
պահանջներ անուղղակիորեն առնչվում են ջրային ռեսուրսների՝ կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարեցման գաղափարին, սակայն նշված իրավական ակտը չի պարունակում կլիմայի 
փոփոխությանն անմիջականորեն առնչվող իրավական կարգավորումներ: 

«Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքը ևս առանցքային կարևորություն ունի ջրային 
ռեսուրսների կառավարման գործում։ Այս իրավական ակտն էական նշանակություն ունի 
բնակչության և տնտեսության կարիքները բավարարելու առումով՝ օգտագործվող ջրային 
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, բնապահպանական կայունության ապահովման, 
ռազմավարական ջրային պաշարների ձևավորման և օգտագործման, ջրային պաշարների 
պահպանման միջոցով: Ջրային ռեսուրսները կլիմայի փոփոխությանը հարմարեցնելուն և 
խոցելիությունը նվազեցնելուն ուղղված իրավակարգավորումներ ներառված չեն այս ակտում: 

«Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ներկայում 
և ապագայում մարդու բարեկեցության, հանրապետության սոցիալ-տնտեսական համակարգի 
զարգացման, տնտեսական և էկոլոգիական կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ 
քանակի, ռեժիմի և որակի ջրային ռեսուրսների մատչելիության ապահովումն է։ Այս օրենքը 
կարող է էական դեր խաղալ ջրային ռեսուրսների կլիմայական փոփոխություններին 
հարմարեցման և խոցելիության նվազեցմանն ուղղված հիմնարար իրավանորմերի 
նախատեսման մեջ, սակայն օրենքն այս հարցում որևէ իրավական կարգավորումներ չի 
նախատեսում։ 

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ջրային ռեսուրսների խոցելիության նվազեցմանն 
ուղղված օրենսդրական կարգավորումների քննարկման համատեքստում անհրաժեշտ է 
ուշադրություն դարձնել Սևանա լճին, որը ՀՀ քաղցրահամ ջրի ռազմավարական բազան է: 
Սևանա լիճը հայտարարվել է ազգային հարստություն և քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական 
շտեմարան: Ազգային պարկ ճանաչելու միջոցով Սևանա լճին տրվել է հատուկ պահպանվող 
բնական տարածքի կարգավիճակ, և Սևանա լճի հետ կապված հասարակական 
հարաբերությունների իրավական կարգավորումն իրականացվում է «Սևանա լճի մասին» ՀՀ 
օրենքի51 և մի շարք այլ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակներում: Օրենքը սահմանում 
է Սևանա լճի` որպես ՀՀ բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական, 
պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, կլիմայական, ռեկրեացիոն 
(վերականգնողական) և հոգևոր արժեք ունեցող ռազմավարական նշանակության 
էկոհամակարգի բնականոն զարգացման, վերականգնման, բնական պաշարների 
վերարտադրման (այսուհետ` վերարտադրություն), պահպանման և դրանց օգտագործման 
պետական քաղաքականության իրավական ու տնտեսական հիմքերը: Այս իրավական ակտը 
չի պարունակում այս ռազմավարական ջրային ռեսուրսի խոցելիության նվազեցման, կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության՝ իրավակարգավորիչ միջոցառումներ։ 

51 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2001.07.04/19(151), ընդունվել է 15.05.2001, ուժի մեջ է մտել 04․07.2001։ 
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«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքը 52 
կարգավորում է ՀՀ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, այդ թվում՝ 
անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության 
ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: Գնահատման և փորձաքննության խնդիրներն 
են՝ էկոլոգիական անվտանգության պահանջների և բնապահպանական 
սահմանափակումների հիման վրա կայուն զարգացմանը նպաստելը, արտակարգ 
իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի գնահատման ապահովումը: Կլիմայի փոփոխության 
գործոնը հաշվի առնելով գնահատում և փորձաքննություն իրականացնելը կապահովի 
դրական դինամիկա՝ ջրային ռեսուրսների վրա բացասական ազդեցությունները մեղմելու 
միջոցառումների արդյունավետության ապահովման առումով: Ներկայումս այս իրավական 
ակտը չի նախատեսում իրավական գործընթացներ  կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ։  

 «Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը և ջրօգտագործման թույլտվության 
ձևերը, ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման, ջրօգտագործման թույլտվության 
երկարաձգման կարգերը, ջրաղբյուրի, հորատանցքի անձնագրերի և հիդրոերկրաբանական 
հորատանքցի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածքի ձևերը հաստատելու 
մասին»53 N218 որոշմամբ ՀՀ կառավարությունն ընդունեց կարևոր իրավական փաստաթուղթ 
ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման կարգի մասին՝ ապահովելու ջրային 
ռեսուրսների ռացիոնալ և արդյունավետ օգտագործումը։ Որոշումը որոշակի իրավունքներ և 
պարտականություններ է նախատեսում կոնկրետ ջրօգտագործողի համար: Այնուամենայնիվ, 
համապատասխան թույլտվություն տրամադրելու (կամ չտրամադրելու) նպատակով 
միջոցների առկայության գնահատման ընթացակարգը շատ ավելի բարդ է, քան պարզ 
փաստաթուղթ հաստատելը: Փաստորեն, թույլատրված ծավալները տեղեկություն չեն տալիս 
փաստացի վերցված ծավալների մասին, և նախատեսված բազմաթիվ 
իրավակարգավորումներ պրակտիկայում չեն կիրառվում։  

Ջրավազանային մակարդակում ՀՀ կառավարությունը վերանայել է ջրավազանային 
կառավարման պլանների ընդունման և թարմացման մոտեցումը և մեթոդաբանությունը և 2017 
թ ․  հոկտեմբերի 26-ին ընդունել է N 46-6 արձանագրային որոշումը «Ջրավազանային 
կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությանը հավանություն տալու մասին»։ 5-րդ 
բաժնում («Տարանջատված ջրային ռեսուրսների կարգավիճակի գնահատում») մի ամբողջ 
գլուխ նվիրված է ջրային ռեսուրսների խոցելիությանը կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում։ Ներառում է՝ i) գիտելիքների գնահատում, արտակարգ իրավիճակներ, 
միտումներ, մոդելավորում, անորոշություններ, ii) կլիմայի փոփոխության ներառումը 
հիդրոլոգիական մոդելներում, iii) սցենարներ և ազդեցություններ, iv) կլիմայի փոփոխության 
համատեքստում խոցելի տարածքների քարտեզագրում։ Սևանի և Հրազդանի առաջին ՋԿՊ-
ները մշակվել են ըստ այս մոդելային պլանի: Մնացած գոյություն ունեցող ՋԿՊ-ները պետք է 
համապատասխանաբար թարմացվեն՝ իրականացման հաջորդ ցիկլի համար: ՋԿՊ-ների 
շրջանակներում մշակվում են միջոցառումների ծրագրեր՝ բոլոր ջրային մարմինների համար 
լավ կարգավիճակի չհասնելու ռիսկերի հաղթահարման համար: Միջոցառումների այս 
ծրագրերը պետք է լավ համակարգված լինեն տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ և ներառեն 

52 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2014.07.30/41(1054), ընդունվել է 21.06.2014, ուժի մեջ է մտել 09․08.2014։ 
53 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2003.04.02/17(252), ընդունվել է 07.03.2003, ուժի մեջ է մտել 12․04.2003։ 
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ջրին վերաբերող բոլոր գործողությունները՝ ավազանի մասշտաբով համալիր կառավարման 
նպատակով։  

Հայաստանի մարզերի 2017-2025 թթ ․  զարգացման ռազմավարություններում որոշ չափով 
քննության են առնվել և վերլուծվել են ջրօգտագործման տարբեր ոլորտներում կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ ջրային ռեսուրսների խոցելիության նվազեցման և 
հարմարվողականության միջոցառումների իրականացումը:  Այս տարածաշրջանային 
ռազմավարական փաստաթղթերում ներառված հարմարվողականության կարճաժամկետ 
(2017-2025 թթ ․ ) միջոցառումները հիմնականում կապված են ջրամատակարարման և 
սանիտարական համակարգերի բարելավման, ջրամբարների կառուցման, ոռոգման՝ 
արդյունավետ համակարգերի մշակման և այլնի հետ։ Այդուհանդերձ, իրականացման 
աշխատանքների ընթացքը և ծախսերի ու օգուտների գնահատումները չեն ներկայացվել: 

ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 666-Լ որոշմամբ հաստատվել է «ՀՀ-ԵՄ 
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) իրականացման 
ճանապարհային քարտեզը», որը սահմանել է չափանիշներ ջրային ոլորտի՝ ԵՄ 
դիրեկտիվներին համապատասխանեցման ՀՀ պարտավորությունների կատարման և կլիմայի 
փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության վերաբերյալ: Մասնավորապես, 5-րդ 
մասի 3-րդ բաժնում  («Շրջակա միջավայրը») նշվում է, որ համագործակցությունը պետք է 
նպատակաուղղված լինի շրջակա միջավայրը, բնապահպանական քաղաքականությունից 
բացի, այլ ոլորտային քաղաքականությունների մեջ ինտեգրելու գործընթացին»։ Հետևաբար, ՀՀ 
-ն պետք է շարունակական ջանքեր գործադրի՝ հարմարվողականության պլանավորման 
համար ջրային ոլորտի քաղաքականության բացերը վերացնելու ուղղությամբ: ՀԸԳՀ-ի 
իրականացման ազգային ճանապարհային քարտեզը, հատկապես ջրի որակի և ռեսուրսների 
կառավարման ոլորտների վերաբերյալ, բերված է Հավելված Թ-ում:  

ՀԸԳՀ-ի 5-րդ մասի 4-րդ գլուխը («Կլիմային առնչվող գործողությունները») ընդգծում է ԿՓ դեմ 
պայքարում համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը, որը պետք է խթանի 
ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով ձեռնարկվող միջոցառումները՝ 
կապված՝ (…)»։ Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման և 
պետությունների մրցակցային շահերի հավասարակշռման համատեքստում հիմնարար 
նշանակություն ունի կայուն ինստիտուցիոնալ և իրավական շրջանակի ստեղծումը: Ջրային 
ռեսուրսների անդրսահմանային բնույթը պետությունների միջև ստեղծում է հիդրոլոգիական, 
սոցիալական և տնտեսական կախվածություն: Եվ քանի որ կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա չի սահմանափակվում միայն ազգային 
սահմաններով, կլիմայի փոփոխությանը ջրային ռեսուրսները հարմարեցնելու և 
խոցելիությունը նվազեցնելու միջոցները նույնպես պետք է միջազգային բնույթ կրեն:  

ՀՀ Ջրային օրենսգրքով 54  սահմանված նորմերը տարածվում են անդրսահմանային ջրային 
ռեսուրսների վրա, որոնք ձևավորվում են ՀՀ տարածքում՝ նախքան ՀՀ պետական սահմանը 
հատելը։ ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 7-րդ գլուխը, «Ջրի ազգային քաղաքականության 
հիմնադրույթների մասին» 55  օրենքը և ՀՀ «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքը 56 
նախատեսում են անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը կարգավոող 

54 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2002.07.10/24(199), ընդունվել է 04.06.2002, ուժի մեջ է մտել 10.10․2002։ 
55 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2005.06.15/37(409), ընդունվել է 03.05.2005, ուժի մեջ է մտել 15․09.2005։ 
56 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2006/66(521), ընդունվել է 21.11.2006, ուժի մեջ է մտել 25․03.2007։ 
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դրույթներ։ ՀՀ սահմանին անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործման և 
պահպանման պայմանները սահմանվում են միջպետական պայմանագրերով և (կամ) 
համաձայնագրերով՝ ՀՀ և հարևան երկրների միջև: Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների 
համատեղ օգտագործման և պաշտպանության գործառնական խնդիրների լուծումն 
իրականացնում են միջպետական մշտական հանձնաժողովները:  

Ըստ «Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների Հայաստանի Հանրապետության հանձնախմբի 
կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ Վարչապետի N 586-Ա որոշման57, հանձնախումբը, հարևան 
երկրների համապատասխան հանձնախմբերի հետ համատեղ, ունի հետևյալ 
իրավասությունները և պարտավորությունները.  

• մշակում և կառավարությանն է ներկայացնում միջպետական պայմանագրերի 
նախագծեր,  

• մշակում և կառավարությանն է ներկայացնում  առաջարկություններ միջպետական 
մշտական հանձնաժողովների ստեղծման վերաբերյալ՝ անդրսահմանային ջրային 
համակարգերի շահագործման համար,   

• ՀՀ լիազոր մարմիններին սահմանված կարգով տեղեկացնում է անդրսահմանային 
ազդեցությունների մասին,  

• ջրային համակարգերի կառավարման մարմնին ներկայացնում է Միջպետական 
մշտական հանձնախմբերի որոշումները,  

• սահմանված կարգով ՀՀ լիազոր մարմիններին է ներկայացնում միջպետական 
մշտական հանձնաժողովներում բարձրացված հարցերը, որոնք չեն կարգավորվում 
միջպետական պայմանագրերով  և (կամ) դաշնագրերով և պահանջում են 
համապատասխան լուծումներ, 

•  սահմանված կարգով ՀՀ լիազոր մարմիններին  է ներկայացնում միջպետական 
մշտական հանձնաժողովներում ծագած վեճերը։  

 

ՀՀ Վարչապետի 2004 թ. փետրվարի 11-ի N 63-Ն 58  որոշմամբ հաստատվեցին 
անդրսահմանային ջրային համակարգի օգտագործման համատեղ մշտական գործող 
միջպետական հանձնաժողովների հայկական կողմի կազմերը։ N 612-Ն որոշման համաձայն 
Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների ՀՀ հանձնախումբը մշտական գործող միջպետական 
հանձնաժողովից ՀՀ ջրային օրենսգրքի պահանջներով սահմանված անդրսահմանային 
ջրային ռեսուրսների որակական ու քանակական ցուցանիշների և դրանց օգտագործման 
պայմանների մասին տեղեկատվությունն ստանալուց հետո այն տրամադրում է ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարին, իսկ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարը յուրաքանչյուր եռամսյակը 
մեկ անգամ, ինչպես նաև միջպետական պայմանագրերով նախատեսված հանդիպման 
ժամանակացույցին համապատասխան այն ներկայացնում է ՀՀ կառավարություն: Մշտական 
գործող միջպետական հանձնաժողովներն անդրսահմանային ջրային համակարգերի 
օգտագործման և ռեժիմի պահպանության մասին տեղեկատվություն են ներկայացնում 
անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների ՀՀ հանձնախմբին, որն այդ տեղեկատվությունը 

57 Ընդունվել է 11.10.2002, ուժի մեջ է մտել 12.10.2002։ Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ 
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=18410։  
58 ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 2004.03.03/13(312), ընդունվել է 12.02.2004, ուժի մեջ է մտել 13.03.2004։ 
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տրամադրում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին` 
անհրաժեշտության դեպքում այն ՀՀ կառավարություն ներկայացնելու համար:  

Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ որոշումների հիման վրա ձևավորված հանձնաժողովի և 
հանձնախմբերի շատ անդամներ ներկայումս այլևս չեն աշխատում. նրանց փոխարինելու նոր 
որոշումներ չեն կայացվել: Այնուամենայնիվ, ներկայումս Հայաստանը որոշակի 
համագործակցություն ունի իր հարևան երկրներ Իրանի և Թուրքիայի հետ՝ անդրսահմանային 
ջրային ռեսուրսների վերահսկման ոլորտում: Մասնավորապես, 2001 թ. դեկտեմբերի 2 -ին 
ստորագրվել է Բնապահպանական համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության և Իսլամական Իրանի Հանրապետության 
Բնապահպանության վարչության միջև: Համաձայն այդ Փոխըմբռնման հուշագրի, 2005 
թվականին ստեղծվել են հայ-իրանական փորձագետների խմբեր, որոնց գործունեությունը 
հասցեագրված է «Արաքս գետի ջրի աղտոտվածության ուսումնասիրություն և ջրի որակի 
վերլուծություն» փաստաթղթում: Կազմակերպվում են ամենամյա հանդիպումներ, որոնց 
ընթացքում երկու երկրների աշխատանքային խմբերը նմուշներ են վերցնում Արաքս գետից և 
տրամադրում համապատասխան տվյալներ: 

1927 թ․ Թուրքիան և Խորհրդային Միությունը ստորագրեցին «Սահմանային ջրերի շահավետ 
օգտագործմանմասին արձանագրությունը» (այսպես կոչված Կարսի արձանագրությունը), որը 
վերաբերում է Արփաչայ (Ախուրյան) և Արաքս գետերի օգտագործմանը: Այս 
արձանագրությունը դեռ ուժի մեջ է: Պայմանավորվածության հիմնական դրույթները 
վերաբերում են ջրի հիսուն-հիսուն տոկոսներով օգտագործմանը (հոդված 1) և 
ենթակառուցվածքների և պատվարների կառուցման վերաբերյալ որոշ 
իրավակարգավորումների: Ավելի ուշ՝ 1928 թ.-ին, սահմանային ջրերի համատեղ 
օգտագործման և տեխնիկական շահագործման նպատակով ստեղծվեց մշտական 
հանձնաժողով: Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների և ջրային 
ծառայությունների վրա այս փաստաթղթերում դեռևս  չի քննարկվում։  

Անհրաժեշտ է նաև նշել Հայաստանի կառավարության որոշման նախագիծը «ԿԱՅՈՒՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 6-ՐԴ ՆՊԱՏԱԿԻ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ՝ 2021-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
(պաշտոնապես շրջանառվում է), որտեղ քննարկվում են խմելու ջրի, ոռոգման ջրի, 
կեղտաջրերի, սանիտարական ծառայությունների խնդիրները և առաջարկվում են դրանց 
լուծման ուղիները: 

4.4. Ջրային ոլորտի քաղաքականության հարմարվողականության  
միջոցառումները.  

Չնայած երկրում ձեռնարկվել են հարմարվողականության մի քանի միջոցներ, սակայն որոշ 
դեպքերում իրականացվող միջոցառումներն արդյունավետ չեն կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվելու համատեքստում: Օրինակ՝ ջրային ոլորտում հիմնական խնդիրը մնում է 
կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրումը, որը չի արծարծվել մինչ օրս 
իրականացված միջոցառումներում։ 

«Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում 
իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և հարմարվողականության 
պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծում» («Գեոինֆո» ՍՊԸ, 2020 
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թ ․ ) ուսումնասիրության շրջանակում իրականացվել է ջրօգտագործման ենթաոլորտային 
ռազմավարությունների և ջրային ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
միջոցառումների ուսումնասիրություն 2015 թ ․ -ից սկսած, ինչպես նաև զարգացման և 
հարմարվողականության նպատակների, գենդերային բացառման, քաղաքականությունների, 
ծրագրերի, այդ թվում՝ միջազգային պարտավորությունների միջև զուգակցումների 
բացահայտում: Ուսումնասիրված ենթաոլորտներն են՝ գյուղատնտեսություն, խմելու 
ջրամատակարարում և ջրահեռացում, հիդրոէներգետիկա, ջրամբարաշինություն։ Այս 
վարժաշխատանքը վերհանել է մի քանի բացեր, թերություններ և խոչընդոտներ՝ 
Հայաստանում հարմարվողականության միջոցառումների իրականացման առումով: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թեև Հայաստանի ջրային ոլորտում իրականացվող մի քանի 
միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերը նպաստում են կլիմայի 
փոփոխությանը հարմարվողականությանը (ջրի կորուստների նվազեցման, գետերի հոսքի 
կարգավորման, ջրի որակի բարելավման և ջրի հասանելիության բարձրացման, 
հանրապետության և գետերի ջրավազանային կառավարման մակարդակներում բարելավման 
միջոցով և այլն), սակայն  Հայաստանի զարգացման պլանավորման գործընթացում առկա է 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ինտեգրման անբավարար մակարդակ՝ 
հատկապես ջրօգտագործման ենթաոլորտային ռազմավարություններում։ Ցույց է տրվել, որ 
միայն մի քանի համապատասխան փաստաթղթեր (ջրօգտագործման ոլորտի զարգացման 
ռազմավարություններ և հայեցակարգեր) թեթևակիորեն քննում են կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա, սակայն դրանք հաշվի չեն առնում ջրի 
պահանջարկի աճը և ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը կանխատեսվող կլիմայի 
փոփոխության նկատմամբ: 

Մասնավորապես վերհանվել են հետևյալ բացերն ու թերությունները. 

Գյուղատնտեսություն 

• Ոլորտի զարգացման ռազմավարության և հայեցակարգերի մեջ նշված միջոցառումները 
նվիրված են երկրում ջրային սթրեսի մեղմացմանն, այլ ոչ թե հարմարվողականության 
միջոցառումներին: Այսպիսով, դրանք չեն դիտարկում կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության պատճառով ջրի հասանելիության փոփոխությունները երկարաժամկետ 
կտրվածքով: 

• Ոլորտի զարգացման ազգային ռազմավարությունն ու հայեցակարգերը ենթադրում են 
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում և ջրի կորուստների ծավալի 
կրճատում, սակայն միջոցառումների և պլանավորման գործողություններում հաշվի չեն 
առնվում կլիմայի փոփոխության ներքո ոռոգելի հողերի և ոռոգման նորմերի հնարավոր 
փոփոխությունները, որպեսզի հնարավոր լինի հուսալիորեն գնահատել ոռոգման ջրի 
պահանջարկն և դրա հնարավոր փոփոխությունները մոտ ապագայի համար։ 

• Մարզերի զարգացման ռազմավարություններում քիչ չափով նշվում է, որ կլիմայի 
փոփոխության արդյունքում տեղումների և գետերի հոսքի կրճատումը և բնական 
աղետների ավելացումը կբերեն հսկայական ազդեցություն գյուղատնտեսության ոլորտի 
վրա: Այնուամենայնիվ, մարզային մակարդակով հարմարվողականության նման 
միջոցառումների պլանավորման և իրականացման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն 
կլիմայի փոփոխության ներքո հիդրոօդերևութաբանական երևույթների հնարավոր 
փոփոխությունների, ջրային հավասարակշռության, ջրամատակարարման և ջրի 
պահանջարկի փոփոխության խորքային գնահատման արդյունքները։ 
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• Հանրապետությունում ձկնաբուծության ոլորտի զարգացման առանձին 
ռազմավարական պլաններ և հայեցակարգեր դեռ մշակված չեն: Միակ նախագիծը 
«Սևանա լճի իշխանի արգելոցի զարգացման և ձկնաբուծության զարգացման ծրագիրն է»: 
Այնուամենայնիվ, ծրագիրը չի անդրադառնում կլիմայի փոփոխության ներքո Սևանա լճի 
խոցելիությանը և համապատասխան հարմարվողականության միջոցառումներ չեն 
նախատեսվում։  

• Հանրապետությունում չի գնահատվել ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների 
խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության հանդեպ: Այս բացի մասնակի պատճառներից 
մեկն այն է, որ հնարավոր չէ Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրերի աղբյուրներից 
ձկնաբուծության և ոռոգման ջրօգտագործման մեծ ծավալի պայմաններում կանխատեսել 
փոփոխման միտումները պայմանավորված կլիմայի փոփոխության հետ: 

• Ձկնաբուծարանների և ոռոգման համար մակերևութային ջրային ռեսուրսների 
երկարաժամկետ ջրօգտագործման թույլտվություններ տրամադրելիս հաշվի չի առնվում 
կլիմայի փոփոխության պատճառով գետերի հոսքի հավանական խոցելիությունն, ինչը 
ռիսկեր կստեղծի գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունավետ զարգացման համար: 

Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ կլիմայի փոփոխության հանդեպ գետային հոսքի 
խոցելիությունը կարճաժամկետ կտրվածքով անմիջապես ակնհայտ չէ (հիդրոլոգիական 
ցիկլերը կարող են արտահայտվել մի քանի տարվա ընթացում, այսինքն, գետի 
հիդրոլոգիական վիճակը՝ երկարաժամկետ միջին արժեքների առումով, հնարավոր է՝ 
արտահայտվի տարեկան առավելագույն կամ նվազագույն հոսքի ձևով)։ Քանի որ ոռոգման և 
ձկնաբուծարանների համար կարճաժամկետ ջրօգտագործման թույլտվություններ 
տրամադրելիս դժվար է հաշվի առնել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, պետք է 
նախատեսել ջրառի ծավալների պլանավորման միջնաժամկետ մեխանիզմներ՝ հիմնվելով 
մանրակրկիտ մոդելների և ցուցանիշների վրա: 

 

Խմելու ջրի ջրամատակարարում 

• Հանրապետության «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի զարգացման 2018-
2030թթ. ռազմավարությունը և ֆինանսավորման պլանը» հիմնված են 2014թ.-ին 
իրականացված ուսումնասիրությունների վրա և չի ներառում ազգային 
հաղորդագրություններում և ջրավազանային կառավարման պլաններում ներկայացված 
ջրային ռեսուրսների խոցելիության և կանխատեսման գնահատականները: Բացի այդ, 
ռազմավարության այս հիմնական փաստաթղթում հաշվի չեն առնվում կլիմայի 
փոփոխության ներքո ՀՀ ջրային հաշվեկշռի մինչև 2030թ սպասվող փոփոխությունները, 
դրանից կախված մարզերում ջրառաջարկի և պահանջարկի կանխատեսվող 
փոփոխություններն, ինչպես նաև ջրաղբյուրների ջրատվության նվազումը` կլիմայի 
փոփոխության պայմաններում: 

• Թեև բոլոր մարզային ծրագրերում և մարզերի զարգացման ռազմավարություններում 
նշվում է, որ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի բարելավումը գերակա 
խնդիր է, այնուամենայնիվ, դրանցից շատ քչերն են ուղղված կենցաղային կեղտաջրերի 
մաքրման և այլ ոլորտների կողմից կրկնակի օգտագործման նպատակներին։ Ոլորտի 
զարգացման ռազմավարությունները և հայեցակարգերը չեն սահմանում 
արտոնություններ ու մեխանիզմներ, որպեսզի ինքնասպասարկվող համայնքների 
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համար շահավետ դառնա համայնքում կեղտաջրերի մաքրման տեղային կայանների 
կառուցումը և մաքրված կենցաղային կեղտաջրերի երկրորդային օգտագործումը: 

• Թեպետ մարզերի զարգացման մի քանի ռազմավարություններում նշվում է, որ 
կլիմայական պայմանների փոփոխություններն ազդել են խմելու ջրի աղբյուրների վրա, 
այնուամենայնիվ, գնահատում չի կատարվել՝ հասկանալու ջրային աղբյուրների 
ջրատվությունը և փոփոխությունների միտումը  կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 
կտրվածքով: Այսպիսով, պետք է իրականացվեն կլիմայական փոփոխությունների 
ազդեցության հետևանքով հիդրոօդերևութաբանական երևույթների հնարավոր 
փոփոխությունների, ջրի հավասարակշռության, ջրի առաջարկի և պահանջարկի 
վերաբերյալ խորքային գնահատումներ և արդյունքները հաշվի առնվեն մարզային 
մակարդակում հարմարվողականության միջոցառումների մշակման ընթացքում: 
 

Հիդրոէներգիայի արտադրություն   

• Հիդրոէներգետիկան, հանդիսանալով վերականգնվող և էկոլոգիապես մաքուր 
էներգիայի աղբյուր, նպաստում է CO2-ի արտանետումների կրճատմանը, սակայն ՀԷԿ-
երը նաև բացասական ազդեցություն են ունենում գետերի ջրային էկոհամակարգի վրա:  
Հիմնական բացասական ազդեցությունը գետի որոշակի հատվածում բնապահպանական 
թողքի խախտումն է, ինչը հանգեցնում է ջրային էկոհամակարգի և 
կենսաբազմազանության վիճակի վատթարացմանը:  Ակնհայտ է, որ կլիմայի 
փոփոխության պատճառով գետային հոսքի կանխատեսվող կրճատմամբ այս խնդիրն է՛լ 
ավելի է բարդանում։ Այդուհանդերձ, ՀԷԿ-երի շահագործման համար ջրօգտագործման 
թույլտվությունները տրամադրվում են մինչև 25 տարի ժամկետով։ 

• «Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 
01.03.2018 թ. N 8 արձանագրային որոշման մեջ ընդգծվում է գետի էկոհամակարգերի 
կայունության ապահովման նպատակով ՀԷԿ-ի կառուցման և շահագործման համար 
չափանիշների սահմանման անհրաժեշտությունը: Սակայն կարճաժամկետ, 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում կլիմայի փոփոխությունից գետային 
հոսքի խոցելիության գնահատման կարևորությունը չի մտնում այդ չափանիշների մեջ։  

• Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների զարգացման սխեմայում (2010 թ.) վերլուծվել են ավելի 
քան 100 ՀԷԿ-երի հիդրոէներգետիկ ցուցանիշները, սակայն գետային հոսքի 
կանխատեսվող նվազման հետ կապված հարցերը նույնպես չեն ներառվել: Այդ 100 ՀԷԿ- 
երից երկուսի՝ Շնողի եւ Մեղրիի համար կատարվել են նաև ներդրումների նախնական 
տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ։ Այդ հետազոտություններում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության հարցերը նույնպես չեն քննարկվել: 

• Մարզերի զարգացման ռազմավարություններում հակիրճ ներկայացվում է, որ կլիմայի 
փոփոխության պատճառով գետային հոսքի նվազումը նույնպես կհանգեցնի գետերի 
հիդրոէներգետիկ ներուժի նվազեցմանը: Սակայն պետք է իրականացնել ավելի կոնկրետ 
վերլուծություններ և մշակել հարմարվողականության ծրագրեր մարզի մակարդակով։ 
ՀԸԳՀ-ի համաձայն՝ ՀՀ-ին խրախուսվում է հաստատել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների 
կառուցման և շահագործման համար արգելված գետերի ցանկը: 
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Ջրամբարաշինություն 

• Ինչպես և նախկինում կառուցված ջրամբարների նախագծման ժամանակ, ներկայում ևս 
ջրամբարի նախագծման և կառուցման տեխնիկատնտեսական փաստաթղթերում 
հաշվարկվում են միայն գետի հոսքի հիդրոլոգիական տարրերը, այդ թվում՝ գետի կոշտ 
հոսքը: Ոլորտի ընդունված զարգացման ռազմավարությունը հաշվի չի առնում կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված գետային հոսքի և գետաբերուկների կուտակման 
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ միտումները (ջրամբարի մեռյալ ծավալի որոշումը)։ 

• Երկրում ջրամբարաշինության զարգացման ազգային ռազմավարությունն ու 
հայեցակարգերը հաշվի չեն առնում ջրի մակերևույթից գոլորշացման արժեքները և 
կլիմայի փոփոխության պայմաններում դրանց հետագա միտումները, ուստի հաշվի չեն 
գնահատվում նաև ջրամբարների օգտագործման ապագա տնտեսական օգուտները: 

• Թեև տարածաշրջանային ծրագրերում և մարզերի զարգացման 
ռազմավարություններում նշվում է ջրամբարի շինարարության բարձր կարևորությունը 
գյուղատնտեսության զարգացման համար, այնուամենայնիվ, դրանցում գնահատված և 
կանխատեսված չեն կառուցվող ջրամբարի շրջակայքում միկրոկլիմայի հնարավոր 
փոփոխությունները և դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի ու 
կենսաբազմազանության վրա: 

• ՀՀ 2014-2025 թթ.-ի հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 
ջրամբարների կառուցումը դիտարկում է որպես համայնքների զարգացման և ոռոգման 
բարելավման բաղադրիչ, սակայն փաստաթղթում հաշվի չեն առնվում ջրամբարներից 
ջերմոցային գազերի արտանետումների և գետաբերուկների կուտակման ծավալները։ 
Ռազմավարական ծրագրում շեշտված չէ ջրամբարների շահագործումից առաջացող 
ջերմոցային գազերի արտանետումների հաշվարկման մեթոդաբանության և 
սկզբունքների մշակման անհրաժեշտությունը։ 

Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու համար ջրային ոլորտի քաղաքականության մեջ 
հայտնաբերված բացերը հաղթահարելու գործնական առաջարկություններն ու 
միջոցառումները կմշակվեն Ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլանի 5-րդ գլխում:  

 

4.5. Կլիմայի փոփոխության և ջրային ոլորտի հարմարվողականության 
հետազոտական հիմնահարցեր  

Կլիմայի փոփոխության վերլուծությունը, սցենարները և կանխատեսումները հիմնված են 
դիտարկումների տվյալների և լայնածավալ գիտական հետազոտությունների վրա: Կլիմայի 
փոփոխության գիտական առանցքը մարդու գործունեության հետևանքով ջերմոցային գազերի 
արտանետումների, մթնոլորտում դրանց կուտակման և գլոբալ ջերմաստիճանի 
փոփոխությունների վրա ազդեցության հետազոտությունն է: Ջերմաստիճանի դիտարկվող 
աճն անխուսափելիորեն ազդում է գլոբալ ջրաբանական շրջափուլի վրա՝ գոլորշացման, 
էվապոտրանսպիրացիայի և տեղումների օրինաչափությունների, ձյան կուտակման, ձնհալի և 
այլ փոփոխությունների: Հետևաբար, Հայաստանում կլիմայի փոփոխությանը ջրային ոլորտի  
հարմարվողականության արդյունավետ միջոցառումներ մշակելու համար անհրաժեշտ են 
կլիմայական պարամետրերի հուսալի կանխատեսումներ և մակերևութային ու ստորերկրյա 
ջրերի ռեսուրսների վրա դրանց ազդեցության գիտական գնահատումներ: 
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Դիտարկումների տվյալներն առանցքային դեր են խաղում ինչպես կլիմայի փոփոխության 
վրա մարդածին ազդեցությունը հհասկանալու և ապագա կլիման կանխատեսելու, այնպես էլ 
կլիմայի ներկա և ապագա փոփոխության՝ էկոհամակարգերի և մարդու գործունեության վրա 
ազդեցությունները գնահատելու գործում։ «Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային 
ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության 
գնահատման և հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների 
բացահայտում և վերլուծում» (2020 թ ․ ) ուսումնասիրության շրջանակում տվյալների 
առկայության և հուսալիության վերլուծությունը պարզել է, որ առկա է համապատասխան 
հիդրոլոգիական մոնիթորինգի տվյալների պակաս՝ ջրառաջարկիվրա կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունների պատշաճ գնահատման համար, ուստիև ապագա ջրամատակարարման 
մոդելավորումը նույնպես չի կարող կատարվել բավարար ճշգրտությամբ:  

Ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների վերլուծության համար 
գոյություն ունեն տարբեր ջրաբանական մոդելներ։ WEAP-ի կամ SWAT-ի նման բարդ 
ջրաբանական մոդելների օգտագործման հիմնական դժվարությունը մուտքային տվյալների 
նկատմամբ դրանց բարձր պահանջներն են: Ավելին, պահանջվում են ոչ միայն 
հիդրոօդերևութաբանական պարամետրերը, այլ նաև՝ հիդրոերկրաբանական ցուցանիշները 
(ինֆիլտրացիայի գործակից, ծակոտկենություն, խորքային հոսք և այլն), հողի կազմը, 
բուսականությունը, ինչպես նաև ջրօգտագործման ճշգրիտ տվյալներ` մոդելավորման հուսալի 
արդյունքներ ունենալու համար:  

Հետևաբար, անհրաժեշտ է կատարել ջրաբանական մոդելավորման համար առկա տվյալների 
աղբյուրների բացահայտմանն ուղղված ուսումնասիրություններ: Այդ 
ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա կբացահայտվեն 
հիդրոօդերևութաբանական և հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի ցանցերի 
արդիականացման առաջնահերթությունները, կսահմանվեն հիդրոերկրաբանական, հողի, 
բուսականության և այլ հետազոտություններ՝ ջրաբանական մոդելավորման համար 
տվյալների ձեռքբերման նպատակով: 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում արբանյակային հեռահար զոնդավորման 
տվյալները դառնում են տվյալների կարևոր աղբյուր՝ վերգետնյա մոնիթորինգի բացերը 
լրացնելու համար: Արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման հետ մեկտեղ՝ 
դրանք հսկայական ներուժ ունեն այնպիսի բարդ ֆիզիկական գործընթացների մոդելավորման 
համար, ինչպիսիք են ջերմոցային գազերի արտանետումների հետևանքով ջերմաստիճանի 
գլոբալ փոփոխությունները և կլիմայի փոփոխության պատճառով ջրաբանական շրջափուլի 
(ցիկլի) փոփոխությունները: Թեպետ հեռավար զոնդավորմամբ ստացված տվյալների 
տարածական և ժամանակային լուծաչափը հաճախ խոչընդոտում է փոքր տարածքների 
համար հուսալի մոդելավորման արդյունքների ձեռքբերմանը, սակայն արբանյակային  
պատկերների որակն անընդհատ բարձրանում է: 

Հետազոտական բաղադրիչը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի հարմարվողականության 
միջոցառումների պլանավորման և իրականացման գործում: Կեղտաջրերի մաքրման՝ 
բնության վրա հիմնված լուծումների ներդրումը, անօդաչու սարքերի միջոցով ձեռքբերված 
բազմասպեկտրալ պատկերների օգտագործմամբ ճշգրիտ գյուղատնտեսությունը, 
թունաքիմիկատների փոխարինումը օրգանական պարարտանյութերով, կաթիլային ոռոգման 
համակարգերը, հեղեղումների վաղ նախազգուշացման համակարգերը, շրջանաձև ոռոգման 
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գաղափարների կիրառումը և այլն միանշանակ բարձրացնում են հարմարվողականության 
միջոցառումների արդյունավետությունը ջրային ոլորտում:  

Կրթությունն առանցքային գործոն է երկրում հետազոտական կարողությունների զարգացման 
համար: Ներկայումս բնապահպանական գիտությունները դասավանդվում են մի շարք 
հայաստանյան բուհերում, սակայն հետագա տարիներին շատ կարևոր կլինի այդ բուհերի 
ուսումնական ծրագրերում ներառել կլիմայի փոփոխությանն առնչվող դասընթացներ։  

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներն ու գիտական կենտրոններն 
առաջնորդում են բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ հիմնարար գիտական 
հետազոտությունները Հայաստանում։ Հետևյալ ինստիտուտներն ու կենտրոններն ունեն լավ 
ներուժ՝ Հայաստանում ջրային ոլորտ հարմարվողականության պլանավորմանը 
հետազոտական աջակցություն ցուցաբերելու համար. 

• Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, 
• Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, 
• Գ. Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ, 
• Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն, 
• Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն։ 

«Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում 
իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և 
վերլուծում» (2020 թ ․ ) ուսումնասիրության մեջ առաջարկվում է Շրջակա միջավայրի 
նախարարության ենթակայության ներքո ստեղծել ջրային ռեսուրսների և կլիմայի 
ուսումնասիրության գերազանցության կենտրոն։ Այս կենտրոնի պարտականությունների 
շարքում կարող են ներառվել. 

• հետագա ուսումնասիրությունների համար կլիմայական և հիդրոլոգիական մոդելների 
գնահատումը և առաջարկությունների տրամադրումը,  

• որպես ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ Հայաստանի ազգային հաղորդագրությունների գնահատման և 
ընդունման կենտրոն հանդես գալը,  

• տվյալների բացերի որոշումն ու վերլուծությունը և հիդրոլոգիական մոդելավորման 
համար անհրաժեշտ տվյալների սահմանումը (հիդրոօդերևութաբանական տվյալներ, 
ջրօգտագործման տվյալներ, հիդրոերկրաբանություն, տեղագրություն, գրունտների 
կազմ, բուսականություն, հողօգտագործում):    

• Կենտրոնը պետք է պատասխանատու լինի նաև ԿՓՓՄՀ-ի և միջազգային այնպիսի 
կազմակերպությունների հետ համագործակցության ուղիներ գտնելու համար, 
ինչպիսիք են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն և Կլիմայական հետազոտությունների համաշխարհային 
ծրագիրը (WCRP)` կլիմայական մոդելների տեղայնացման և ջրային ռեսուրսների 
խոցելիության գնահատման միջազգային լավագույն փորձը փոխառնելու և 
Հայաստանի նման տարածաշրջաններին սեփական փորձը փոխանցելու համար: 
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4.6. Կլիմայի փոփոխությանը ջրային ոլորտի հարմարվողականության 
պլանների  վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 

Ջրային ոլորտում ծրագրված միջամտությունների մի քանի օրինակ կարելի է գտնել 
Հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագրերում (ՀԱԳԾ-եր), որոնք 
պատրաստվել են զարգացող երկրների կողմից ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ներքո՝ հաշվի առնելով դրանց 
հատուկ խոցելիությունը: ՀԱԳԾ-երը թույլ են տալիս հատկորոշել առաջնահերթ 
գործողություններ, որոնք արձագանքում են կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու իրենց 
առաջնահերթ կարիքներին: Դրանք նպատակ ունեն բարձրացնել առկա հարմարվողական 
կարողություններն ավելի շուտ տեղական մակարդակում, քան՝ կենտրոնանալ սցենարների 
վրա հիմնված մոդելավորման վրա՝ պետական մակարդակով ապագա խոցելիությունը և 
երկարաժամկետ քաղաքականությունը գնահատելու համար (Նիքոլ և Կաուր, 2009):  

ՀԱԳԾ-երի ներկայացումով որոշվում է իրականացման համար ֆինանսավորման դիմելու 
իրավասությունը Նվազագույն զարգացած երկրների հիմնադրամի ներքո, որը կառավարվում 
է Գլոբալ բնապահպանական հիմնադրամի (ԳԲՀ/GEF) կողմից: ՀԱԳԾ-երի գործընթացում 
կարևորություն է տրվում համայնքների մակարդակով ներդրմանը՝ որպես տեղեկությունների 
կարևոր աղբյուր` ընդունելով, որ համայնքները հանդիսանում են հիմնական շահագրգիռ 
կողմերը: ՀԱԳԾ-երը կողմնորոշված են դեպի գործողությունները, բխում են երկրի 
կարիքներից, ճկուն են և հիմնված են ազգային հանգամանքների վրա: 2020 թ․ հոկտեմբերի 1-
ի դրությամբ 20 զարգացող երկրներ ներկայացրել էին իրենց ՀԱԳԾ-երը (ՄԱԿ ՓՇԿ)։ 

Բացի դրանից, շատ քիչ համապարփակ ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրեր 
կարելի է գտնել զարգացած երկրներում։ Ընդհանուր առմամբ, «ռազմավարություն» եզրույթը 
գերադասելի է «պլան» եզրույթից. մասշտաբն ավելի շուտ համապետակական (ազգային) կամ 
միջազգային է (անդրսահմանային ջրային ավազան), և դրա հիմնական բովանդակությունը 
միջնաժամկետ պլանավորումն է, այդ թվում՝ գիտելիքների ստեղծումը, ազդեցությունների և 
խոցելիության գնահատումը, սցենարների կառուցումը և շրջանակային միջոցառումների 
սահմանումը: Գործառնական գործողությունների բացահայտումը՝ ծախսերի մանրամասն 
հաշվարկներով և ֆինանսական պլանով, որոշ չափով սահմանափակվում է «բանկերի կողմից 
ֆինանսավորման ենթակա» ծրագրերով:   

Ջրի և կլիմայի ֆինանսավորման բարդությունը, ինչպես նաև «ֆինանսավորելի» ծրագրերի 
բացակայությունը հաղթահարելու համար, COP 22-ի ընթացքում ինկուբացիոն հարթակ է 
հատկացվել ջրային և 59  կլիմայական ծրագրերի համար: Օրինակ, Սավա գետի ավազանի 
միջազգային հանձնաժողովն աջակցություն ստացավ մշակելու Սավա գետի ավազանի 
Կլիմայի հարմարվողականության ռազմավարությունը, առաջնահերթ միջոցառումները և 
գործողությունների ծրագիրը։ Մարոկկոյում Սեբու ջրային գործակալությունը մշակեց 

59 Ջրի և կլիմայի գլոբալ դաշինքը հաջորդում է «Ջրի և հարմարվողականության մասին Փարիզյան դաշնագիր. 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ուժեղացում գետերի, լճերի և ջրաբեր շերտերի ավազաններում» 
նախաձեռնությանը։ Ջրավազանների կազմակերպության միջազգային ցանցի և  ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի առաջնորդությամբ  
այս նախաձեռնությունը նպատակ ուներ մոբիլիզացնել ջրավազանային կազմակերպությունները և խթանել 
գործողությունները։ Ստորագրող կողմերը ճանաչում են կարողությունների և գիտելիքների ամրապնդման 
կարևորությունը, ավազանների կառավարման պլանավորման հարմարեցումը, կառավարման ամրապնդումը և  
ֆինանսավորումընպաամապատասխան ֆինանսավորման ապահովումը։  
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գործողությունների ծրագիր՝ բարելավելու Ֆես քաղաքի ջրահեռացման համակարգի 
աշխատանքը և արդյունավետությունը: Դա ներառում է ներդրումներ ավազանում գործող 
արտադրությունների կողմից: Հորդանանում Զարայի քաղաքապետարանը, IUCN-ի և ROWA-
ի աջակցությամբ վերականգնում է գետավազանը և գետի բնական գործառույթները: Ծրագրին 
աջակցում են շվեյցարական և շվեդական համագործակցությունները: Այս ծրագրերը պետք է 
օգտվեն դոնորների 30 000-ից մինչև 60 000 եվրո սուբսիդիաներից՝ մասնավոր ներդրումների 
խթանման նպատակով (OiEau 2017 թ․):  

Այնուամենայնիվ, մի քանի երկիր ցուցաբերեց համակողմանի մոտեցում։ Այսպես, Վիկտորիա 
նահանգի կառավարությունը 2018 թ.-ին մշակեց Ջրային ոլորտի կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության գործողությունների փորձնական ծրագիր։ Ջրային ոլորտն 
առաջնորդում է նահանգի անցումը դեպի կլիմայակայուն համայնք և զուտ զրոյական 
արտանետումներով տնտեսություն մինչև 2050 թ․-ը՝ մինչև 2025 թ․-ը ջերմոցային գազերի 
արտանետումները 42% -ով նվազեցնելու հանձնառությամբ: Ջրային ոլորտի արդյունավետ 
կառավարման երկարաժամկետ ազգային ծրագիրը ներառում է կոյուղի, ջրահեռացում և 
հեղեղումների կառավարում:  

Ջրային ոլորտի հարմարվողականության այս պլանը հանձն է առնում իրականացնել 20 
գործողություն՝ ջրային ոլորտի հաճախորդներին ավելի դիմակայուն ծառայություններ 
մատուցելու համար: Գործողությունները կիրականացվեն նահանգի Շրջակա միջավայրի, 
հողի, ջրի և պլանավորման վարչության կողմից (DELWP)՝ ջրային ոլորտի 
կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ։ 2021 թ․ կմշակվի գործողությունների նոր 
հնգամյա պլանն առաջին օրենսդրորեն հաստատված ՋՈՀՊ-ում։  

Վիկտորիայի ջրային կորպորացիաներն առաջիկա երեք տարիների ընթացքում տարեկան 
կծախսեն տարեկան մոտ 1,2 միլիարդ դոլար ջրի և կոյուղու ենթակառուցվածքների վրա՝ 
Վիկտորիայի աճող բնակչությանը հուսալի ծառայություններ մատուցելու համար: 
Ենթակառուցվածքային ծրագրերի համար որպես տեղեկությունների աղբյուր են ծառայել 
բնակչության աճի և կլիմայի փոփոխության կանխատեսումները։ Վիկտորիայում տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին են պատկանում և նրանք կառավարում են 
ենթակառուցվածքներ, որոնց փոխարինման արժեքը գնահատվում է 11 միլիարդ դոլար: 
Նրանք ակտիվորեն ներդրումներ են կատարում ջրի կառավարման ինտեգրված լուծումների 
մեջ (Վիկտորիայի նահանգ, 2018 թ.)։ 

2013 թ.-ին Մոլդովան սկսեց վերանայել Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՄՋՀ) 
ոլորտի ռազմավարությունը (2012-2027 թթ. համար), որը ներառում է միջնաժամկետ 
գործողությունների ծրագիր՝ Եվրոպական Հանձնաժողովի օժանդակությամբ, ինչպես նաև 
մշակել Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային ռազմավարությունը՝ 
ՄԱԶԾ-ի օժանդակությամբ։ Զուգահեռաբար մշակվում են Հեղեղումներից պաշտպանության 
ազգային ծրագիր և այլ բնական վտանգների ռիսկերի նվազեցման ազգային պլան: 
Հեղեղումների, երաշտների և այլ եղանակային ծայրահեղ երևույթների հանդեպ ՋՄՋՀ 
ենթակառուցվածքների դիմակայունությունը բարձրացնելու հարմարվողական 
միջոցառումները հետևում են ՏՀԶԿ-ի կողմից մշակված մոտեցմանը. 

• իմանալ կլիմայի փոփոխության հետ կապված ջրային ռեսուրսների և ՋՄՋՀ-ի ռիսկերը, 

• սահմանափակել այս ռիսկերը, այսինքն` գնահատել ռիսկերի ընդունելի մակարդակը՝ 
հիմնվելով տնտեսական և սոցիալական արժեքների վրա, 
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• կառավարել այդ ռիսկերը, այսինքն՝ ռիսկերի մեղմում և ռիսկերի բաշխում: 

Հարմարվողականության միջոցառումների ծախսերի ընդհանուր գնահատումը ուշադրության 
կենտրոնում պահում է լրացուցիչ միջոցառումները, որոնք էական են, և որոնք ընդգրկված չեն 
ՋՄՋՀ ոլորտի վերանայված ռազմավարության մեջ։ Խոցելի գյուղերը երաշտից պաշտպանելու 
համար լրացուցիչ կապիտալ ծախսերն ընդհանուր առմամբ կազմում են մոտ 3,8 մլն եվրո: 
Ակնկալվում է, որ ամենախոցելի գյուղական վայրերում սանիտարական ծառայությունների 
ներդրման արժեքը կկազմի մոտ 6,45 մլն եվրո: Ենթադրվում է, որ գերակա ինստիտուցիոնալ 
միջոցառումները, ինչպես նաև Գլխավոր պլանը և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները 
համապատասխանում են ՋՄՋՀ ոլորտի ռազմավարությանը, ուստի չեն ներառում աճողական 
ծախսեր:  

Ամփոփելով՝ ՋՄՋՀ ոլորտի ռազմավարության վերանայումը գնահատում է, որ 
ջրամատակարարման և սանիտարական երկարաժամկետ թիրախներին (լիարժեք 
համապատասխանություն ԵՄ կեղտաջրերի դիրեկտիվին) հասնելու համար պահանջվում է 
705 մլն եվրո։  Նման ծախսերը համարվում են ֆինանսապես կենսունակ: Հաշվի առնելով, որ 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության աճողական ծախսերը ՋՄՋՀ ոլորտի 
ռազմավարության ներդրումային կարիքների 2%-ից ցածր են, ՋՄՋՀ ոլորտում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականությունը նույնպես համարվում է ֆինանսապես կենսունակ։ 
Ծրագիրն ուսումնասիրում է հարմարվողականությանը հատուկ ֆինանսավորման 
միջոցառումները՝ իմանալով, որ ՏՀԶԿ երկրների փորձն այս տիրույթում բավականին սուղ է: 
Մի գլուխ նվիրված է ոլորտի ներդրումային կարիքները նվազեցնելու ցածր տեխնոլոգիական 
լուծումներին։ 

Դա համարում է, որ համեմատաբար պարզ տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են EcoSan 
զուգարանները, կարող են ցածրածախս ծառայություններ մատուցել չսպասարկվող կամ 
թերսպասարկվող բնակավայրերին՝ միաժամանակ նվազեցնելով ներդրումների ընդհանուր 
կարիքները: Բացի դրանից, այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են էկոհամակարգի 
հարմարեցումը, ներառյալ գերխոնավ (ջրաճահճային) տարածքների վերականգնումը, 
լճակների օգտագործումը և ջրհավաք ավազանների պաշտպանությունը՝ ջրի որակի 
բարելավման համար, կարող են նաև նվազեցնել ՋՄՋՀ ծառայությունների մատուցման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսավորման չափը: Նման ներդրումներն ավելի քիչ կապիտալ են 
պահանջում, պահպանման (սպասարկման) առումով ավելի քիչ ծախսատար են, և դրանք 
ավելի հեշտ է հետադարձել, եթե պարզվի, որ դրանք հասցեական չեն եղել (ՏՀԶԿ, 2013 թ.)։ 

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի (UNECE) «Ջրի և կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու մասին» ուղեցույցը, իր 
ֆինանսական հարցերի գլխում տրամադրում է առաջարկություններ. i) «սակավ ջուրը 
վերահատկացնել ցածրարժեք գործածություններից բարձրարժեք գործածությունների՝ 
պայմանով, որ հավասարության նկատառումները պահպանվեն»։ Ii) կառավարությունները 
լիովին օգտագործում են իրենց հասանելիք բազմակողմ ֆինանսավորման մեխանիզմները՝ 
իրականացնելու հարմարեցումը կլիմայի փոփոխությանը, մասնավորապես` ԳԷՀ-ի 
հարմարեցման հատուկ հիմնադրամները, Հարմարվողականության հիմնադրամը Կիոտոյի 
արձանագրության ներքո։ iii) սահմանել մասնավոր հատվածի մասնակցությունը խթանող 
շուկայական մեխանիզմները, թեպետ ընդունված է, որ անորոշությունը և ոչ ճիշտ  
համապատասխանեցված շուկաները կարող են խոչընդոտել հարմարվողականությանը: IV) 
վճարներ գանձել տնտեսական գործունեության տեսակներից, որոնք նպաստում են 
կենսաբազմազանության վատթարացմանը և կորստին, ինչպիսիք են աղտոտման հարկերը, 
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հողերի մելիորացիայի պարտատոմսերը և աղբահանությունը «աղտոտողը վճարում է» 
սկզբունքով, քանզի ճանաչված է, որ կենսաբազմազանությունը և էկոհամակարգերը, որպես 
«բնական ենթակառուցվածքներ», կարևոր դեր ունեն խաղալու կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվելու գործում»:  

2007 թ ․  Նիդեռլանդների կառավարությունը կազմավորեց այսպես կոչված Դելտա 
հանձնաժողովը՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքներից Հոլանդիայի ափերի և ցածրադիր 
շրջանների երկարաժամկետ պաշտպանության տեսլական ձևակերպելու համար: 
Հանձնաժողովը գնահատեց, որ մինչև 2050 թ․ Դելտա ծրագրի իրականացումը կպահանջի 
տարեկան 1,2-ից մինչև 1,6 միլիարդ եվրո, իսկ 2050–2100 թթ․ ՝ տարեկան 0,9-ից մինչև 1,5 
միլիարդ եվրո։ Հաշվի առնելով բարձր ծախսերը, Հանձնաժողովը հայտարարեց, որ 
Նիդեռլանդները պետք է իր ՀՆԱ-ի առնվազն 0,5 տոկոսը հատկացնի ջրի անվտանգությանը: 
Ջրի անվտանգության գնահատված ընդհանուր ծախսերը, ներառյալ կառավարման և 
պահպանման ծախսերը, են տարեկան կազմում են մոտավորապես 2,4-3,1 մլրդ եվրո, ինչը 
կազմում է ՀՆԱ-ի մոտավորապես 0,5 տոկոսը: Հետևաբար, Հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ 
առաջարկվող միջոցառումների ծախսերը տնտեսապես ողջամիտ և կենսունակ են՝ հաշվի 
առնելով, որ ծախսերի և օգուտների վերլուծությունը չէր կարող օգտագործվել որպես միակ 
գործիք՝ որոշում կայացնելու համար (ՄԱԿ-ի ԵՏՀ, 2009 թ.): 

Ջրային ոլորտի 64 միջամտություններից, որոնք հատկորոշվել են ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ՀԱԳԾ-
երում, միայն մեկն է շուկայահեն միջամտություն, մինչդեռ 34-ը տեխնիկական 
միջամտություններ են, իսկ վեցը կարող են դասակարգվել որպես 
ինստիտուցիոնալ/քաղաքականության վրա հիմնված միջամտություններ: Մյուսներն 
օգտագործում են գործիքների համադրություն: Բացահայտված միջամտությունների մեծ մասն 
ջրառաջարկի  կողմի միջամտություններ են: Միայն մի քանի օրինակներ են 
նպատակաուղղված ջրի պահանջարկի և առաջարկի օրենսդրության ներդրմանը՝ ոռոգման 
հորերի կառավարման և ջրի կայուն օգտագործման ապահովման նպատակով։ 
Գյուղատնտեսության մեջ միջամտությունը ներառում է մշակաբույսերի, տնկման 
ժամկետների փոփոխություն, ակտիվների վաճառք և այլն, սակայն բարեկեցիկ ֆերմերներն 
ամենայն հավանականությամբ կարձագանքեն ոչ թե կլիմայի սպառնալիքներին, այլ՝ շուկայի 
պայմաններին: Թեև շուկային արձագանքելը կարող է խթանել ռիսկի դիմելը  և աճը, սակայն 
կարող է հանգեցնել նաև ոչ հարմարվողական գործելակերպերի և խոցելիության 
բարձրացման՝ այն դեպքերում, երբ պլանավորված հարմարվողականության տարբերակները, 
ինչպիսիք են ապահովագրությունը, գոյություն չունեն, և շահույթի կարճաժամկետ 
առավելագույնացումը (ռեսուրսների «հանքարդյունաբերության» միջոցով) համարվում է  
առաջնահերթություն՝ երկարաժամկետ պահպանության համեմատ։ 

Տնային տնտեսությունների մակարդակում ինքնավար հարմարվողականությունը գուցե 
չկարողանա վիճարկել կլիմայի փոփոխության ազդեցության քաղաքական կողմերը, ինչը 
ներառում է հզոր էլիտաների կողմից ջրի հասանելիության յուրացում և գիտելիքների հոսքի, 
ինչպես նաև բուն ռեսուրսի վերահսկողություն: Հետևաբար, Նիքոլը և Կաուրը (2009 թ.) 
խորհուրդ են տալիս հոգածություն՝ հարմարվողականության պլանավորված 
քաղաքականություններ մշակելիս՝ ապահովելու, որ դրանք պատշաճ տարբերակներ լինեն 
տարբեր մասշտաբների տնտեսությունների համար:  

Ֆրանսիայում յուրաքանչյուր գետավազան ընդգրկված է ջրային գործակալությունների 
կողմից մշակված կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրում։ Օրինակ՝ 
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Լուարա-Բրետանիի ավազանում հարմարվողականության պլանը սահմանում է ջրի 5 
մարտահրավեր (ջրի որակ, կենսաբազմազանություն, քանակ, վարարումներ և կառավարում) 
և գործողության 112 լծակ: Պլանը իրենց տարածքներում գտնվող բոլոր շահագրգիռ կողմերին 
հրավիրում է մշակել այս գործողությունների պլանը՝ ըստ իրենց ինտեգրված մոտեցման, 
օրինակ` ջրային էկոհամակարգերի դիմակայունության համար: Լուարա-Բրետանիի 
հարմարվողականության պլանի  դրույթներից մեկն է՝ սահմանափակել ջրառի 
թույլտվությունների տևողությունը, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի լավ հարմարվել ջրի 
առկայության վրա կլիմայի փոփոխության հետևանքներին (AELB 2018 թ․):  

Խոցելիության վերլուծությունը, որի վրա հիմնված է հարմարվողականության պլանը, 
օգտագործում է 4 ցուցանիշ. ջրի առկայություն (կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը 
մակերևութային ջրերի հավասարակշռության վրա ցածր հոսքի ժամանակահատվածում), 
հող-ջուր հավասարակշռություն (ազդեցություն գյուղատնտեսության վրա), ջրային և 
գերխոնավ տարածքների կենսաբազմազանություն (ազդեցություն հատուկ պահպանվող 
տարածքների վրա), ջրի էվտրոֆիկացում (ազդեցություն ջրերի ինքնամաքրման կարողության 
վրա): Արդյունքներն ընդգծում են գետերի հետ կապված ջրային կենսաբազմազանության և 
դրանց կողմից ապահովվող ինքնամաքրման ծառայությունների զգալի վատթարացում: 
Համապատասխան գործողությունները ներառված են Լուարա-Բրետանիի ՋԿՊ-ի 
միջոցառումների հաջորդ ծրագրում (AERB 2017):  

ADAPT միջտարածաշրջանային ծրագիրն իրականացրեց 11 տեղական 
հարմարվողականության պլան Ֆրանսիայի և Իտալիայի քաղաքների համար՝ 
կենտրոնանալով քաղաքային հեղեղումների վրա, ինչպես նաև մեկ անդրսահմանային 
հարմարվողականության պլան: Նախագիծը տրամադրում է առաջարկներ գործողությունների 
վերաբերյալ: Բացահայտված 259 գործողությունները բաժանված էին ըստ 5 կատեգորիաների. 
գիտելիքների ձևավորում, կարողությունների զարգացում, կառավարում, մոնիթորինգի և 
նախազգուշացման համակարգեր և քաղաքային հեղեղումների նվազեցում: Յուրաքանչյուր 
գործողության համար սահմանվել է արդյունքի ցուցանիշ և իրականացման ցուցանիշ։ 
Ծրագիրը հիմնական նախաձեռնությունների և ֆինանսական գործիքների ցանկից ավելի 
հեռուն չի գնում։ Լավ գործելակերպերը հավաքվում են վեբ հարթակում 
(https://www.eumayors.eu/support/funding.html)։   

Ջրային ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության վերաբերյալ Ճապոնիայի 
միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) ձեռնարկն առանձնանում է այլ 
աշխատանքներից՝ այն կարևորությամբ, որը վերագրում է աղետների ռիսկերի 
կառավարմանը և համայնքահեն դիմակայունությանը: Նշելով, որ հասարակության 
խոցելիությունը մեծանում է քաղաքներում բնակչության կենտրոնացման և աղքատների 
բնակավայրերի՝ ռիսկային գոտիներում գտնվելու հետևանքով, ինչպիսիք են գետերի հուների 
տարածքները և կտրուկ լանջերը, խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել սոցիալ-
տնտեսական գործոններին, մասնավորապես աղքատներին և խոցելի խմբերին՝ վտանգները 
մեղմելու նպատակով: Քանի որ աղետների կառավարումը համայնքի գործունեության մի 
մասն է, ցանկացած միջամտություն պետք է հաշվի առնի համայնքի կառավարումը՝ 
ուշադրությունը կենտրոնացնելով, օրինակ, համատեղ ձեռնարկությունում գործընկերների 
միջև վստահության ձևավորման վրա: Ցանկացած լուծում պետք է ներառի մի շարք 
տարբերակներ՝ ավելի լավ հաղթահարելու որոշակի պայմաններ: Առանձնացնում է չորս 
տեսակի օգնություն. հանրային օգնությունը տրամադրվում է կենտրոնական և տեղական 
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կառավարման մարմինների արձագանքներով, փոխօգնությունը համայնքահեն կամ 
հավատքի վրա հիմնված կազմակերպությունների աջակցությունն է, որը գտնվում է հանրային 
և մասնավոր ոլորտների միջև, ինքնօգնություն, որը տնային տնտեսությունների և անհատների 
պատրաստվածությունն է, և այլ երկրների արտաքին օգնությունը (JICA 2010 թ․):  

1993 թ.-ին և 1995 թ.-ին Հռենոսի սաստիկ հեղեղումից հետո Հռենոսի պաշտպանության 
միջազգային հանձնաժողովը (ICPR) ընդունեց «Հեղեղումների դեմ գործողությունների 1998 թ․ 
համապարփակ պլանը», որը ներառում է մինչև 2020 թվականը: Գնահատվել է հեղեղումի 
վնասների ռիսկը (սահմանվում է որպես հավանական վնասի (€) և հեղեղման 
հավանականության (տարեկան) արտադրյալ: Բացահայտվել են ջրհավաք ավազանում 
միջոցառումների իրականացման միջոցով հեղեղումների մակարդակը նվազեցնելու 
հնարավորությունները: Ստացված տեղեկությունները հրապարակվել են «Հռենոսի ատլաս 
2001»-ում՝ որպես մարդկանց «հեղեղումների մասին իրազեկվածության» բարձրացման 
տարրերից մեկը: Հեղեղումների կանխատեսման համակարգը նույնպես բարելավվել է, 
մասնավորապես՝ ջրի կառավարման վարչությունների և եղանակի ծառայությունների միջև 
գործակցության բարելավման շնորհիվ: Գործողությունների ծրագրի իրականացումը 
գնահատվել է հինգ տարին մեկ (ՄԱԿ-ի ԵՏՀ, 2009 թ.): 

2019 թվականին Ջրի գլոբալ գործընկերությունը (GWP) թարմացրեց ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ՀԱԾ-երի 
Տեխնիկական ուղեցույցների ջրին վերաբերող հավելվածը: Նշվում է Հարմարվողականության 
ազգային ծրագրերի մեկ հիմնական սահմանափակում սահմանափակում. «ջրային 
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը գործնականում բոլոր դեպքերում կներառի 
գործակցություն ազգային սահմաններից դուրս»:  
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5. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ 2021-2025ԹԹ. 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ  

 

Ներածություն 
ՋՈՀՊ-ը բացահայտում է կոնկրետ բացերը, որոնք խոչընդոտում են ջրային ոլորտի՝ կլիմայի 
փոփոխությանը հարմարվելուն, և առաջարկում է ձեռնարկել միջոցներ այդ բացերը 
հաղթահարելու համար: Միջոցառումները խմբավորված են հինգ հիմնական 
կատեգորիաների՝ օրենսդրական, տեխնիկական, հետազոտական, կրթական և գենդերային, 
ինստիտուցիոնալ, կառավարում և քաղաքականություն: Այս կատեգորիաները նշված են 
գույներով, որոնք նպատակ ունեն մատնանշելու յուրաքանչյուր միջոցառման իրականացման 
համար անհրաժեշտ թեմատիկ փորձագիտությունը կամ որոշումների կայացման 
մակարդակը՝ միջճյուղային ոլորտներում դիտարկելիս։ Յուրաքանչյուր միջոցառման համար 
քննարկված են ֆինանսավորման տարբերակներ, քանի որ հայաստանյան 
հաստատությունների ֆինանսական կարողությունները բավարար չեն առաջիկա բոլոր 
մարտահրավերներին դիմագրավելու համար:  

ՋՈՀՊ-ի միջոցառումներն ուղղված են միայն ջրային ոլորտին և մասնավորապես վերաբերում 
են կլիմայի փոփոխությունների հանդեպ հարմարվողականությանը: Կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ մյուս վեց առավել խոցելի ոլորտների հետ ջրային ոլորտի առողջ համակարգումը 
երաշխավորելու նպատակով իրականացվել է միջոլորտային վերլուծություն («Միջանկյալ 
զեկույց»-ի Աղյուսակ 12): Ջրային ոլորտի ընդգրկումից դուրս գտնվող 
հարմարվողականության կարևոր միջոցառումները նշվել են որպես ՋՈՀՊ-ի հետ կապ 
չունեցող (օրինակ, հողամասի մակարդակում ոռոգման փորձարկումը): Մնացած ՈՀՊ-ների 
մշակման համար պատասխանատու կառույցները պետք է ապահովեն, որ այդ 
միջոցառումները հաջողությամբ ներառվեն։ 

ՋՈՀՊ-ը նաև ուշադրության կենտրոնում է պահում կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու 
որոշակի միջոցառումներ՝ հաշվի  առնելով ՀԱԾ-ի ութ սկզբունքները։ Հետևաբար, ջրային 
ոլորտին վերաբերող որոշ ընդհանուր միջոցառումներ թեպետ շատ նպատակահարմար են, 
սակայն դուրս են թողնված ՋՈՀՊ-ի առաջնահերթ միջոցառումների ցանկից: Օրինակ, ջրի 
տվյալների ավտոմատ փոխանակումների ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումները 
ներառված չեն, և, ընդհակառակը, կատարելագործված ջրաբանական և 
հիդրոօդերևութաբանական համակարգերի միջոցով կլիմայի փոփոխության ազդեցության 
վերաբերյալ հավաստի տեղեկությունների և տվյալների ստացումը ՋՈՀՊ-ի մասն են կազմում:  

Միջոցառումների իդենտիֆիկացման համար սկզբնական նպատակն էր բացահայտել 
լրացուցիչ միջոցառումների շրջանակը (արդեն իսկ ընթացքի մեջ գտնվող միջացռումների հետ 
համեմատած), որոնք անհրաժեշտ են ընթացիկ ազդեցություններին հակազդելու և շրջանակն 
ընդլայնելու համար՝ ներառելով կլիմայական ապագա կանխատեսումները։ Այնուամենայնիվ, 
2-րդից 4-րդ մասերի եզրակացություններից մեկն այն է, որ թեպետ կլիմայի փոփոխության 
կանխատեսումների և խոցելիության վերաբերյալ կատարվել են համակողմանի գիտական 
ուսումնասիրություններ, այդուհանդերձ, դեռևս պետք է գնահատվի կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունը ջրային ոլորտի վրա, ամենից շատ՝ ազդեցությունը ջրի սեզոնային հաշվեկշռի 
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փոփոխության վրա և ֆինանսական ազդեցությունը ջրամատակարարման ծառայությունների 
և ակտիվների վրա, ինչպես նաև  գիտելիքները պետք է խորացվեն։  

Ի վերջո, գնահատելով ըստ առաջնահերթության առանձնացվեցին սահմանափակ թվով՝ 19 
առաջնահերթ միջոցառումներ, որպեսզի հնարավոր լինի դրանք ողջամիտ կերպով իրագործել 
ՋՈՀՊ-ի իրականացման ժամանակահատվածում և նախապատրաստվել հաջորդող փուլի 
համար (2025-2030թթ.)։ Յուրաքանչյուր միջոցառման նկարագրություն ներառում է 
ենթարդյունքների տեսակը, պատասխանատու մարմինը, իրականացնող գործընկերները, 
կոնկրետ ցուցանիշները և ֆինանսավորման տարբերակները։ Յուրաքանչյուր միջոցառման 
համար սահմանված են պարզ և հստակ ցուցանիշներ՝ իրականացման 
ժամանակահատվածում գրանցված առաջընթացը վերահսկելու նպատակով։ ՄԱԶԾ-ի 
խնդրանքով նշվել են ծախսերի մոտավոր նախահաշիվները: Հարկ է նկատի ունենալ, որ 
գործընթացի վերջին քայլը՝ ներդրումների «խողովակաշարի» մշակումը, կիրականացվի ավելի 
ուշ` սույն խորհրդատվական առաջադրանքի ավարտից հետո: 

 

5.1. Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն առնչվող բացերի 
վերհանում ջրային ոլորտում  

Վերհանվել են շուրջ 22 խոշոր բացթողումներ, որոնց պետք է անդրադառնան կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները, ինչպես ներկայացված է Աղյուսակ 
1-ից Աղյուսակ 5-ում։  
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Աղյուսակ 16: Օրենսդրական բացեր և պահանջվող միջոցառումներ 

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐ 

Խոշոր բացեր Առաջարկվող միջոցառումներ, որոնք պահանջվում են նշված բացերին անդրադառնալու 
համար   

1 ՀՀ սահմանադրություն 1.1 
ՀՀ սահմանադրությամբ նախատեսել կլիմայի փոփոխության ներքո շրջակա 
միջավայրի պահպանության գաղափարախոսությունն ու աշխարհայացքը։ 

2 
ՀՀ ջրային օրենսգիրք և 

համապատասխան օրենսդրություն 

2.1 

ՀՀ ջրային օրենսգրքում և համապատասխան օրենսդրությամբ հստակ և լիարժեք 
նախատեսել կրկնակի ջրօգտագործման ինստիտուտն առավել արդյունավետ 
իրագործելու իրավակարգավորումներ, խթանող արտոնություններ և 
խրախուսման մեխանիզմներ: 

2.2 

ՀՀ ջրային օրենսգրքում սահմանել «հեղեղումների ռիսկի նախնական 
գնահատում» եզրույթը և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսել հեղեղումների վտանգի 
և ռիսկի քարտեզների կազմման ու հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների 
կազմման կարգն ու պայմանները 

2.3 

ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարել՝ ջրօգտագործման 
թույլտվության հայտի մերժման հիմքերում ավելացնելով նաև այն 
գործունեությունը, որը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա 
միջավայրի վրա՝ նվազեցնելով կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային 
ռեսուրսների հարմարվողականության մակարդակը: 

3 
Սևանա լճի պաշտպանությանն 

առնչվող օրենսդրություն 
3.1 

Սևանա լճի պահպանության օրենսդրության վերանայում՝ նպատակ 
հետապնդելով բարելավել Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանմանն ուղղված 

իրավական  ոլորտները, քրեական, վարչական պատասխանատվության 
խստացումը՝ համապատասխան իրավախախտումների համար, լճի 

էկոհամակարգի պահպանության հարցում հասարակության իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացումը, ջրօգտագործման վերահսկողության ավելի 

խստացումը, մոնիթորինգի և պահպանության հարցերում պետական 
գերատեսչությունների և գիտահետազոտական ոլորտի միջև երկկողմանի 

փոխադարձ կապի, տեղեկատվության փոխանակման ապահովումը: 



3.2 

Սևանա լճի պահպանության օրենսդրության վերանայում՝ նպատակ 
հետապնդելով նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը լճի 
պահպանության, օգտագործման համար, Սևանա լճի՝ կոմունալ-կենցաղային 
կեղտաջրերով և ափամերձ տարածքներից ուղղված կեղտաջրերով աղտոտման 
նվազագույնի հասցնումը և այլն: 

4 
Բնօգտագործման վճարների 
դրույքաչափերի իրավական 

կարգավորումներ 
4.1 

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի վերանայումը՝ սահմանելով առավել 
բարձր սակագներ խմելու, ոռոգման, կենցաղային և հիդրոէներգետիկայի 
բնագավառում ջրառի համար: 

5 

Հանրային ծանուցում և ջրային 
պաշարների կառավարման և 

պահպանության մարմնի մշակած 
փաստաթղթերի 

հրապարակայնություն 

5.1 

Ջրօգտագործման թույլտվության նախագծերի մասին հասարակությանը 
ծանուցելու եղանակները վերանայել և ավելացնել, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին ներգրավել տեղեկատվությունը համայնքի 
բնակիչներին տրամադրելու և մասնակցային գործընթացները կազմակերպելու 
հարցում: 

 

Աղյուսակ 17: Տեխնիկական բացեր և պահանջվող միջոցառումներ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐ 

Խոշոր բացեր Պահանջվող միջոցառումներ 

1 
 

Հիդրոօդերևութաբանական 
մոնիթորինգ 

1.1 

Տվյալների հավաքագրման և փոխանցման գործընթացների ավտոմատացում՝ 
իրականին մոտ ժամանակահատվածի համար տվյալներ ունենալու և մարդկային 
գործոնի հետևանքով առաջացող սխալներից խուսափելու նպատակով։ Դժվար 
հասանելի վայրերում տվյալների (մասնավորապես ձնաչափական) 
հավաքագրման համար նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառություն 
(մասնավորապես՝ հեռազննման հնարավորությունների կիրառմամբ)։ 

1.2 
Սևանա լճում և 20 մլն մ3 ու ավելի ծավալով ջրամբարներում դիտարկումների 
շարժական չափիչ սարքերի տեղադրում` ջրի մակերևույթից գոլորշացման 
ծավալների որոշման նպատակով: 
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1.3 

14 նոր հիդրոլոգիական դիտակետերի հիմնում գետավազանների հոսքի 
ձևավորման գոտիներում՝ ջրի մակարդակի, գետային հոսքի, ջրի և օդի 
ջերմաստիճանի կանոնավոր չափումներ իրականացնելու համար, որպեսզի 
հնարավորություն ընձեռնվի Հայաստանում իրականացնել ջրային ռեսուրսների՝ 
ԿՓ հանդեպ խոցելիության ավելի ճշգրիտ գնահատում և կանխատեսում։ 

1.4 

Վերանորոգել և ավտոմատ սարքավորումներով հագեցնել բարձրալեռնային 
օդերևութաբանական կայանները։ Հիմնել 5 նոր օդերևութաբանական կայան՝ 
բարձրլեռնային գոտիներում ԿՓ ազդեցության առավել ճշգրիտ գնահատման և 
կանխատեսման նպատակով։ 

2 
Ջրօգտագործման և հողերի  

մոնիթորինգ 

2.1 
Ջրառի հուսալի և շարունակական չափումներ (հատկապես խոշոր 
ջրօգտագործողների համար) և ջրային համակարգերի մոդելավորում։. 

2.2 

Ջրօգտագործման մոնիթորինգի SCADA համակարգը ջրային ոլորտի պետական 
մարմիններին և կազմակերպություններին, մասնավորապես՝ ՀՀ ՇՄՆ և կից 
համապատասխան գերատեսչություններին հասանելի դարձնելու ուղղությամբ 
մեխանիզմների ստեղծում։  

2.3 
Ոռոգելի տարածքներում հողի բերրիության և աղակալման մակարդակի 
երկարաժամկետ մոնիթորինգ։ 

3 
Ջրային ոլորտի 

ենթակառուցվածքներ 

3.1 
Անարդյունավետ ենթակառուցվածքների (ներառյալ ոռոգման համակարգերը) 
ամբողջական վերականգնում և վերանորոգում։ 

3.2 
Կանաչ ենթակառուցվածքների (էկոհամակարգերի վրա հիմնված լուծումներ, ջրի 
պահպանման բնական միջոցներ և այլն) իրականացում հեղեղումներից առավել 
խոցելի ջրհավաք ավազանների համար։ 

4 Ջրի որակ 4.1 
Սահմանել որակի ստանդարտներ մաքրված կեղտաջրերի՝ կոյուղի թափվելու և 
ոռոգման համար կրկնօգտագործվելու համար։ 

5 Աղետների կառավարում 

5.1 
Հեղեղավտանգ և սելավավտանգ տարածքների գույքագրում և քարտեզագրում՝ 
ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաների հիման վրա։ 

5.2 
ԿՓ ներքո հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների՝ ջրային 
ծառայությունների և առաջարկի/պահանջարկի սցենարների վրա պոտենցիալ 
ազդեցության գնահատում ավազանի մակարդակում։ 
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6 Տվյալների կառավարում 6.1 
Մեխանիզմների և գործիքների հիմնում՝ հիդրոլոգիական, ջրի որակի, 
օդերևութաբանական և ջրօգտագործման հաշվառման տվյալների բազաները 
Պետական ջրային կադաստրի համակարգի հետ կապելու համար։ 

 

Աղյուսակ 18: Գիտահետազոտական ոլորտի բացեր և պահանջվող միջոցառումներ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐ 

Խոշոր բացեր Պահանջվող միջոցառումներ 

1 
Կլիմայի փոփոխություններին 

առնչվող դասընթացներ բուհական 
ծրագրերում 1.1 

Կլիմայի փոփոխության հետ կապված դասընթացների ներառում հայկական 
համալսարանների կրթական ծրագրերում։ 

2 
Հայաստանում առկա գիտական 

ներուժի արդյունավետ 
օգտագործում 

2.1 

Երաշտի հետևանքների մեղմման և հիդրոօդերևութաբանական ռիսկերի 
նվազեցման համար բնական լուծումների առավելությունների և 
արդյունավետության գնահատում: 

2.2 

Հայկական գիտական կազմակերպությունների հետազոտական ներուժի 
օգտագործումը կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության պլանավորման 
համար։ 

3 
Հետազոտությունների վրա 

հիմնված՝ շրջակա միջավայրի 
համար անվտանգ լուծումներ  

3.1 

Ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման առավել հուսալի, 
մասնագետների խմբի կողմից քննարկված և ընդունված մեթոդաբանություններ և 
հարմարվողականության միջոցառումներ ունենալու համար ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարության ենթակայության ներքո ստեղծել ջրային ռեսուրսների 
և կլիմայի ուսումնասիրությունների գիտական-նորարարական գերազանցության 
կենտրոն: 

4 
Ջրաբանական և 

ջրաերկրաբանական 
մոդելավորում 

4.1 
Վերանայել և կիրառել պիլոտային ավազանների օրինակով բնապահպանական 
թողքի հաշվարկի մեթոդոլոգիան՝ համաձայն ԵՄ ստանդարտների։ 

4.2 

Ներդնել ժամանակակից հիդրոլոգիական մոդելներ՝ ջրավազանային մակարդակով 
ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման և առկա հիդրոլոգիական 
տեղեկատվության վերլուծության համար։ 
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4.3 

Ներդնել ժամանակակից հիդրոերկրաբանական մոդելներ  կլիմայի փոփոխության 
ներքո ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար՝ 
հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի վրա։ Ստորերկրյա ջրերի վրա 
անթրոպոգեն և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների տարանջատում։ 

4.4 
Կլիմայի փոփոխության ներքո գետավազաններում ջրի որակի խոցելիության 
գնահատման նոր մեթոդի մշակում։ 

5 
  

Կապ գյուղատնտեսության 
զարգացման և 

հետազոտությունների միջև 

5.1 

Ֆերմերների կոլեկտիվ խորհրդատվության և աջակցության շարունակական 
համակարգ՝ ոռոգման պրակտիկաների բարելավման և ԿՓ 
հարմարվողականության համար։  

5.2 
ԿՓ ներքո մշակաբույսերի ջրապահանջարկի փոփոխության գնահատման 
իրականացումը Հայաստանի համար։ 

5.3 
Կեղտաջրերի՝ ոռոգման նպատակով կրկնօգտագործման առողջական, 
գյուղատնտեսական և բնապահպանական ազդեցությունների մոնիթորինգ։ 

 

Աղյուսակ 19: Կրթության ոլորտի և գենդերային բնույթի բացեր և պահանջվող միջոցառումներ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿՈՂՄԵՐ 

Խոշոր բացեր Պահանջվող միջոցառումները 

1 
Կանանց մասնակցությունը ջրային 

ռեսուրսների կառավարմանը 

1.1 
Ավելացնել կանանց մասնակցությունը ջրային ռեսուրսների կառավարման 
համակարգում և որոշումների կայացման գործընթացներում ազգային և 
մարզային/համայնքային մակարդակներում։ 

1.2 
Անբարենպաստ համայնքների ղեկավարների տեղեկացվուծության բարձրացում 
ջրային ոլորտի հարմարվողականության առանձնահատկությունների վերաբերյալ՝ 
գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով։  

2 

Ջրամատակարարման 
ծառայությունների 

հասանելիությունը ամենախոցելի 
բնակչության համար 

2.1 
Դուրս բերել խոցելի սոցիալական խմբերը և գնահատել դրանց կարիքները 
մարզային և համայնքային մակարդակներում։ 

2.2 
Ապահովել բարելավված սանիտարական ծառայություններ աղջիկների և տղաների 
համար բոլոր հանրային դպրոցներում։ 
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3 
Աննպաստ վիճակում գտնվող 

գյուղական համայնքների 
կարողությունների զարգացում 

3.1 

Իրականացնել տեղեկացվածության բարձրացման արշավներ անբարենպաստ 
պայմաններում գտնվող գյուղական համայնքներում, ներառյալ հետևյալ թեմաները․ 
ոռոգման տեխնոլոգիաներ՝ ջրախնայող, կաթիլային, անձրևաջրերի 
օգտագործումով և աղետի ռիսկի կառավարում։ 

3.2 
Իրականացնել ծրագրեր ջրի և գյուղատնտեսության ոլորտում՝ ներառյալ 
դասընթացներ, նոր տեխնոլորգիաների կիրառում և բիզնես նախաձեռնություններ՝ 
հաշվի առնելով գենդերային մոտեցումները, միջազգային և տեղական փորձը։ 

 
Աղյուսակ 20: Քաղաքականության, կառավարման և ինստիտուցիոնալ բացեր և պահանջվող միջոցառումներ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿՈՂՄԵՐ 

Խոշոր բացեր Պահանջվող միջոցառումները 

1 

Միջկառույցային 
համակարգում և դերերի ու 
պատասխանատվություն-

ների սահմանում 

1.1 
Բարձրագույն կառավարման մարմնի ներքո ստեղծել միջգերատեսչական մարմին, որը 
պատասխանատու կլինի ազգային մակարդակով ջրի և կլիմայի քաղաքականության 
համակարգման համար: 

1.2 

Ավելացնելտեղային և ջրավազանային կառավարման մարմինների դերն ու 
պատասխանատվությունը`ջրային ոլորտում տարբեր պետական ծառայությունների 
գործողությունները համակարգելու, ջրային կանոնակարգերը կիրառելու և վերահսկելու 
նպատակով: 

1.3 
Սահմանել ջրային ոլորտում մոնիթորինգի, գնահատման, հաշվառման և 
հարմարվողականության բարելավման ազգային շրջանակ: 

1.4 
Ամրապնդել դիվերսիֆիկացված մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը՝  պետության 
անունից գործելու և կառուցելու նպատակով: 

1.5 
Ներդնել մասնավոր հատվածի որոշումներում կլիմայի փոփոխության նկատառումների 
ներառումը խթանող մեխանիզմներ:  

2 
Պլանավորելու և ջուրն 

օգտագործողներին 
հատկացնելու 

2.1 
Ջրի քաղաքականության աջակցում՝ հաշվի առնելով ջրավազանային մակարդակով ջրի 
առաջարկի/պահանջարկի ճշգրիտ սցենարները (ներկա և ապագա): 

2.2 
Սահմանել ջրի բաշխման ծրագրեր առավել կարևոր ենթավազաններում և միավորել բոլոր 
շահագրգիռ կողմերին՝ կանոնների և ցուցանիշների սահմանման գործում: 
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կառուցակարգեր 
(մեխանիզմներ) 2.3 

Ջրի պահանջարկի նվազեցման մեխանիզմների կիրառում՝ մինչև լրացուցիչ ռեսուրսների 
դիվերսիֆիկացումը և զարգացումը: 

3 
Հատկապես կլիմային 

վերաբերող արտակարգ 
իրավիճակների պլաններ 

3.1 

Սահմանել արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի ազգային շրջանակ և տեղային 
մակարդակով իրականացնել. 
* Երաշտ. Աստիճանական նվազեցման միջոցառումներ, որոնք կենտրոնացած են երաշտի 
խստության, առաջնահերթ մատակարարման և կարգավորման վրա: 
* Հեղեղում. Օդերևութաբանական կանխատեսումների հիման վրա աղետի նվազեցման վաղ 
ազդարարման համակարգերի ներդրում 

3.2 
Հեղեղաջրերի ու սելավների կանխման և դրանց կառավարման ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների ամրապնդում 
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5.2. Ընտրված առաջնահերթ միջոցառումներ Ջրային ոլորտի 2021-2025թթ. 
հարմարվողականության պլանի համար  

Մասնակցային գործընթացի ավարտին, հիմնվելով շահագրգիռ կողմերի վերլուծության վրա 
(Գլուխ 4), ջրային ոլորտի կառույցները հրավիրվեցին արտահայտելու միջոցառումների 
յուրաքանչյուր կատեգորիայի իրենց առաջնահերթությունները և առաջարկելու լրացուցիչ 
միջոցառումներ: 

Հավելված 1-ում ամփոփված է դասակարգման գործողությանը մասնակցած հրավիրյալ 
հաստատությունների ցանկը։ Հավելված 2-ը ներկայացնում է այն միջոցառումները, որոնց 
առաջնահերթություն է տրվել ըստ դասակարգման գործողության:  

Ջրային ոլորտի ընդգրկումից դուրս համարվող միջոցառումների մեծ մասը վերաբերում է 
գյուղատնտեսության և, ի վերջո, էներգետիկ ոլորտին: Մի քանի առաջարկված միջոցառումներ 
դասակարգվել են ցանկի ստորին հորիզոնականներում, թեև չափազանց կարևոր են ազգային 
և տեղական հարմարվողականության գործընթացների համար: Խոսքն աղետների 
կառավարմանն առնչվող վերջին տեխնիկական միջոցառման մասին է, կամ ինստիտուցիոնալ 
և քաղաքականությանն առնչվող վերջին չորս միջոցառումների մասին, որոնք ինտեգրվել են 
«Միջգերատեսչական համակարգում, դերեր և պատասխանատվություններ» և «Հատկապես 
կլիմայի փոփոխությանն առընչվող արտակարգ իրավիճակների պլաններ» միջոցառումների 
մեջ:  

Փորձագետների դատողության և միջազգային գործելակերպերի վերանայման հիման վրա այդ 
միջոցառումները պահպանվեցին օրակարգի վերին հորիզոնականներում։ Հնարավոր է, որ 
ավելի դժվար լինի պատասխանատու կառույցի կողմից դրանց իրականացման ստանձնումը։  

 

5.3. 2021-2025 թթ. հարմարվողականության առաջնահերթ միջոցառումների 
իրականացման ճանապարհային քարտեզ  

Ազգային մակարդակով առաջարկվող միջոցառումների իրականացման գործընթացին 
աջակցելու համար առաջարկվում է ստեղծել Միջճյուղային հանձնաժողով, որը կղեկավարի և 
կվերահսկի հարմարվողականության պլանավորման ընդհանուր 5-ամյա գործընթացը: 
Միջոլորտային նկատառումների կարևորության պատճառով այս Հանձնաժողովը պետք է 
ապահովի, որ մյուս ՈՀՊ-ների մշակումը սերտորեն համակարգվի ՋՈՀՊ-ի հետ, և 
մասնավորապես, ընդգրկումից դուրս թողնված առաջնահերթ միջոցառումները նույնպես 
հաջողությամբ ներառվեն։  

Ավելին, պլանավորման գործընթացում պետք է նաև հաշվի առնվեն տարածաշրջանային լայն 
փոխանակման և միջազգային համագործակցության համատեքստը՝ ապահովելու, որ 
հարմարվողականության հիմնադրամներին ներկայացված  ազգային նախագծերի 
առաջարկներն ընդգրկվեն ՋՈՀՊ-ի մեջ։   

Առաջնահերթ միջոցառումները պետք է իրականացվեն  որոշումների կայացման տարբեր 
մակարդակների որոշակի մարմինների կողմից, հիմնականում Շրջակա միջավայրի 



նախարարության և Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 
ենթակայության ներքո, ինչպես նաև մի քանի իրականացնող գործընկերների հետ:  

Աղյուսակ 21-ում ամփոփ ներկայացված է, թե առաջնահերթ միջոցառումներն ինչպես են 
մասնակցում ՋՈՀՊ-ի ռազմավարական ենթարդյունքների ձեռքբերմանը՝ ռազմավարական 
նպատակներին համապատասխան կերպով։ Միջոցառումները դասակարգված են ըստ 
կատեգորիայի (Ի՝  իրավական։ Տ՝ տեխնիկական, ԳՀ՝ գիտահետազոտական,  ԿևԳ՝ կրթական 
և գենդերային, ՔԿևԻ՝ քաղաքականություն, կառավարում և ինստիտուցիոնալ): 
Գծապատկերների համարները համապատասխանում են յուրաքանչյուր միջոցառման 
համարին, որը (միջոցառումը) այնուհետև նկարագրվում է:  
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Աղյուսակ 21 : ՋՈՀՊ-ի ենթարդյունքների ձեռքբերման առաջնահերթ միջոցառումներ 

Ռազմավարական նպատակ/արդյունքներ Առաջնահերթ միջոցառումներ 
ՌՆ1  Գիտելիքների և հարմարվողականության կարողությունների զարգացում Ի Տ Հ Կ&Գ ՔԿ&Ի 

Ա1.1 Որոշակի գործողություններ հասցեագրված են կանանց և հեռավոր համայնքների բնակչությանը՝ կլիմայի 
խնդիրների վերաբերյալ նրանց իրազեկվածությունը բարձրացնելու և նրանց աջակցելու համար    1  

Ա1.2 Հայտնի են ԿՓ բոլոր տեսակի ծայրահեղ դրսևորումների ազդեցությունները ջրամատակարարման 
ծառայությունների վրա, և բնակչությունն իրազեկված է    2  

Ա1.3 Ջրամատակարարման / ջրի պահանջարկի ստույգ սցենարներն առկա են ջրավազանի մասշտաբով  3 4   

Ա1.4 
Հասարակության բոլոր հատվածները և գիտակարգերն (գիտության ճյուղերը) իրենց ավանդն են բերում ջրային 
ոլորտի հարմարվողականության կարողությունների բարձրացմանը՝ մասնակցային մոտեցումների և 
խորհրդատվության հատուկ գործընթացների միջոցով  5    

Ա1.5 ՔՀԿ-ները ներգրավված են ԿՓ տեղական ազդեցությունների դիտորդման և հարմարվողականության 
միջոցառումների իրականացման գործում     6  7 

Ա1.6 Ջրային ոլորտում հարմարվողականության լավագույն գործելակերպերը, նախագծերի և հետազոտությունների 
արդյունքները փոխանակվում և փոխանցվում են երկրով մեկ  8    

ՌՆ2 Պլանավորման քաղաքականության համակարգում և կիրարկում      

Ա2.1 Գյուղական բնակավայրերի և համայնքների համար ջրային ծառայությունների մատչելիությունն ու որակը 
պահանջում են ուժեղացված միջոցառումներ  9    

Ա2.2 Գենդերային նկատառումները ջրի ոլորտի կառավարման մաս են կազմում    10  

Ա2.3 
Ջրի ոլորտի հարմարվողականության պլանավորումը շարունակաբար համակարգվում է խոցելի հատվածների 
միջև, և խնդրո առարկա յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար հստակորեն մշակված են արտակարգ 
իրավիճակների պլաններ  11   12 

Ա2.4 Ջրի բաշխման կանոններըը և մեխանիզմները սահմանված են, և թույլտվությունների տրամադրման համակարգը 
հաջողությամբ կիրառվում է   13    14 

Ա2.5 Ջրային ոլորտի կառավարումն ապակենտրոնացված է, և էկոհամակարգի պահպանության նպատակները 
սահմանված են երկարաժամկետ կտրվածքով 15     

Ա2.6 
Ջրային ոլորտի հարմարվողականության քաղաքականության սահմանումը, մշտադիտարկումը և իրականացումը 
հիմնված են կառույցների և շահագրգիռ կողմերի միջև պարտականությունների հստակ բաշխման վրա՝ տարբեր 
աշխարհագրական մասշտաբներով 16    16 

Ա2.7 Բաց տվյալների առկայությունը և քաղաքացիների մասնակցությունը կլիմայի հետ կապված տվյալների 
հավաքմանը և վերլուծությանը շարունակվում են   6   

ՌՆ3 Կայուն և հուսալի ջրամատակարարման ծառայություններ և ջրային տնտեսություն (ակտիվներ) 

Ա3.1 Ջրային տնտեսություններում կատարվող ներդրումները ելնում են ծախսերի և օգուտների վերլուծությունից և ջրի 
ապահով հասանելիությունից     17 



Ռազմավարական նպատակ/արդյունքներ Առաջնահերթ միջոցառումներ 
ՌՆ1  Գիտելիքների և հարմարվողականության կարողությունների զարգացում Ի Տ Հ Կ&Գ ՔԿ&Ի 

Ա3.2 Ջրային ռեսուրսների և կլիմայի ազդեցության գնահատումը նոր ենթակառուցվածքների մշակման նախապայման 
է, և հակակշռման կառուցակարգերն առկա են  18    

Ա3.3 
Ֆինանսական մեխանիզմները լավ հարմարեցված են հիդրոտեխնիկական աշխատանքներում կատարվող 
մասնավոր ներդրումների համար: Ջրային ոլորտի կառավարման տնտեսական գործիքների, հանրային 
ծառայությունների և ծախսերի վերականգնման սկզբունքների կիրառում 19     
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Վերապահումներ։ 

Հետևյալ գլխում նկարագրվում են ծրագրման հաջորդ ժամանակահատվածում ջրային ոլորտի՝ 
կլիմայի փոփոխություններին հարմարվելուն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները: 
Միջոցառման նկատմամբ կիրառված աշխարհագրական ընդգրկումը և միջոցառումների 
իրականացման համար պատասխանատու առաջատար կառույցներն ու գործընկերները պետք է 
դիտարկվեն որպես առաջարկներ: Վերջնական որոշումը բոլոր դեպքերում պատկանում է 
պետական մարմիններին:  

Ինչ վերաբերում է ծախսերի նախահաշիվներին, ապա ֆինանսական «ծրարները» կարող են 
համարվել միայն մոտավոր՝ ելնելով նույնպիսի հայտնի նախագծերից։ Եթե տվյալ միջոցառումը 
կարիք ունի լրացուցիչ ուսումնասիրության, նշված է՝ «Կիրառելի չէ»։ Բոլոր դեպքերում, ջրային 
ոլորտի մարմինները պետք է իրենք կատարեն ծախսերի մանրամասն գնահատումը՝ նախքան 
ներդրումների ծրագրելը:   

 

Գիտելիքների և հարմարվողականության կարողությունների ձևավորման առաջնահերթ 
միջոցառումներ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

1 2 

Բարելավված սանիտարական 
ծառայությունները հասանելի 

դարձնել աղջիկների և տղաների 
համար պետական դպրոցներում  

 Իրազեկվածության բարձրացման 
արշավներ աննպաստ վիճակում 

գտնվող համայնքներում 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Հայաստանի 1403 դպրոցներից 128-ը 
չունի կոյուղի։ Խոսքը 

մոտավորապես 12 000 աշակերտի և 
1 500 ուսուցչի մասին է։  

Բարելավված սանիտարական 
ծառայություններ, այդ թվում՝ 

դպրոցի շենքի ներսում տղաների և 
աղջիկների համար առանձնացված 

ապահով զուգարաններ։ Մաքուր 
հոսող ջրի առկայություն՝ 
անհրաժեշտ հիգիենայի 

պահպանման նպատակով։ 
Առաջնահերթությունը պետք է տրվի 

կոյուղի և հոսող ջուր չունեցող 
դպրոցներին։ Տեղական ՀԿ-ների 

դերն է գիտելիքների տարածումն ու 
սարքավորումները սարքին 

վիճակում պահելուն աջակցելը։ 

Մշակել և իրականացնել 
իրազեկվածության բարձրացման 
և կարողությունների զարգացման 
արշավներ աննպաստ վիճակում 

գտնվող գյուղական 
համայնքներում՝ հիմնվելով 

տեղական լավագույն փորձի վրա 
(այդ թվում՝ ջրի խնայողության 
գործելակերպեր, անձրևաջրի 

հավաքում, աղետների ռիսկերի 
նվազեցում և այլն)։ Իրազեկման 

համար պետք է օգտագործվեն թե՛ 
տեղական ավանդական 

գիտելիքները, թե՛ միջազգային 
փորձը, ինչպես նաև շեշտադրում 
արվի նորարարությունների վրա։ 

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Երկրի մակարդակով 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 



ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Սարքավորումներ 
Վերապատրաստումներ, 
տեղեկատվական նյութեր 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Մարզպետարաններ, տեղական 
համայնքներ 

Մարզպետարաններ, տեղական 
համայնքներ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

Կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարություն, 

Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 

նախարարություն, Ջրային կոմիտե, 
ՀԿ-ներ 

ՀԿ-ներ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

* Պետական դպրոցների տոկոսը 
(ապաագրեգացված՝ ըստ գյուղական / 

քաղաքային համայնքների), որոնք 
շենքերի ներսում ունեն աղջիկների և 

տղաների համար առանձին, ապահով և 
պատշաճ զուգարաններ՝ մաքուր ջրով և 

ձեռքերը լվանալու 
հարմարություններով։  

* Ենթացուցանիշներ՝ տղա / աղջիկ 
աշակերտների թիվը, ուսուցիչների 
թիվը, ում հասանելի են ապահով 

զուգարաններ և ձեռքերը լվանալու 
հարմարություններ։ Ելակետային 

տվյալներ՝ 70 դպրոց չունի 
ջրամատակարարում, 128 դպրոց չունի 

կոյուղի։  Թիրախ՝ պետական դպրոցների 
100%-ն ունի բարելավված 

սանիտարական ծառայություններ։ 

Ցուցանիշ՝ մեկ համայնքին ընկնող 
արական/իգական սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը (այդ թվում՝ 
կանայք աննպաստ վիճակում 
գտնվող և հեռավոր վայրերից, 

միայնակ ծնողներ, տնային 
տնտեսություններ, որոնց գլխավոր 

անդամը կին է), ովքեր մասնակցել են 
տեղական իրազեկվածության 

բարձրացման արշավին և 
վերապատրաստումներին։ Թիրախ՝ 

ամենից աննպաստ վիճակում 
գտնվող համայնքների 30%-ում 

կանայք և տղամարդիկ ընդգրկված են 
իրազեկվածության բարձրացման 

միջոցառումներում / 
աշխատաժողովներում։  

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

3 4 

Ջրառի ծավալների չափում  
(Արարատյան դաշտ) 

Հիդրոերկրաբանական և 
հիդրոլոգիական մոդելներ՝ ԿՓ 

ներքո ջրային ռեսուրսների 
խոցելիության գնահատման 

նպատակով  

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ջրային կոմիտեն սկսել է 
իրականացնել ջրի մակարդակի 

չափումներ ոռոգման մայր 
ջրանցքներում: Համակարգն 

ապացուցել է իր 
արդյունավետությունը ջրի 
օգտագործման փաստացի 

տվյալների վերահսկման համար և 
պետք է ընդլայնվի ստորերկրյա 

ջրերի պաշարների վրա՝ըստ 

Հայաստանում չեն գործածվում 
մակերևութային և ստորերկրյա 

ջրերի փոխկազդեցությունների և 
ջրի ընդհանուր խոցելիության 

գնահատման մոդելներ։ 
Հիդրոերկրաբանական 

մոդելավորում իրականացվել է 
միայն Արարատյան դաշտի 

համար։  Թե՛ հիդրոլոգիական, և 
թե՛ հիդրոերկրաբանական 
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ջրօգտագործման ոլորտների 
կիրառվելով ամբողջ երկրի 

տարածքում: Այսպիսի 
վերահսկողական համակարգը 

նպաստում է գետերում 
բնապահպանական թողքերի 

վերականգնմանը և ջրօգտագործման 
թույլտվությունների կառավարմանը:  

Տվյալները պետք է մաս կազմեն 
Շրջակա միջավայրի միասնական 

տեղեկատվական համակարգի 
(ՇՄՄՏՀ/SEIS)։ Ջրօգտագործման 

աշխարհագրական բաշխման 
առումով ջրի ամեմնամեծ 
մանաբաժինը սպառվում է 

Արարատի և Արմավիրի մարզերում 
(ընդհանուր ջրօգտագործման 

մոտավորապես 64%-ը), որտեղ 
գերշահագործվում են նաև 

ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի 
պաշարները։ Այսպիսով, 

առաջարկվում է ընդլայնել ջրառի 
(ինչպես մակերևութային, այնպես էլ 

ստորերկրյա ռեսուրսներից) 
մոնիթորինգը՝ հատկապես 

Արարատյան դաշտում:  

մոդելների կիրառման համար 
անհրաժեշտ է ունենալ տվյալների 
պատշաճ որակի հավաքածուներ։ 

Այս միջոցառման նպատակն է՝ 
բացահայտել այն օպտիմալ 
մոդելները, որոնք կարող են 
գործարկվել՝ օգտագործելով 
երկրում առկա տվյալները և 

դրանց հետ համադրելով բաց 
արբանյակային տվյալները: 

Սևանա լճի ավազանի համար 
անհրաժեշտ է հիդրոլոգիական  
մոդել՝ ներկա և ապագա ջրային 

հաշվեկշռի ուղղությամբ 
սցենարներ գործարկելու 

նպատակով: Արարատյան 
դաշտում ստորերկրյա ջրերի 
մոդելավորումը հարկավոր է 

իրականացնել առավել 
մանրամասն:  

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Արարատյան դաշտ Սևանի ՋԿՏ և Արարատյան դաշտ 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Մինչև 500 000 ԱՄՆԴ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Սարքավորումներ Ուսումնասիրություն 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե և ՋՕԸ-եր 
ՀՀ ՇՄՆ 

«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման վարչություն 

ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման վարչություն, ԱՄՆ 

ՄԶԳ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

* Խոշոր ջրօգտագործողների լրացուցիչ 
20%-ի ջրառի վերահսկողություն 
ջրաչափերի միջոցով (տվյալների 

ավտոմատ փոխանցման համակարգով) 
* Ձկնաբուծական նպատակներով 

իրականացվող մոնիթորինգի 
ենթարկվող ջրառների 

* Ընտրված և փորձարկված է 
մակերևութային ջրերի խոցելիության 
գնահատման հիդրոլոգիական մոդելը 

(Այո/Ոչ), 
* Սևանա լճի ավազանի ներկա և 

ապագա ջրային հաշվեկշիռը 
գնահատված է (Այո/Ոչ)։ 
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հարաբերակցությունը  (բոլոր ջրառի 
կետերի հարաբերությամբ, %) 

* Ջրառի տվյալները փոխանցվում են 
Ջրային կոմիտեին և Շրջակա 

միջավայրի նախարարությանը (Ջրային 
պետական կադաստրի համակարգ) և 

օգտագործվում (Այո/Ոչ)․                                         
‒ ջրային ռեսուրսների կառավարումը և 

օգտագործումը բարելավելու համար, 
այդ թվում՝ վերանայելու 

ջրօգտագործման թույլտվությունների 
տրամադրման գործընթացները ջրային 

պաշարների վրա կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության 

համատեքստում, 
‒ բնական հոսքերի արժեքների առավել 

ճշգրիտ վերականգնում իրականացնելու 
համար, 

‒ ջրօգտագործման ենթոլորտներում 
հարմարվողականության արդյունավետ 

միջոցառումների իրականացմանն 
աջակցելու համար։ 

* Ջրաերկրաբանական մոդելն 
օգտագործվում է Արարատյան 

դաշտավայրում ստորգետնյա ջրերի 
խոցելիության գնահատման 

նպատակով (Այո/Ոչ)։  
* Մոդելները ներդրվել են ՀՀ ՇՄՆ 

ՀՄԿ-ում և օգտագործվում են 
շարունակական գնահատումների 

համար (Այո/Ոչ)։ 
* ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ-ի առնվազն 10 

մասնագետ անցել է մոդելների 
կիրառման ուղղությամբ 

վերապատրաստում։ 

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

5 6 
Մշակել մաքրված կեղտաջրերի 
որակի չափորոշիչներ՝ տարբեր 

ոլորտներում կրկնակի 
օգտագործման նպատակով 

Սահմանել մեխանիզմներ կլիմայի 
հարմարվողականության 

ուսումնասիրությունների համար՝ 
հիմնվելով բաց տվյալների վրա  

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Որակի չափորոշիչների 
սահմանումը ջրային ռեսուրսների 

սպառումը նվազեցնելու նախնական 
փուլն է: Այն պետք է հիմնված լինի 

ազգային փորձի և կեղտաջրերի 
արտանետման և մաքրման, 
թույլատրելի սահմանային 

արտանետումների 
համապատասխանության 
պահանջներին վերաբերող 

միջազգային չափորոշիչների, 
ինչպես նաև 

արդյունաբերական/կենցաղային 
կեղտաջրերի այլ պահանջների վրա: 
Հարկավոր է մշակել նաև ոռոգման 

ջրի որակի նորմեր:  

 Այս միջոցառումը 
հնարավորություն կտա 

քաղաքացիներին ավելի ակտիվ 
մասնակցել ջրային ոլորտի վրա 

կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության գնահատումների 
համար անհրաժեշտ տվյալների 

հավաքագրմանը և 
վերլուծությանը և կլիմայի 

փոփոխության տվյալների ավելի 
լավ ինտեգրմանը բաց 

կառավարման հարթակում։ Այս 
գործողությունները պետք է 
սինխրոնիզացվեն Շրջական 

միջավայրի միասնական 
տեղեկատվական համակարգի 

ներքո էլեկտրոնային 
կառավարման և Բաց տվյալների 
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նախաձեռնություններին առնչվող 
ճանապարհային քարտեզների 
կենսագործման հետ: Պետք է 
ինտեգրվեն նաև երկրագնդի 

դիտարկումների բաց տվյալները և 
արբանյակային պատկերները՝ 

օգնելու ավելի հուսալի 
կանխատեսումների մշակմանը, 

ինչն ի վերջո կհանգեցնի 
հարմարվողականության 

միջոցառումների ավելի լավ 
պլանավորմանը ողջ երկրում: 

Պահանջվում է ՀՀ ՇՄՆ 
«Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
անձնակազմի շարունակական 

վերապատրաստում՝ ջրային 
ռեսուրսների դիտարկումների 

համար հեռահար զոնդավորման 
տվյալների և գործիքների 

օգտագործման վերաբերյալ:  
Աշխարհագրական 

ընդգրկում 
Երկրի մակարդակով Երկրի մակարդակով 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Մինչև 250 000 ԱՄՆԴ Մինչև 750 000 ԱՄՆԴ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Ուսումնասիրություն 
Քաղաքականության 

փաստաթուղթ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Ջրային ոլորտի քաղաքականության 
վարչություն, Գյուղատնտեսական 
ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների 
օգտագործման և կոոպերացիայի 

զարգացման վարչություն 

«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
Ջրային կոմիտե, հետազոտական 

կենտրոններ 
ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման վարչություն 
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ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

* Մաքրված կեղտաջրերի 
չափորոշիչները և ներկայացվող 

պահանջները սահմանվում են ըստ 
օգտագործման տարբեր տեսակների 

(Այո/Ոչ)։ 
* ՀՀ կառավարությունն ընդունել է 

ոռոգման ջրի որակի նորմերը (Այո/Ոչ)։ 
* Կրկնակի օգտագործված մաքրված 

կեղտաջրերի ծավալն ըստ 
օգտագործման տեսակի (մ3/տարի) 

* Երկրում ընթացքի մեջ է առնվազն 3 
ոռոգման փորձնական նախագիծ 

(Այո/Ոչ)։ 
* Առնվազն 25 մասնագետ, ՋՕԸ-եր և 
գյուղացիական տնտեսություններ / 

միություններ վերապատրաստվել են՝ 
ոռոգման ջրի որակի նորմերը ներդնելու 

նպատակով։ 

* Հիդրոկլիմայական տվյալների 
շտեմարանի առցանց 

հասանելիություն և օգտագործողների 
թիվ 

*Հիդրոմետի առնվազն 10 մասնագետ 
վերապատրաստվել և օգտագործում 

են արբանյակային տվյալներ՝ կլիմայի 
փոփոխության կանխատեսումների և 
ջրային ռեսուրսների խոցելիության 

գնահատման նպատակով։ 
* Արբանյակային բաց տվյալների վրա 

հիմնված խոցելիության 
գնահատումներն օգտագործվում են 

որոշում կայացնողների կողմից՝ 
ջրային ոլորտում 

հարմարվողականության 
միջոցառումները պլանավորելու 

նպատակով (Այո/Ոչ)։ 
 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

7 8 
Սահմանել համակարգ ուղղված  

ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության 

քաղաքականության  մոնիթորինգին, 
գնահատմանը, 

հաշվետվողականությանը և 
բարելավման 

Հեղեղումների նկատմամբ 
առավել խոցելի ջրհավաք 

ավազաններում 
էկոհամակարգերի վրա հիմնված 

լուծումների ուղեցույց 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՋՈՀՊ-ը պետք է մշտադիտարկվի, 
ներկայացվեն հաշվետվություններ և 
կատարվի գնահատում՝ համաձայն 
իրականացման 5-ամյա շրջափուլի: 
Սահմանվել են ՍՄԱՐԹ (կոնկրետ, 

չափելի, իրագործելի, 
համապատասխան և ժամանակային 

սահմանների մեջ դրված) 
ցուցանիշներ յուրաքանչյուր 

առանձին միջոցառման 
իրականցման որակը գնահատելու 

համար: Իրականացման շրջափուլից 
քաղված դասերն առաջ կմղեն 

հաջորդ ՋՈՀՊ-ի մշակումը։ 
Ժամանակի ընթացքում 

ցուցանիշների արժեքները 
միտումներ են ուրվագծում 

որոշումներ կայացնողների համար: 
Կարելի է ուսումնասիրել դրանք 

Կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվելու էկոհամակարգային 

լուծումների լավագույն 
միջազգային փորձը կվերանայվի 

մասնակցային գործընթացի 
միջոցով, որը կմիավորի 
շահագրգիռ կողմերին՝ 

նախագծերի «սեփականատերը» 
լինելու ավելի ուժեղ զգացում 

սերմանելու համար: Ըստ 
«Կլիմայի փոփոխության մասին 

ՀՀ չորրորդ ազգային 
հաղորդագրության»՝ Ախուրյանի 

ՋԿՏ-ում և Սևանի ՋԿՏ-ում 
հեղեղումների նկատմամբ խոցելի 

տարածքները ենթակա են 
հեղեղումների ամենաբարձր 

ռիսկի: Ափամերձ 
բազմաֆունկցիոնալ բուֆերային 
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կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության 

վերաբերյալ հաշվետվությունների 
ավելի բարձր շրջանակի հետ 

կապելու հնարավորությունները:  

շերտերը տարածված 
էկոհամակարգային լուծումների 

օրինակներից են: 

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Ախուրյանի ՋԿՏ, Սևանի ՋԿՏ 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Մինչև 300 000 ԱՄՆԴ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ  Քաղաքականության փաստաթուղթ Ուղեցույց 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման 
վարչություն 

Ջրային ռեսուրսների 
կառավարման վարչություն, 

Աղետների ռիսկի նվազեցման 
քաղաքականության մշակման 

վարչություն, Փրկարար 
ծառայության բնակչության 

պաշտպանության և աղետների 
ռիսկի նվազեցման վարչության 
տարածքային գրասենյակներ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ Տեղական կառավարման մարմիններ Մարզպետարաններ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

* Հաշվարկված ցուցանիշների 
հարաբերակցությունը (%) 

* Ցուցանիշների գնահատման 
գործընթացում ներգրավված շահագրգիռ 

կողմերի ցանկը 
* ՋՈՀՊ-ի ցուցանիշների հաշվարկման 

վերապատրաստում անցած 
աշխատակիցների թիվը 

Առնվազն 10 մասնագետ 
վերապատրաստվել է կլիմայի 

փոփոխության 
հարմարվողականության մեջ 

էկոհամակարգերի վրա հիմնված 
լուծումների ներդրման վերաբերյալ:  

Առնվազն 10 մասնագետ 
վերապատրաստվել է հեղեղման 

վտանգը նվազեցնելու նպատակով 
ափամերձ բուֆերային շերտերի 

կառուցման վերաբերյալ: 
Առնվազն 2 հատուկ փորձնական 

տարածք Ախուրյանի և Սևանի ՋԿՏ-
երում։ 
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Պլանավորման քաղաքականության համակարգման և կիրարկման առաջնահերթ 
միջոցառումներ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

9 

Համեմատաբար անարդյունավետ ենթակառուցվածքների 
վերականգնման կամ նորերի կառուցման իրագործելիության 

ուսումնասիրություններ (ներառյալ ջրամբարները) 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ջրային ենթակառուցվածքների ներկա 
ֆիզիկական ու գործառութային վիճակի 

մասին տեղեկությունների 
փոխանակումը պարտադիր պայման է և 
ներկայումս բացակայում է: Ընդունված 
մեթոդաբանությունը և կարգավորումը, 

ներառյալ կարգաբանությունը 
(տաքսոնոմիա) և հաշվետվությունների 
ներկայացման ուղեցույցը, թույլ կտան 
ժամանակին կատարել բարելավման 
աշխատանքների ծախսերի հուսալի 

նախահաշվարկ և ապահովել 
ծախսարդյունավետ կապիտալ 

ներդրումներ ակտիվների պահպանման 
գործում: 

Հրազդանի, Ախուրյանի և Արարատյան 
ՋԿՏ-ում, որտեղ ջրառի ծավալներն 

ամենակարևորն են, կթիրախավորվեն 
համեմատաբար անարդյունավետ և 

ամենածախսատար 
ենթակառուցվածքները: Պետք է 

իրականացվի ինչպես մասնավոր, 
այնպես էլ պետական ակտիվների 

աուդիտ: Ծախսերի/օգուտների 
վերլուծությունների միջոցով, հաշվի 

առնելով նաև ջրօգտագործման 
սոցիալական գործառույթը և 

ավելացված արժեքը,կորոշվեն 
լավագույն տեխնիկական լուծումը և 

ներդրումային պլանը կլիմայի 
փոփոխության համատեքստում: 

Ցանկացած երկարաժամկետ ներդրման 
համար ջրամատակարարումը պետք է 

երաշխավորվի՝ ռիսկը նվազեցնելու 
նպատակով: Ապահովագրական 

մեխանիզմները և պայմանագրային 
խնդիրները պետք է լավ մտածված լինեն 

առաջին իսկ քայլից: Պետք է 
իրականացվեն ուսումնասիրություններ 
ջրօգտագործման արդյունավետության և 

հասանելիության, այդ թվում՝ կլիմայի 

  Ջրի արդյունավետ օգտագործումից 
հետո ջրի սակավության 

հաղթահարման երկրորդ միջոցը ջրի 
պահեստավորումն է: ՋՈՀՊ-ի 

կենսագործման 
ժամանակահատվածում ՀՀ 
կառավարության կողմից 

առանձնացված 18 ջրամբարներից 3-ը 
պետք է առաջնահերթ կերպով 

կառուցվեն Գեղարքունիքի և Սյունիքի 
մարզերում: Դրանք են՝ Արգիճի և 

Աստղաձորի ջրամբարները Սևանի 
ՋԿՏ-ում և Լիճքի ջրամբարը (Մեղրի) 
Հարավային ՋԿՏ-ում։ Իրականացվել 
են նշված ջրամբարների սկզբնական 

նախագծահաշվարկային 
աշխատանքները։ Տնտեսական 

իրագործելիությունը 
(ծախսերի/օգուտների 

հարաբերակցությունը) պետք է 
գնահատվի գետերի հոսքի և ջրի 

գոլորշիացման փոփոխությունների 
պայմաններում՝ կլիմայի 

փոփոխության, միկրոկլիմայի 
հավանական փոփոխությունների և 
ջրամբարներից ջերմոցային գազերի 

հնարավոր արտանետումների 
համատեքստում:  
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փոփոխության պայմաններում դրանց 
հնարավոր փոփոխությունների 

վերաբերյալ։ Ջրախնայող 
տեխնոլոգիաներն ու գործընթացները, 

կլիմակայունությունը պետք է լինեն 
պայմաններ՝ ցանկացած տեսակի 

ֆինանսավորման համար:  

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Ախուրյանի ՋԿՏ, Հրազդանի ՋԿՏ, 
Արարատյան ՋԿՏ 

Սևանի և Հարավային ՋԿՏ-ներ 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Մինչև 2 մլն ԱՄՆԴ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Ուսումնասիրություն և իրավական կարգավորում 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն, Էկոնոմիկայի 

նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն 
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ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

* ՀՀ կառավարության ընդունած 
անվանացանկը և տվյալների 

հավաքման մեթոդաբանությունը 
(Այո/Ոչ) 

* Առկա են ՏՏ սարքավորումներ և 
ծրագրային ապահովման 

ենթակառուցվածքներ 
* Տվյալները հավաքագրվում և 
մուտքագրվում են համակարգ 

* Անցկացվում է օգտատերերի ուսուցում 
* Իրագործելիության 

ուսումնասիրությունների միջոցով 
հասցեագրված է գլոբալ 

ջրօգտագործման արդյունավետության 
առնվազն 20% աճ (Այո/Ոչ) 

* Վերականգնվող 
ենթակառուցվածքների քանակը և 

տեսակները` ըստ ԱԴ -ի 
* Ենթակառուցվածքների քանակը, 

որոնք, ըստ իրագործելիության 
ուսումնասիրության, պետք է լքվեն։ 

* Առնվազն 10 ջրամբարների 
արդյունավետությունը/տնտեսական 

օգուտները գնահատված են։  
* Առնվազն 5 մասնագետ 

վերապատրաստվել է 
արդյունավետության/տնտեսական 

օգուտների գնահատման 
մեթոդաբանության ներդրման 

վերաբերյալ, ներառյալ միկրոկլիմայի 
փոփոխությունը և ջրամբարների 

ջերմոցային գազերի 
արտանետումների մակարդակը:  

* Երեք նոր ջրամբարների 
ներդրումային պլանը 

երաշխավորված է, և աշխատանքներն 
սկսվել են (Այո/Ոչ) 

* Նոր ջրամբարների ընդհանուր 
տարողությունը (մլն մ3) և ջրի 
հատկացումը յուրաքանչյուր 

օգտագործման համար 

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

10 11 
Աննպաստ վիճակում գտնվող 
համայնքների ղեկավարներին 

զգայուն դարձնել ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության 

առաջնահերթությունների հանդեպ՝ 
շեշտը դնելով գենդերային 

մոտեցման վրա: 

Ռազմավարական տարածքներում 
վերանորոգել ջրաբանական և 

հիդրոօդերևութաբանական 
դիտակետերը 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Մշակել գենդերային հարցերում 
զգայունացման մոդուլ համայնքների 

ղեկավարների, նրանց 
տեղակալների և համապատասխան 
աշխատակազմի համար: Անցկացնել 
աշխատաժողովներ/վերապատրաս-

տումներ՝ ուշադրության 
կենտրոնում ունենալով կանանց և 

տղամարդկանց, երեխաների և 
տարեցների (ներառյալ 

հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց)՝ ջրի հետ կապված 

խոցելիությունը, ներկայացնել 
գենդերային մոտեցման 

արդյունավետության և տնտեսական 
առումով նշանակալիության, 

 Հետևյալ դիտակետերը 
ժամանակակից 

սարքավորումներով 
արդիականացման կարիք ունեն. 
հիդրոլոգիական կայաններ՝ (1) 

Հրազդան-Հովտաշեն (Մասիս), (2) 
Մեծամոր-Ռանչպար, (3) Արփա-
Արենի, (4) Որոտան-Տաթև ՀԷԿ. 

օդերևութաբանական կայաններ՝ 
(1) Սեմյոնովկա, (2) Վարդենյաց 

(Յանխ)։ 
Բացի դրանից, գետավազանների 
հոսքի ձևավորման գոտիներում 
անհրաժեշտ է ստեղծել 14 նոր 

հիդրոլոգիական կայան (Շողվակ-
Ձորագյուղ, Աշոցք-Հարթաշեն, 
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որոշումների կայացման 
գործընթացներում կանանց 
ընդգրկելու կարևորության 

հիմնավորումներ, խրախուսել 
գյուղական համայնքներում կանանց 

կոոպերատիվների ստեղծումը և 
ցանկացած տեսակի 

համագործակցություն՝  խնդիրները 
կիսելու համար։  

Հալավար-Մելիք գյուղ, Գեղարոտ-
Արագած գյուղ, Միլի-Մեծ 

Գիլանլար, Վեդի-Խոսրով, Ազատ-
Լանջազատ, Եղեգիս-Գետիկվանք, 
Գեղի-Աջաբաջ, Մասրիկ-Ներքին 

Շորժա, Չիչխան- Բաշգյուղ, 
Աղստև-Կրիվոյստ, Սիսիան-

Արևիս, Լորաձոր-Շենաթաղ) և 5 
նոր օդերևութաբանական կայան՝ 
բարձրադիր գոտիներում կլիմայի 

փոփոխության ազդեցության 
առավել ճշգրիտ գնահատումների 

և կանխատեսումների համար 
(Եղնաջուր, Ջաջուռի լեռնանցք, 

Սոթք; Տաշտունի լեռնանցք, 
Սևաբերդ): 

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Երկրի մակարդակով 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Մինչև 3 մլն ԱՄՆԴ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Աշխատաժողով/վերապատրաստում Սարքավորումներ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Մարզպետարաններ, տեղական 
համայնքներ 

«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
Աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարություն, ՀԿ-ներ 
Ջրային պաշարների 

կառավարման վարչություն 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

Ենթարդյունքի 1-ին ցուցանիշ՝ 
մշակված վերապատրաստման 

ուղեցույց/մոդուլ։ Ենթարդյունքի 2-րդ 
ցուցանիշ՝ 

աշխատաժողովներին/վերապատրա
ստումներին մասնակցած 

տղամարդկանց և կանանց թիվը 
(ապաագրեգացված՝ ըստ 

պաշտոնների)։ Ենթացուցանիշ 2.1՝ 
աննպաստ վիճակում գտնվող 

համայնքների տոկոսը, որոնք ունեն 
գենդերային հարցերում 

զգայունացված համայնքային 
վարչական աշխատակազմ։ 

Ենթարդյունքի 3-րդ ցուցանիշ՝ 
գենդերային հարցերում զգայուն 

համայնքների թիվ։ Ենթարդյունքի 

* Ջրաբանական նոր կայանների 
ընդհանուր թիվը գետերի հոսքի 

ձևավորման գոտիներում սահմանվել 
է 

* Բարձրադիր գոտիներում գործում է 
առնվազն 5 նոր ժամանակակից 

ինքնաշխատ օդերևութաբանական 
կայան (Այո/Ոչ) 

* Գետաբերաններում գտնվող 
առնվազն 4 ջրաբանական կայան 

վերանորոգվել է (Այո/Ոչ)։ 
* Վերանորոգվել է առնվազն 2 
օդերևութաբանական  կայան 

(ինքնաշխատ կայանների 
տեղադրում) (Այո/Ոչ)։ 
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ցուցանիշը պետք է չափվի  
աշխատաժողովների/վերապատրաս

տումների ավարտից հետո 6-12 
ամսվա ընթացքում՝ համայնքների 

ղեկավարների/վարչական 
աշխատողների հետ հարցման  և 

(կամ) խորքային հարցազրույցների 
միջոցով: Ելակետային տվյալ՝ 0։ 
Թիրախ՝ աննպաստ վիճակում 
գտնվող համայնքների 50%-ը 

գենդերային հարցերում զգայուն է 
դարձվել։  

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

12 

Մշակել արտակարգ իրավիճակների պլաններ տեղային մակարդակով, 
այդ թվում՝ վաղ ազդարարման համակարգեր՝ հաշվի առնելով 

օդերևութաբանական կանխատեսումները 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Այս միջոցառումը վերագրվում է 
ազգային մակարդակով երաշտների 

կամ հեղեղումների համար 
արտակարգ իրավիճակների 
պլանների կազմմանը և այդ 
պլանների իրականացմանը 

տեղային մակարդակով։ 
Երաշտի պլանները նպատակ ունեն 
կառավարելու ջրի սակավությունը՝ 

ապահովելով առաջնահերթ 
մատակարարում և կարգավորում և 

որոշելով ջրաբանական և 
պիեզոմետրիկ շեմերը` 

աստիճանական 
սահմանափակումներ դնելու կամ 
ջրի որոշակի գործածությունները 

կանխելու համար: Երաշտի 
ժամանակահատվածում 

ձեռնարկված միջոցառումները 
պետք է լինեն աստիճանական և 

ուշադրության կենտրոնում պահեն 
նպատակները և երաշտի 
խստությունը։ Շեմերի և 
սահմանափակումների 

օրինակներից է. 1-ին փուլ՝ 
«ԱՉԱԼՐՋՈՒԹՅՈՒՆ». 

ջրօգտագործողները դեռևս ունեն 

Հեղեղումները և սելավները 
կանխելու և կառավարելու 

ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները պետք է 

ամրապնդվեն։ 
Հեղեղման պլանները նպատակ 

ունեն կանխել ֆիզիկական և 
մարդկային աղետները՝ ռիսկերի 

գոտիավորման, 
օդերևութաբանական 

կանխատեսումների և վաղ 
նախազգուշացման համակարգերի 

միջոցով: Հեղեղի ընթացքում 
ձեռնարկվող միջոցառումները 

պետք է լինեն աստիճանական և 
կենտրոնացած լինեն վտանգված 
բնաության և ակտիվների վրա: 

Խոցելի ակտիվների համար 
պատասխանատու մասնավոր 

հատվածի կողմից պետք է 
մշակվեն և իշխանությունների 

հետ համակարգվեն արտակարգ 
իրավիճակների լրացուցիչ 

պլաններ: 
Արտակարգ իրավիճակի 

պլանները պետք է պատրաստվեն 
մարզերի մակարդակում՝ բոլոր 
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նախատեսված ջրօգտագործման 
ծավալի 100%-ը, սակայն, 

տեղեկացված են, որ կարող է ի հայտ 
գալ ճգնաժամային իրավիճակ։ 2-րդ 
փուլ՝ «ԱՀԱԶԱՆԳ». տրամադրվում է 

նախատեսված ջրօգտագործման 
ծավալի 50%-ը։ 3-րդ փուլ՝ 
«ՃԳՆԱԺԱՄ». ջուր կարող 

էտրամադրվել միայն 
բացառությունների կարգով։ 

Արտակարգ իրավիճակի պլանները 
պետք է պատրաստվեն մարզային 
մակարդակով՝ բոլոր ավազանների 

համար, որոնք նշված են որպես 
կլիմայի փոփոխության հանդեպ 

խոցելի։  

ավազանների համար, որոնք 
նշված են որպես կլիմայի 

փոփոխության հանդեպ խոցելի։  

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Երկրի մակարդակով 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ  Քաղաքականության փաստաթուղթ 
 Քաղաքականության 

փաստաթուղթ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Ջրային պաշարների կառավարման 
վարչություն 

Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն, Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
(Գյուղատնտեսական ծրագրերի 

վարչություն) 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
Ջրային կոմիտե, Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ, 

«Զվարթնոց 
ավիաօդերեվութաբանական 
կենտրոն» փբը, Աղետների 

ռիսկերի նվազեցման 
քաղաքականության մշակման 

բաժին, Ճգնաժամային 
կառավարման պետական 
կենտրոնի տարածքային 

գրասենյակներ 
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ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

* Օրինակելի պլանի ընդունում՝ 
երաշտի կառավարման համար 

(Այո/Ոչ) 
* Իրագործված/ակտիվացված 

երաշտի արտակարգ իրավիճակի 
պլանների թիվ։  

* Յուրաքանչյուր պլանի 
ակտիվացման օր / օրերի թիվ   

*  Արարատյան դաշտավայրի համար 
հաստատվել է երաշտի 

կառավարման պլան (Այո/Ոչ) 
* Առնվազն 25 մասնագետ 

վերապատրաստվել է երաշտի 
կառավարման պլանի մշակման և 

իրականացման վերաբերյալ 

* Օրինակելի պլանի ընդունում՝ 
հեղեղման կառավարման համար 

(Այո/Ոչ) 
* Իրագործված/ակտիվացված 

հեղեղի արտակարգ իրավիճակի 
պլանների թիվ։  

Յուրաքանչյուր պլանի 
ակտիվացման օր / օրերի թիվ : 

Ձեռք բերված վաղ 
նախազգուշացման համակարգերի 
թիվ : Բնաությունը տարհանված է 

(Այո/Ոչ)։ Տուժածների թիվ։  
*  Ախուրյանի ԳԿՏ-ի համար 

հաստատվել է հեղեղի 
կառավարման պլան (Այո/Ոչ) 

* Առնվազն 25 մասնագետ 
վերապատրաստվել է հեղեղի 

կառավարման պլանի մշակման և 
իրականացման վերաբերյալ 

* Առնվազն 5 համայնք Ախուրյանի 
ԳԿՏ-ում՝ վաղ նախազգուշացման 

համակարգ 
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

13 14 
Ջրային օրենսգրքի փոփոխություն՝ 

սահմանելու քաղցրահամ ջրի 
օգտագործման 

առաջնահերթությունները, 
առավելագույնի հասցնելու ջրի 

արժեքավորությունը և խթանելու 
խնայողության ու կրկնակի 

օգտագործման պրակտիկան 

Սահմանել ջրահատկացման 
մեխանիզմներ կարևորագույն 

ենթավազաններում  

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ա) Կլիմայի փոփոխության 
պայմաններում ջրի ոլորտի 

քաղաքականությունը սահմանող 
հիմնական իրավական ակտերում 
արտացոլել ջրային ռեսուրսների 

կառավարման հայեցակարգը:  
բ) Ներմուծել ջրօգտագործման 
թույլտվության հայտը մերժելու 

հնարավորություն գործունեության 
այն տեսակների համար, որոնք 

կարող են բացասական 
ազդեցություն ունենալ ջրային 

ռեսուրսների վրա՝ նվազեցնելով 
ջրային կենսաձևերի` կլիմայի 

փոփոխություններին հարմարվելու 
կարողությունը:                                                       

գ) Նախատեսել իրավական 
կարգավորումներ և խրախուսման 

մեխանիզմներ՝ մաքրված ջրի 
վերօգտագործումը զարգացնելու 

նպատակով։ 
 դ) Վերանայել ջրգտագործման 

թույլտվությունների վերաբերյալ 
հանրային տեղեկատվության 

մեթոդները. տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին 

ներգրավել համայնքների 
անդամներին տեղեկություններ 
տրամադրելու և մասնակցային 

գործընթացներ կազմակերպելու 
գործում:   

ե) Ավելացնել ջրօգտագործման բոլոր 
դեպքերի գրանցումը (նվազագույն 

շեմից բարձր ?) հատկապես 
ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների 

Այս միջոցառումը նպատակ ունի 
բարելավել ջրի հասանելիության 

հավասարությունը՝ միևնույն 
ժամանակ պահպանելով 

բնապահպանական թողքը։  
Նպաստում է կայուն տնտեսական 

աճի ապահովմանը՝ ներդնելով 
ջրային ռեսուրսների 

կառավարման նորարարական 
միջնաժամկետ մոտեցում:  

Անհրաժեշտ է ջրային ոլորտի 
բոլոր շահագրգիռ կողմերին 
ներգրավվելո հավաքական 
մոտեցում։ Հիմնվելով առկա 

ջրային ռեսուրսների նախնական 
գնահատման և 

հիդրոհամակարգերի 
մոդելավորման վրա՝ հնարավոր է, 

որ տնտեսության տարբեր 
հատվածների համար ջրառի 

ծավալները սահմանափակվեն 
որոշակի ջրավազաններում և 

որոշակի ժամանակահատվածում։ 
Ջրահատկացման մեխանիզմները 

մշակվում են ջրավազանի կամ 
ստորերկրյա ջրային մարմնի 

մասշտաբով, որոնք ընտրվում են՝ 
ելնելով կառուցվածքային 

անհավասարակշռության ռիսկից։  
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դեպքում: Գործընթացն ընդգրկում է 
ՀՀ ամբողջ տարածքը։ 

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Պետք է որոշվի 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ 
Իրավական տեքստի նախագիծ և 

քաղաքականության փաստաթուղթ 
 Քաղաքականության 

փաստաթուղթ, ուղեցույց  

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն (Ջրային 

քաղաքականության վարչություն, 
Ռազմավարական 

քաղաքականության վարչություն) 

Ջրային պաշարների 
կառավարման վարչություն 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն (Ջրային 
պաշարների կառավարման 
վարչություն), Տարածքային 

կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 

նախարարություն (Ջրային կոմիտե) 

«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ, 
Ջրային կոմիտե, ավազանային 

կառավարման 
կազմակերպություններ, ՋՕՄ-եր, 

ՀԷԿ-եր, Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 
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ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

ա) Կլիմայի փոփոխության 
պայմաններում ջրի կառավարման 

հայեցակարգը հաջողությամբ 
ներառված է օրենսդրական դաշտում 

(Այո/Ոչ)։ 
բ) Ջրօգտագործման 

թույլտվությունների մերժման 
հնարավորությունը՝ կլիմայի 

փոփոխության համատեքստում 
ջրային ռեսուրսների վրա 

բացասական ազդեցությունը 
կանխելու նպատակով, ներառված է 

օրենքում (Այո/Ոչ):  
գ) Հրապարակվում և կիրառվում է 

Հայաստանում մաքրված 
կեղտաջրերի, ըստ օգտագործման 
տեսակների,  վերաօգտագործման 

վերաբերյալ իրավական տեքստ 
(Այո/Ոչ)։  

դ) Հանրային տեղեկատվության մեջ 
ներգրավված տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների 
թիվն ավելացել է (Այո/Ոչ): 

ե) Անվճար ջրօգտագործումը 
վերահսկվում է՝նպաստելով 
ապօրինի ջրօգտագործման 

կանխարգելմանը (Հ/Հ): 

Ենթաավազանների թիվը, որտեղ 
ներդրվում են հատկացման 

փորձնական մեխանիզմներ՝ ջրի 
օգտագործումը հավասարակշռելու 

և պահպանելու նպատակով։ 
Տեղական կառավարման մարմնի 

առկայություն, որը 
պատասխանատու է հատկացման 
կանոնների սահմանման և դրանց 

նպատակահարմարության 
գնահատման համար (Այո/Ոչ):  

Փորձագիտական օժանդակություն 
ջրի ոլորտի պետական 

մարմիններին, տեղական 
համայնքներին և մասնավոր 

հատվածին՝ բաշխման 
մեխանիզմների ներդրման գործում 

(Այո/Ոչ)։ 
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

15 16 

Սևանա լճի օրենսդրական 
կարգավորումների վերանայում՝ լճի 

էկոհամակարգի պահպանման, 
վերկանգնման և կիրարկման 

նպատակով  

Նշանակել հեղեղումների 
ռիսկերի կանխարգելման և 

կառավարման համար 
պատասխանատու 

իրավաբանական անձ: Մշակել 
հասկացություններ և 

սկզբունքներ:  

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 Սևանա լճի էկոհամակարգի 
պահպանության իրավական դաշտի և 

ինստիտուցիոնալ շրջանակների 
կատարելագործում, 
համապատասխան 

իրավախախտումների համար 
քրեական, վարչական 

պատասխանատվության խստացում, 
լճի էկոհամակարգի պահպանության 

վերաբերյալ հանրության 
իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացում, խստացված 
վերահսկողություն ջրօգտագործման և 

լճում որսագողության նկատմամբ , 
փոխադարձ կապերի և 

տեղեկությունների փոխանակման 
ապահովում պետական մարմինների և 
գիտահետազոտական հատվածի միջև 

կառավարման, մոնիթորինգի, լճի 
էկոհամակարգի պահպանության 

ոլորտներում, լճի պահպանության, 
օգտագործման և մոնիթորինգի 

նորարարական տեխնոլոգիաների 
ներդրում, Սևանա լճի՝ քաղաքային և 
առափնյա կեղտաջրերով աղտոտման 

նվազեցում  և այլն: 

«Հեղեղումների ռիսկերի 
նախնական գնահատում», 

«հեղեղների ռիսկի 
կառավարման պլան» 

հասկացությունները պետք է 
սահմանվեն ՀՀ ջրային 

օրենսգրքում, և ՀՀ 
օրենսդրությունը պետք է 

նախատեսի հեղեղումների 
ռիսկերի քարտեզների և 

հեղեղումների կառավարման 
պլանների մշակման կարգը և 

պայմանները, որոնք 
կբավարարեն ՀԸԳՀ (CEPA) 

համաձայնագրի պահանջները։  

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Երկրի մակարդակով 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Իրավական տեքստի նախագիծ Իրավական տեքստի նախագիծ 
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ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն 
(Ջրային քաղաքականության 

վարչություն, Կլիմայական 
քաղաքականության վարչություն) 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն (Ջրային 

քաղաքականության 
վարչություն, Կլիմայական 

քաղաքականության 
վարչություն) 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 

նախարարություն (Ջրային կոմիտե), 
ակադեմիաներ, «Սևան» ազգային 

պարկ, ՀԿ-ներ 

Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն, Տարածքային 

կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 

նախարարություն (Ջրային 
կոմիտե) 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

Կլիմայի փոփոխության պայմաններում 
Սևանա լճի պահպանության օրենսդրական 

դաշտը բարելավվել է (ա. Սևանա լճի 
էկոհամակարգի պահպանության 

օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ 
ոլորտների բարելավում (Այո/Ոչ), 

բ. Համապատասխան խախտումների 
համար քրեական և վարչական 

պատասխանատվության խստացում 
(Այո/Ոչ), 

գ. Լճի էկոհամակարգի պահպանության 
վերաբերյալ հանրության 

իրազեկվածության մակարդակի 
բարձրացում, 

դ. Լճում ձկնաբուծության, ձկնորսության և 
որսագողության նկատմամբ հսկողության 

խստացում (Այո/Ոչ), 
ե. Պետական մարմինների և 

գիտահետազոտական ոլորտի միջև 
երկկողմ հաղորդակցության և 

տեղեկությունների փոխանակման 
ապահովում՝ էկոհամակարգերի 
կառավարման, մոնիթորինգի և 

պահպանության վերաբերյալ (Այո/Ոչ), 
զ. Սևանա լճի պահպանման, 

օգտագործման և մոնիթորինգի 
նորարարական տեխնոլոգիաների 

ներդրում (Այո/Ոչ)): 

Հեղեղների ռիսկերի կառավարման 
համար պատասխանատու 

իրավաբանական անձը 
նշանակված է (Այո/Ոչ) 

Հայեցակարգերը և սկզբունքները 
սահմանված են օրենքով (Այո/Ոչ)  
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

17 18 19 

Ներդնել մեխանիզմներ, որոնք 
կնպաստեն մասնավոր հատվածի 

որոշումներում ԿՓ  արմատավորմանը  

Գնահատել ԿՓ ազդեցությունը 
հանրային 

ջրամատակարարման 
ծառայությունների վրա՝ 

առաջնահերթ ավազանում 

Ստեղծել հիմքեր ֆինանսական 
մեխանիզմների ներդրման 

համար, որոնք ներառում են 
բնօգտագործման վճարների 

դրույքաչափերը  

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Մասնավոր հատվածի ներգրավումը 
կլիմայի փոփոխության ռիսկերի 

ընկալման, պլանավորման, 
դիմակայունության բարձրացման և 

հարմարվողականության 
միջոցառումների իրականացման 

գործում՝ բարձր առաջնահերթություն է: 
Մասնավոր հատվածի դերի 

կարևորությունն ակնհայտ է էմպիրիկ 
փորձի աճող առկայությունից, ներառյալ 

կլիմայի հիմնադրամների 
օժանդակությամբ իրականացված 

հարմարվողականության նախագծերից 
քաղված դասերը: Մասնավոր հատվածի 

հաջող ներգրավումը 
հարմարվողականության 

միջոցառումներում կխթանի ավելի մեծ 
ներդրումներ խոցելիության նվազեցման 
գործում. դա կարագացնի կլիմակայուն 
տեխնոլոգիաների և ծառայությունների 

վերարտադրումը զարգացման 
առանցքային ոլորտներում: Հետևաբար, 
այս միջոցառումն ուղղված է մասնավոր 

հատվածի ընկերությունների կողմից 
ռիսկերի և իրենց 

Այս միջոցառումը վերաբերում է 
հանրային ջրամատակարարման 

ծառայությունների 
պլանավորմանը, նախագծմանը և 

շահագործմանը, ինչպես նաև 
հարմարվողականության ջանքերի 
գնահատմանը՝ ծառայությունների 
որակը և շարունակականությունը 

երաշխավորելու նպատակով: 
Սևանա լճում ջրիմուռների 

ծաղկման հետևանքով ջրի որակի 
վրա ազդեցությունները դրա մի 

մասն են, ինչպես նաև ծայրահեղ 
երևույթների ազդեցությունը, 

ինչպիսիք են երաշտները, 
հեղեղումները, սելավները, 

ցրտահարությունները (ներառյալ 
գյուղատնտեսական 

ջրամատակարարման 
ծառայությունների վրա դրանց 
ազդեցությունը), հատկապես 

Արարատի, Արմավիրի, 
Գեղարքունիքի և Շիրակի 
մարզերում: Միջոցառումն 

ընդգրկում է նաև պատվարների 
փլուզման մոդելավորումը՝ հաշվի 

առնելով մթնոլորտային 

Ջրօգտագործման շատ ցածր 
դրույքաչափերը չեն նպաստում 

շրջակա միջավայրի համար 
անվտանգ ջրօգտագործման 
ապահովմանը: Ներկայիս 

օրենսդրական դաշտը պետք է 
ուղղորդվի «աղտոտողը վճարում 

է» և «սպառողը վճարում է» 
սկզբունքներով՝ դրդելու  

մասնավոր հատվածին իրենց 
հաշվին նվազեցնելու ճնշումները 

ջրային մարմինների վրա։ 
Ֆինանսական մեխանիզմների 

ներդրումը անհրաժեշտ է 
քաղաքականության ավելի խիստ 

կիրարկման հետ մեկտեղ:  



ռազմավարություններում և 
ներդրումներում 

հարմարվողականության ինտեգրման 
անհրաժեշտության ընկալմանը՝ իրենց 

տնտեսական շահերի և բիզնեսի 
շարունակականության ապահովման 

համար:   

տեղումների և օդի ջերմաստիճանի 
ապագա փոփոխությունները: 

Աշխարհագրական 
ընդգրկում 

Երկրի մակարդակով Ախուրյանի ՋԿՏ, Սևանի ՋԿՏ, 
Արարատյան դաշտ Երկրի մակարդակով 

Ծախքերի 
նախահաշիվ 

Մինչև 500 000 ԱՄՆԴ Մինչև 350 000 ԱՄՆԴ Մինչև 250 000 ԱՄՆԴ 

ԵՆԹԱՐԴՅՈՒՆՔ Աշխատաժողով/վերապատրաստում 
Ուսումնասիրություն և 

ուղեցույց 
Իրավական տեքստի նախագիծ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑ 

Էկոնոմիկայի նախարարություն  

ՀՀ ՇՄՆ 
«Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ, 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 
(Ռազմավարական 

քաղաքականության վարչություն) 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն 
(Ջրային պաշարների կառավարման 

վարչություն), Տարածքային 
կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն (Ջրային կոմիտե), 
Ֆինանսների նախարարություն 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարության 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի 
իրականացման վարչություն 

Էկոնոմիկայի նախարարություն, 
Ֆինանսների նախարարություն 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. Համապատասխան բիզնես 
ընկերակցությունների (ասոցիացիաների) 

համար կազմակերպված 
աշխատաժողովների թիվը, ներառյալ 

գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, 
արտադրությունը և այլն 

բ. Էկոնոմիկայի նախարարությունը կլիմայի 
հետ կապված ռիսկերի պլանավորման 

լավագույն փորձը կիսում է բիզնեսների հետ 

*Մշակվել է Հայաստանի 
ջրամբարների ամբարտակների 

անվտանգության վրա 
հիդրոօդերևութաբանական 
վտանգավոր երևույթների 

ինտնեսիվացման ազդեցության 
գնահատման ուղեցույց (Այո/Ոչ)։ 

* Հեղեղումների, սելավների, 
երաշտների, կարկուտի վտնագի 

Ջրօգտագործման 
վարձավճարները վերանայվել են 

(Այո/Ոչ) 
Հավաքված և վերաբաշխված 

տարեկան վարձավճարներ (ՀՀԴ) 
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և խրախուսում նրանց ընդունել դա (Այո/Ոչ) 
գ. Մշակված են հարցումներ կլիմայի 

հարմարվողականության բյուջետավորման 
գործելակերպերի վերաբերյալ խոցելի 

հատվածի համար (Այո/Ոչ) 
դ. Կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության 

ռազմավարություններ կամ նորարարական 
գործընթացներ որդեգրած տնտեսվարող 

սուբյեկտների մասնաբաժինը (%) 

գոտիները քարտեզագրված են՝ 
Շիրակի, Գեղարքունիքի, 

Արմավիրի և Արարատի մարզերի 
համար (Այո/Ոչ): 

*Երաշտների և հեղեղումների 
ազդեցությունները 

գյուղատնտեսական 
ջրամատակարարման 

ծառայությունների վրա 
գնահատված են Շիրակի, 

Գեղարքունիքի, Արմավիրի և 
Արարատի մարզերի համար 

(Այո/Ոչ)։ 
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5.4. Ֆինանսավորման տարբերակներ  

ԿՓ -ի հարմարվողականությունը ծախսատար է, և ոչ կառավարությունը, ոչ մասնավոր հատվածը 
առանձին չեն կարող ֆինանսավորել բոլոր կարիքները: Պետք է լինի արդյունավետ 
համակարգծակցության կառուցվածք հարմարվողականության միջոցառումները 
ֆինանսավորելու համար: 

Այս նպատակի համար կարող են ծառայել հետևյալ Ֆինանսավորման աղբյուրները. 1. Պետական 
ֆինանսավորում, 2. Ֆինանսավորում միջազգային ֆինանսական հաստատություններից, 3. 
Պետություն-մասնավոր գործընկերություն (ՊՄԳ), 4. Մասնավոր ներդրողներ, 5. Տեղական 
ֆինանսական հատված, 6. Կենսաթոշակային հիմնադրամներ:  

Պետական ֆինանսավորում 

Հայաստանը փոքր տնտեսություն է և չունի լուրջ հարկաբյուջետային եկամուտներ, ուստի 
ծախսային բյուջեն սահմանափակ է: 2020 թվականին Հայաստանի ընդհանուր ծախսային բյուջեն 
կազմել է մոտ $ 3.9 մլրդ՝  12% կապիտալ և 88% ընթացիկ ծախսեր կառուցվածքով: Հասանելի 
բյուջետային միջոցները սահմանափակ են` երկրի առջև ծառացած կարիքների և 
մարտահրավերների համեմատ, սակայն ջրային ոլորտի առաջնահերթ նախագծերի մի մասը 
կարող է ֆինանսավորվել պետական միջոցներով կամ պետական միջոցների և այլ աղբյուրների 
համադրությամբ: 

Ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել պետական բյուջեի կամ համայնքների բյուջեների 
հաշվին: Ֆինանսավորման այս աղբյուրը հարմարվողականության պլանի իրականացման 
առաջնահերթ աղբյուրներից է: 

Ֆինանսավորում միջազգային ֆինանսական հաստատություններից  

Միջազգային ֆինանսական հաստատությունները համագործակցում են Հայաստանի հետ` 
տրամադրելով դրամաշնորհներ, պարտքեր և տեխնիկական աջակցություն զարգացման 
առաջնահերթ խնդիրների համար: UNDP -ը, ADB -ը, IMF -ը, WB -ը, GIZ -ը, USAID -ը, EBRD -ը, 
EU- ը և այլ հաստատությունները ունեն մի շարք նախագծեր և ծրագրեր, որոնք նպատակ ունեն 
աջակցել Հայաստանին ԿՓ -ի հետ կապված հարցերում: Այս հաստատություններից 
յուրաքանչյուրը կարող է գործընկեր լինել Հայաստանի հետ` լուծելով տարբեր ծրագրերի 
ֆինանսավորման խնդիրները: Հաշվի առնելով Հայաստանի ընթացիկ պետական պարտքը՝ 
կարևոր է, որ ցանկացած լրացուցիչ պարտք, որը ներգրավելու է կառավարությունը, 
մանրակրկիտ վերլուծվի, և առաջնահերթությունը տրվի դրամաշնորհների ներգրավվմանը: 

ՊՄԳ նախագծեր 

Հայաստանը ավելի քան 10 տարվա փորձ ունի կոնցեսիոն պայմանագրերի մասով, որոնք 
հիմնականում վերաբերում են տրանսպորտի ոլորտին, սակայն ՊՄԳ պայմանագրերի ավելի լայն 
կիրառումը դեռ նոր է Հայաստանում: Հայաստանի ՊՄԳ կարգավորող օրենքը ընդունվել է 2019 



թվականին: Արդեն կա մեկ լայնածավալ էներգետիկ ծրագիր, որն իրականացվել է ՊՄԳ նոր 
օրենքի հիման վրա: Այս նախագիծը («Այգ -1») նպատակ ունի Հայաստանում կառուցել 200 ՄՎտ 
արևային էլեկտրակայան` 174 մլն դոլարի ներդրումներով: Կան մի շարք կապիտալ ծրագրեր, 
որոնք կարող են պատրաստվել և իրականացվել որպես ՊՄԳ, սակայն ՊՄԳ -ն չի կարող լինել 
բոլոր տեսակի կապիտալ նախագծերի լուծում և լրացնել ֆինանսավորման բացը մի շարք 
պատճառներով. 1) մասնավոր ներդրողների համար պետք է լինի ֆինանսական 
հետաքրքրություն․ ոչ բոլոր նախագծերը կարող են գեներացնել այն, 2) ՊՄԳ նախագծերի համար 
պետք է լինի ավելի մեծ փողի դիմաց արժեք՝  համեմատած պետական ֆինանսավորման հետ, 
հակառակ դեպքում դա հանրային տեսանկյունից անարդյունավետ է և ավելի ծախսատար, 3) 
ՊՄԳ-ները երկարաժամկետ պայմանագրեր են, և սխալի արժեքը կարող է էական լինել 
պետության համար, ուստի նախագծերը պետք է շատ մանրակրկիտ վերլուծվեն: 

Ֆինանսավորման այս աղբյուրը կարող է դիտարկվել կապիտալ ծրագրերի համար՝ հաշվի 
առնելով ռիսկերը: 

Մասնավոր ներդրողներ 

Կլիմայի հետ կապված ռիսկերի հասկանալու գործում մասնավոր հատվածի ներգրավումը, 
հարմարվողականության ռազմավարությունների պլանավորումը և ֆինանսավորման 
ապահովումը կարևոր նշանակություն ունեն բիզնեսի շարունակականության համար: 
Պատմականորեն մասնավոր ներդրողների համար կարևոր էր իրենց ներդրումային որոշումները 
կայացնելիս ռիսկերի կշռված եկամտաբերությունը, սակայն գնալով ավելի շատ են հաշվի նստում 
որոշումների կայացման մեջ ներառված ոչ ֆինանսական բաղադրիչների, ինչպես օրինակ ԷՍԳ 
(Բնապահպանական, սոցիալական, կառավարման) գնահատականների հետ: Այս առումով, 
գլոբալ շուկաներում փոփոխություններ են տեղի ունենում կլիմայի ֆինանսավորման 
նախաձեռնությունների, չափանիշների, շրջանակների համար. 

• Բացահայտմանն ուղղված հարթակներ, գնահատման մեխանիզմներ և հետևման 

ցուցակներ. օրինակներ են՝ Կլիմայի բացահայտման նախագիծը (CDP), ակտիվների 

սեփականատերերի բացահայտման նախագիծը (Asset Owners’ Disclosure Project) և Ածուխի 

գլոբալ ելքի ցուցակը (the Global Coal Exit List): 

• Ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտներ. օրինակներ են՝ Կայուն 

հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների խորհուրդը (SASB), Գլոբալ 

հաշվետվությունների նախաձեռնությունը (GRI) և Ինտեգրված հաշվետվությունը 

(Integrated Reporting): 

• Վերլուծական մեթոդաբանություններ և սերտիֆիկացման սխեմաներ. օրինակներ են՝ 2 

աստիճանի ներդրումային նախաձեռնություն (2 Degrees Investing Initiative), Անցումային 

ուղիների նախաձեռնություն (the Transition Pathways Initiative), Ածխածնի հաշվառման 
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հարթակ (the Platform for Carbon Accounting of Financials): 

• Սցենարների հետ կապված գործիքներ. օրինակներ են՝ Փարիզյան համաձայնագրի 

կապիտալ անցման գնահատումը (PACTA), գործիք, որը փորձարկում է ամբողջ 

պորտֆելները վատագույն սցենարի համեմատ,  և Անխուսափելի քաղաքականության 

արձագանքը (Inevitable Policy Response) `մոդելավորված, քաղաքականության վրա 

հիմնված անցումային սցենար` դրա կիրառման ռեսուրսներով: 

• Ֆիզիկական ռիսկերի վերլուծության գործիքներ. oրինակներն են` Համաշխարհային 

ռեսուրսների ինստիտուտի (WRI) ջրատարի գործիքը կամ 427MT ֆիզիկական ռիսկի 

ծառայությունները: 

Վերոնշյալ բոլոր գործիքները կամ ռեսուրսները դեռ ընդունված կամ լայնորեն դիտարկված չեն 
Հայաստանում: Լուծումների մի մասը կարող է լինել մասնավոր հատվածի վերաբերյալ 
իրազեկվածության բարձրացման և առաքելության վրա հիմնված միջազգային ներդրումների 
ներգրավմանն ուղղված նախաձեռնությունը: Այնուամենայնիվ, այս ոլորտում անհրաժեշտ է 
զգալի աշխատանք: 

Ռիսկի մեղմում (Ապառիսկայնացում)  և համախմբված ֆինանսավորում. Հարմարվողականության 
տարբեր նախագծերի դեպքում մասնավոր հատվածը կարող է կարիք ունենալ կառավարության 
աջակցության` ռիսկերի հավասարակշռման համար (Ապառիսկայնացում): Ռիսկի մեղմման 
գործիքները ներառում են արտոնյալ ֆինանսավորում (դրամաշնորհ, արտոնյալ պարտքի 
հատկացում), վարկի երաշխիքներ, հետաձգված կամ եկամտի պայմանական մարում, 
քաղաքական ռիսկերի ապահովագրություն (PRI) և սեփական կապիտալում հանրային 
ներդրումներ: Այս հանրային ներդրումները խառնվում են մասնավոր ռեսուրսների հետ՝ 
նվազեցնելու կլիմայի վաղ լուծումների և շուկաների մասնավոր ներդրողների առջև ծառացած 
բարձր գնահատվող և իրական ռիսկերը: 

Համախմբված ֆինանսավորումը կառուցվածքային մոտեցում է, որը հնարավորություն է տալիս 
տարբեր նպատակներ ունեցող կազմակերպություններին միասին ներդրումներ կատարել՝ 
միաժամանակ հասնելով իրենց նպատակներին: Խառը ֆինանսավորման հիմնական ձևերը 
ներառում են. (i) արտոնյալ կապիտալ (շուկայականից ցածր պայմաններով ֆինանսավորում) ` 
մասնավոր ներդրողների համար կապիտալի ընդհանուր արժեքը նվազեցնելու համար, (ii) 
երաշխիքների կամ ապահովագրության միջոցով վարկունակության բարձրացում ` մասնավոր 
ներդրողներին լրացուցիչ շերտ ապահովելու համար, և (iii) դրամաշնորհով ֆինանսավորվող 
տեխնիկական աջակցության հնարավորություններ, որոնք կարող են օգտագործվել գնման 
գործընթացի և նախագծերի մշակման փուլերի համար: 

Հաշվի առնելով պետական հատվածի սահմանափակ բյուջեն, ԿՓ նպատակների համար այս 
գործիքները կարող են կիրառվոլ` հիմնվելով ՄՖՀ -ի հետ համագործակցության վրա, որոնք 
կապահովեն տեխնիկական աջակցություն իրականացման ընթացքում: 
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Ներկայիս հարմարվողականության պլանի համար մասնավոր հատվածը կարող է մասնակցել 
միայն իր Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) մասով շահագրգռված, 
քանի որ միջոցառումների մեծ մասը ուղղակիորեն կապված չէ մասնավոր հատվածի 
գործունեության և հետաքրքրությունների, այլ պետական հատվածի պարտականություններն են: 

Տեղական վարկային շուկա 

Հայաստանի վարկային շուկայի հիմնական մասը կենտրոնացած է բանկային ոլորտում: 
Բանկային հատվածի ընդհանուր ակտիվները 2020 թվականի վերջին կազմել են 13.5 մլրդ դոլար: 
Բանկային հատվածը և այլ վարկային կազմակերպություններ ակտիվորեն տրամադրում են 
բնապահպանական ուղղվածություն ունեցող ֆինանսավորում `տարբեր միջազգային 
հիմնադրամների հետ համատեղ: Բանկային հատվածը կարող է միջնորդի դեր ստանձնել կլիմայի 
հետ կապված տարբեր ֆոնդերի ներգրավվման և մասնավոր հատվածի ֆինանսավորման համար՝ 
իրենց հարմարվողականության ռազմավարությունների համար: Չկան կլիմայի փոփոխության 
վերաբերյալ պորտֆելի կառուցվածքի և բանկային հատվածի սթրես -թեստի բացահայտման 
պարտադիր պահանջներ Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից: 

Կենսաթոշակային ֆոնդեր և այլ ինստիտուցիոնալ ներդրողներ 

2014 թվականին Հայաստանում գործարկվեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: 
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն և «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄՊԵԳԱ ԱՍԵԹ 
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ն հանդես են գալիս որպես կենսաթոշակային ֆոնդի 
կառավարիչներ: Կենսաթոշակային ֆոնդերի կուտակված ակտիվները $ 776 մլն 2020 թվականի 
վերջի դրությամբ: Հայկական կապիտալի շուկաներում բարձրորակ ներդրումային գործիքների 
բացակայության պատճառով այս ակտիվների զգալի մասը ներդրվում է արտաքին շուկաներում: 
Հայկական կապիտալի շուկաներում ֆիքսված եկամտի և բաժնեմասնակցային կապիտալի 
գործիքներ թողարկող ձեռնարկությունների համար հնարավորություն կա ներգրավելու այդ 
միջոցները: Հաջողության դեպքում այս միջոցները կարող են օգտագործվել 
հարմարվողականության ռազմավարությունների իրականացման ֆինանսավորման համար: 
Ջրային ոլորտի կազմակերպությունները կարող են դիտարկել այս տարբերակները, սակայն այս 
ռազմավարության իրականացումը կպահանջի ժամանակ և տեխնիկական աջակցություն: 

Հարմարվողականուփյան պլանի նկատառումներ 

Ներկայիս ջրային ոլորտի հարմարվողականության պլանը և առաջարկվող 
հարմարվողականության միջոցառումների համար ֆինանսավորման առավել իրատեսական 
տարբերակները պետական միջոցներն են և ՄՖՀ ն-երի միջոցները, քանի որ միջոցառումների մեծ 
մասը «փափուկ» միջոցառումներ են (ուսումնասիրություններ, իրավական և կանոնակարգային 
փոփոխություններ և այլն) կամ վաղ ահազանգման համակարգի սարքավորումների գնում: 
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Դրանցից ոչ մեկը չի կարող ունենալ մասնավոր հատվածի հետաքրքրություն (բացառությամբ 
ԿՍՊ -ի նպատակների համար), քանի որ այստեղ բիզնես հետաքրքրություն չկա, և Հայաստանում 
նմանատիպ ռիսկերի կառավարման մոտեցումները դեռ զարգացած չեն։ 
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Ֆինանսավորման 
աղբյուրներ  

Նկարագրություն  Ռեսուրսների տեսակներ  

Նախագծեր, 
որոնց 

նկատմամբ 
կիրառելի է  

ՀՀ-ում 
hարմարվողակա-

նության 
ֆինանսավորման 
կիրառելիություն  

Մեկնաբանություն-
ներ  

Պետական 
ֆինանսավորում  

«Պետական 
ֆինանսավորում» 

նշանակում է 
պետության/ 

կառավարության/հա-
մայնքների և պետական 

սեփականություն 
հանդիսացող 

կազմակերպությունների 
կողմից տրամադրված 

միջոցներ կամ 
ռեսուրսներ։  

Ֆինանսավորում պետական 
բյուջեից  

«Փափուկ» 
միջոցառումներ 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Բարձր 

Եթե ՀՀ 
կառավարությունը 

սահմանի 
հարմարվողակա-

նության 
միջոցառումները 

որպես 
առաջնահերթու-

թյուն  

Ֆինանսավորում 
համայնքային բյուջեից 

«Փափուկ» 
միջոցառումներ 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Ցածր 
Սահմանափակ 

բյուջե  

Պետական ֆինանսավորման 
այլ աղբյուրներ  

«Փափուկ» 
միջոցառումներ 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Ցածր  
Սահմանափակ 

բյուջե  

Ֆինանսավորում 
միջազգային 

ֆինանսական 
հաստատություն-

ներից  

Միջազգային 
ֆինանսական 

հաստատությունները 
(ՄՖՀ-ներ) զարգացող 

երկրներին ցուցաբերվող 
ֆինանսական և 

փորձագիտական 
օժանդակության խոշոր 

աղբյուր են։  

Դրամաշնորհներ  

«Փափուկ» 
միջոցառումներ 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Բարձր 

Ներկայումս այս 
առաքելության 

համար առկա են 
բազմաթիվ 
միջոցներ  

Վարկեր  
Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջին  

Եթե ՀՀ 
կառավարությունը 

մեծացնի պետական 
պարտքը,  

պետք է հաշվի 
առնել ֆիսկալ 

ռիսկերը 



Ֆինանսավորման 
աղբյուրներ  

Նկարագրություն  Ռեսուրսների տեսակներ  

Նախագծեր, 
որոնց 

նկատմամբ 
կիրառելի է  

ՀՀ-ում 
hարմարվողակա-

նության 
ֆինանսավորման 
կիրառելիություն  

Մեկնաբանություն-
ներ  

Կլիմայի պարտատոմսեր, 
ֆիքսված եկամտով այլ 

գործիքներ  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Բարձր 

Ներկայումս այս 
առաքելության 

համար առկա են 
բազմաթիվ 
միջոցներ  

«Մեզոնինային» 
ֆինանսավորում 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջին  

Եթե ՀՀ 
կառավարությունը 

մեծացնի պետական 
պարտքը,  

պետք է հաշվի 
առնել ֆիսկալ 

ռիսկերը 

Հատուկ նպատակով 
ֆինանսավորում  

«Փափուկ» 
միջոցառումներ 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Բարձր 

Ներկայումս այս 
առաքելության 

համար առկա են 
բազմաթիվ 
միջոցներ  

Փորձագիտական 
օժանդակություն, 

ֆինանսական 
օժանդակություն  

«Փափուկ» 
միջոցառումներ 

Բարձր 

Ներկայումս այս 
առաքելության 

համար առկա են 
բազմաթիվ 
միջոցներ  

Պետություն-
մասնավոր 

գործընկերություն 
(ՊՄԳ)  

ՊՄԳ-ը երկարաժամկետ 
պայմանագիր է 

հանրային գործընկերոջ և 
մասնավոր գործընկերոջ 

միջև, որտեղ 
օգտագործվում է 

մասնավոր 
ներդրումները՝ հանրային 
ենթակառուցվածքները և 

ՆԿՖՇՊ/DBFOM (Նախագծել, 
Կառուցել, Ֆինանսավորել, 
Շահագործել և Պահպանել),  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  
ՊՄԳ նախագծերը 

բարձր ռիսկի 
նախագծեր են և 
պետք է ուշադիր 

վերլուծվեն։ 
Անհաջող կերպով 
իրականացվելու 
դեպքում ռիսկեր 

կան ՀՀ 

ՆԿՖՊ/DBFM (Նախագծել, 
Կառուցել, Ֆինանսավորել և 

Պահպանել) և (կամ) 
ՆԿԿՖ/DCMF (Նախագծել, 
Կառուցել, Կառավարել և 

Ֆինանսավորել) 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  
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Ֆինանսավորման 
աղբյուրներ  

Նկարագրություն  Ռեսուրսների տեսակներ  

Նախագծեր, 
որոնց 

նկատմամբ 
կիրառելի է  

ՀՀ-ում 
hարմարվողակա-

նության 
ֆինանսավորման 
կիրառելիություն  

Մեկնաբանություն-
ներ  

ծառայությունները 
հասանելի դարձնելու 

համար։ 

ՆԿՖՇ/DBFO (Նախագծել, 
Կառուցել, Ֆինանսավորել և 

Շահագործել),  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  
կառավարության 

համար 
պայմանական 

պարտավորություն-
ները մեծացնելու և  

ֆիսկալ ռիսկը 
բարձրացնելու 
վտանգ։ Շատ 
փոքրաթիվ 

նախագծեր են 
բավարարում 

հաջողված ՊՄԳ- 
նախագիծ դառնալու 

պահանջնեին:  

ԿՇՓ/BOT (Կառուցել-
Շահագործել-Փոխանցել),  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  

ԿՍՇՓ/BOOT(Կառուցել-
Սեփականել-Շահագործել-

Փոխանցել),  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  

ԿԸՊ/BTO (Կառուցել ըստ 
պատվերի),  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  

ՎՇՓ/ROT (Վերանորոգել-
Շահագործել-Փոխանցել), 

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  

Կոնցեսիա (հանրային 
աշխատանքներ/ենթակա-

ռուցվածքներ) և այլն  
Այլ  Ցածր կիրառելի չէ  

Մասնավոր 
ներդրողներ   

«Մասնավոր 
ֆինանսավորում» 
հասկացությունը 

նշանակում է կապիտալ՝ 
մասնավոր աղբյուրներից, 
ինչպիսիք են բիզնեսները, 

հիմնադրամները, 
միությունները և 

ասոցիացիաները: Այդ 
միջոցները կարող են 

ստացվել որպես վարկեր, 
կամ փոխառություններ 

Փոխառություններ և վարկեր  
Կապիտալ 
նախագծեր  

Ցածր  

Փոքր կամ 
զրոյական 

եկամտաբերություն 
մասնավոր 

ներդրողի համար  

Ֆինանսավորում սեփական 
միջոցներից  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Ցածր  

Փոքր կամ 
զրոյական 

եկամտաբերություն 
մասնավոր 

ներդրողի համար  

«Մեզոնինային» 
ֆինանսավորում  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Ցածր  
Փոքր կամ 
զրոյական 

եկամտաբերություն 

155 
 



Ֆինանսավորման 
աղբյուրներ  

Նկարագրություն  Ռեսուրսների տեսակներ  

Նախագծեր, 
որոնց 

նկատմամբ 
կիրառելի է  

ՀՀ-ում 
hարմարվողակա-

նության 
ֆինանսավորման 
կիրառելիություն  

Մեկնաբանություն-
ներ  

սեփական միջոցների 
դիմաց: 

մասնավոր 
ներդրողի համար  

Պարտատոմսերի կամ 
բաժնային գործիքների գնում 

 կապիտալի շուկաների 
միջոցով  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  

Որոշ ներդրողներ 
կարող են 

հետաքրքրվել՝  
բնապահպանական, 

սոցիալական և 
կառավարման 

(ԲՍԿ/ESG) 
նկատառումներից 

ելնելով  

Տեղական 
ֆինանսական 
հատված (այդ 

թվում՝ բանկային, 
լիզինգային և այլ 
ֆինանսավորում 
տրամադրողներ) 

Ֆինանսական հատվածի 
կողմից տրամադրվող 

ֆինանսավորման 
ամենահիմնական և 
ամենատարածված 

տեսակը վարկերն են: 
Ֆինանսական հատվածի 

հաստատությունները 
կարող են լինել 
մասնավոր կամ 

պետական: 
Հայաստանում բոլոր 

հաստատությունները 
մասնավոր են:  

Վարկեր  
Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջին  
Բանկային 

հատվածը կարող է 
միջնորդի դեր 

խաղալ մասնավոր 
հատվածի և կլի-

մայի միջազգային 
հիմնադրամի միջև՝ 

տրամադրելով 
կլիմայական 

վարկեր և 
ֆինանսավորում  

Լիզինգ  
Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջին  

Այլ  
Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջին  

Կենսաթոշակային 
հիմնադրամներ և 

այլ 
ինստիտուցիոնալ 
արհեստավարժ 

Ներդրումներ կապիտալի 
շուկայի գործիքներում՝ 

ըստ իրենց ներդրումային 
քաղաքականության 

ձևակերպման 
պահանջների  

Ֆիքսված եկամտով 
գործիքներ  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Ցածր  

Փոքր 
փոխհատուցվելիու-
թյուն կամ վերջինիս  

բացակայություն 
մասնավոր 

ներդրողի համար  
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Ֆինանսավորման 
աղբյուրներ  

Նկարագրություն  Ռեսուրսների տեսակներ  

Նախագծեր, 
որոնց 

նկատմամբ 
կիրառելի է  

ՀՀ-ում 
hարմարվողակա-

նության 
ֆինանսավորման 
կիրառելիություն  

Մեկնաբանություն-
ներ  

(պրոֆեսիոնալ) 
ներդրողներ  

Բաժնեմասնակցային 
գործիքներ  

Կապիտալ 
նախագծեր  

Միջինից ցածր  

Որոշ 
հիմնադրամներ 

կարող են 
հետաքրքրվել՝  

բնապահպանական, 
սոցիալական և 
կառավարման 

 (ԲՍԿ/ESG) 
նկատառումներից 

ելնելով  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1: Առաջնահերթությունների սահմանմանը մասնակցած հրավիրյալ կառույցներ 

Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն 

Ջրի քաղաքականության վարչություն Այո 
Կլիմայի քաղաքականության վարչություն  ՈՉ 
Լիցենզիաների, թույլտվությունների և 
համաձայնեցումների վարչություն 

ՈՉ 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» 
ՊՈԱԿ 

ՈՉ 

Հիդրոլոգիայի բաժին, «Հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 

ԱՅՈ 

Տարածքային 
կառավարման ով 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

Ընդերքի վարչություն ՈՉ 

Վերականգնվող էներգիայի բաժին, Էներգետիկայի 
վարչություն 

ԱՅՈ  

Ջրային կոմիտե Նախագահի տեղակալ ՈՉ 
Գլխավոր քարտուղար ԱՅՈ  

Արտակարգ 
իրավիճակների 
նախարարություն 

Բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի 
նվազեցման վարչություն 

ԱՅՈ 

Առողջապահության 
նախարարություն 

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման 
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

ԱՅՈ 

Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման 
վարչություն 

ԱՅՈ 

Կրթության, գիտության, 
մշակույթի եվ սպորտի 
նախարարություն  

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության բաժին 

ՈՉ 

Աշխատանքի եվ 
սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

Մարդկանց թրաֆիքինգի և կանանց հիմնախնդիրների 
բաժին 

ՈՉ 

Ակադեմիաներ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ՈՉ 
Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և 
երկրաբանության ֆակուլտետ 

ԱՅՈ  

"Արմջրնախագիծ ինստիտուտ" ՓԲԸ ՈՉ 
"Գեոռիսկ" գիտահետազոտական կազմակերպություն ԱՅՈ 
Օդի որակի փորձագետ ԱՅՈ 

Միջազգային ծրագրեր ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ  ծրագիր ԱՅՈ 
EU4Sevan ծրագիր ԱՅՈ 
ԳԷՖ/ՄԱԶԾ ՈՉ 
ՄԱԶԾ ԱՅՈ 
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր ԱՅՈ 

Քաղաքացիական 
հասարակության 
կազմակերպություններ 

CARD հիմնադրամ ԱՅՈ 
ԷկոԼուր ՀԿ ԱՅՈ 
Ազգային ջրային համագործակցություն, Հայաստան ԱՅՈ 



Օսըմ Նեյչր Հայաստան (Awesome Nature Armenia) ՈՉ 
"Կանայք կլիմայում և էներգետիկայում" ՀԿ ԱՅՈ 
Էյ Թի Փի ԱՅՈ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: Ջրային ոլորտի հարմարվողականության միջոցառումների 
առաջնահերթությունների սահմանման գործընթացի արդյունքները 

Աղյուսակ 22: Իրավական միջոցառումների դասակարգման գործողություն 

Իրավական ասպեկտներ 
 

Միջին 
միավոր 

Սևանա լճի պահպանության օրենսդրության վերանայում՝ նպատակ հետապնդելով 
բարելավել Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանմանն ուղղված իրավական  
ոլորտները, քրեական, վարչական պատասխանատվության խստացումը 
համապատասխան իրավախախտումների համար, լճի էկոհամակարգի 
պահպանության հարցում հասարակության իրազեկվածության մակարդակի 
բարձրացումը, ջրօգտագործման վերահսկողության ավելի խստացումը, մոնիտորինգի 
և պահպանության հարցերում պետական գերատեսչությունների և 
գիտահետազոտական ոլորտի միջև երկկողմանի փոխադարձ կապի, տեղեկատվության 
փոխանակման ապահովումը: 

4,7 

Սևանա լճի պահպանության օրենսդրության վերանայում՝ նպատակ հետապնդելով 
նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը լճի պահպանության, օգտագործման 
համար, Սևանա լճի՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով և ափամերձ տարածքներից 
ուղղված կեղտաջրերով աղտոտման նվազագույնի հասցնումը և այլն: 

4,6 

Ջրօգտագործման թույլտվության նախագծերի մասին հասարակությանը ծանուցելու 
եղանակները վերանայել և ավելացնել, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 
ներգրավել տեղեկատվությունը համայնքի բնակիչներին տրամադրելու և 
մասնակցային գործընթացները կազմակերպելու հարցում: 

4,2 

ՀՀ ջրային օրենսգրքում և համապատասխան օրենսդրությամբ հստակ և լիարժեք 
նախատեսել կրկնակի ջրօգտագործման ինստիտուտն առավել արդյունավետ 
իրագործելու իրավակարգավորումներ, խթանող արտոնություններ և խրախուսման 
մեխանիզմներ: 

4,1 

ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարել՝ ջրօգտագործման թույլտվության 
հայտի մերժման հիմքերում ավելացնելով նաև այն գործունեությունը, որը կարող է 
բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա՝ նվազեցնելով կլիմայի 
փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների հարմարվողականության մակարդակը: 

4,0 

ՀՀ ջրային օրենսգրքում սահմանել «հեղեղումների ռիսկի նախական գնահատում» 
եզրույթը և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսել հեղեղումների վտանգի և ռիսկի 
քարտեզների կազմման ու հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների կազմման 
կարգն ու պայմանները 

3,9 

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի վերանայումը՝ սահմանելով առավել բարձր 
սակագներ խմելու, ոռոգման, կենցաղային և հիդրոէներգետգիկայի բնագավառում 
ջրառի համար: 

3,5 

ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսել կլիմայի փոփոխության ներքո շրջակա 
միջավայրի պահպանության գաղափարախոսությունն ու աշխարհայացքը։ 3,3 

Բաց թողնված կամ թերի միջոցառումներ   
Ազատ ջրօգտագործման գրանցում, հատկապես՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների 
համար, ինչը թույլ կտա հաշվառել ջրօգտագործման ծավալները և ըստ 
անհրաժեշտության՝ վերանայել ոռոգման ռեժիմը  
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Ազատ ջրօգտագործման վերահսկողության սահմանում  
Գյուղատնտեսության մեջ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 
մեխանիզմների մշակման իրավական ամրագրում  
 

Աղյուսակ 23: Տեխնիկական միջոցառումների դասակարգման գործողություն 

Տեխնիկական միջոցառումներ 
Միջին 

միավոր 

Ջրառի հուսալի և շարունակական չափումներ (հատկապես խոշոր 
ջրօգտագործողների համար) և ջրային համակարգերի մոդելավորում։ 

4,5 

Տվյալների հավաքագրման և փոխանցման գործընթացների ավտոմատացում՝ 
իրականին մոտ ժամանակահատվածի համար տվյալներ ունենալու և մարդկային 
գործոնի հետևանքով առաջացող սխալներից խուսափելու նպատակով։  

4,5 

Ջրօգտագործման մոնիթորինգի SCADA համակարգը ջրային ոլորտի պետական 
մարմիններին և կազմակերպություններին, մասնավորապես՝ ՀՀ ՇՄՆ և կից 
համապատասխան գերատեսչություններին հասանելի դարձնելու ուղղությամբ 
մեխանիզմների ստեղծում։ 

4,4 

Հեղեղավտանգ և սելավավտանգ տարածքների գույքագրում և քարտեզագրում՝ ԱՏՀ 
և հեռազննման տեխնոլոգիաների հիման վրա։ 

4,2 

Սահմանել որակի ստանդարտներ մաքրված կեղտաջրերի՝ կոյուղի թափվելու և 
ոռոգման նպատակով կրկնօգտագործվելու համար։ 4,1 

14 նոր հիդրոլոգիական դիտակետերի հիմնում գետավազանների հոսքի 
ձևավորման գոտիներում՝ ջրի մակարդակի, գետային հոսքի, ջրի և օդի 
ջերմաստիճանի կանոնավոր չափումներ իրականացնելու համար, որպեսզի 
հնարավորություն ընձեռնվի Հայաստանում իրականացնել ջրային ռեսուրսների՝ 
ԿՓ հանդեպ խոցելիության ավելի ճշգրիտ գնահատում և կանխատեսում։ 

4,1 

Մեխանիզմների և գործիքների հիմնում՝ հիդրոլոգիական, ջրի որակի, 
օդերևութաբանական և ջրօգտագործման հաշվառման տվյալների բազաները 
Պետական ջրային կադաստրի համակարգի հետ կապելու համար։ 

4,1 

Անարդյունավետ ենթակառուցվածքների (ներառյալ ոռոգման համակարգերը) 
ամբողջական վերականգնում և վերանորոգում։ 

4,0 

Վերանորոգել և ավտոմատ սարքավորումներով հագեցնել բարձրալեռնային 
օդերևութաբանական կայանները։ Հիմնել 5 նոր օդերևութաբանական կայաններ՝ 
բարձրալեռնային գոտիներում ԿՓ ազդեցության առավել ճշգրիտ գնահատման և 
կանխատեսման նպատակով։ 

4,0 

Սևանա լճում և 20 մլն մ3 ու ավելի ծավալով ջրամբարներում դիտարկումների 
շարժական չափիչ սարքերի տեղադրում` ջրի մակերևույթից գոլորշացման 
ծավալների որոշման նպատակով: 

3,9 

Կանաչ ենթակառուցվածքների (էկոհամակարգերի վրա հիմնված լուծումներ, ջրի 
պահպանման բնական միջոցներ և այլն) իրականացում ջրհեղեղներից առավել 
խոցելի ջրհավաք ավազանների համար։ 

3,9 

Ոռոգելի տարածքներում հողի բերրիության և աղակալման մակարդակի 
երկարաժամկետ մոնիթորինգ։ 3,8 
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ԿՓ ներքո հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների՝ ջրային 
ծառայությունների և առաջարկի/պահանջարկի սցենարների վրա պոտենցիալ 
ազդեցության գնահատում ավազանի մակարդակում։ 

3,6 

Լրացուցիչ միջոցառումներ 
Ջրամբարաշինություն 

Կաթիլային ոռոգման խրախուսում և զարգացում 
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Աղյուսակ 24: Հետազոտական միջոցառումների դասակարգման գործողություն 

 
Հետազոտական միջոցառումներ 

Միջին 
միավոր 

Ներդնել ժամանակակից հիդրոերկրաբանական մոդելներ՝ ստորերկրյա 
ջրային ռեսուրսների՝ կլիմայի փոփոխության ներքո խոցելիության 
գնահատման համար հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի վրա։ 
Ստորերկրյա ջրերի վրա անթրոպոգեն և կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունների տարանջատում։ 

4,4 

Կեղտաջրերի՝ ոռոգման նպատակով կրկնօգտագործման առողջական, 
գյուղատնտեսական և բնապահպանական ազդեցությունների մոնիթորինգ։ 

4,3 

Ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման առավել հուսալի, 
մասնագետների խմբի կողմից քննարկված և ընդունված 
մեթոդաբանություններ և հարմարվողականության միջոցառումներ ունենալու 
համար ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայության ներքո 
ստեղծել ջրային ռեսուրսների և կլիմայի ուսումնասիրությունների գիտական-
նորարարական գերազանցության կենտրոն: 

4,2 

ԿՓ ներքո մշակաբույսերի ջրապահանջարկի փոփոխության գնահատման 
իրականացումը Հայաստանի համար։ 4,1 

Վերանայել և կիրառել պիլոտային ավազանների օրինակով 
բնապահպանական թողքի հաշվարկի մեթոդոլոգիան՝ համաձայն ԵՄ 
ստանդարտների։ 

4,1 

Ներդնել ժամանակակից հիդրոլոգիական մոդելներ՝ ջրավազանային 
մակարդակով ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման և առկա 
հիդրոլոգիական տեղեկատվության վերլուծության համար։ 

4,1 

Հայկական գիտական կազմակերպությունների հետազոտական ներուժի 
օգտագործումը կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության 
պլանավորման համար։ 

4,0 

 Ֆերմերների կոլեկտիվ խորհրդատվության և աջակցության շարունակական 
համակարգ՝ ոռոգման պրակտիկաների բարելավման և ԿՓ 
հարմարվողականության համար։ 

4,0 
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Երաշտի հետևանքների մեղմման և հիդրոօդերևութաբանական ռիսկերի 
նվազեցման համար բնական լուծումների առավելությունների և 
արդյունավետության գնահատում: 

3,7 

Կլիմայի փոփոխության ներքո գետավազաններում ջրի որակի խոցելիության 
գնահատման նոր մեթոդի մշակում։ 

3,7 

Կլիմայի փոփոխության հետ կապված դասընթացների ներառում հայկական 
համալսարանների կրթական ծրագրերում։ 

3,5 
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Աղյուսակ 25: Կրթության ոլորտի և գենդերային բնույթի միջոցառումների դասակարգման 
գործողություն 

 Կրթության ոլորտի և գենդերային  
բնույթի միջոցառումներ 

 

Միջին 
միավոր 

Ապահովել բարելավված սանիտարական ծառայություններ աղջիկների և 
տղաների համար բոլոր հանրային դպրոցներում։ 

4,7 

Իրականացնել տեղեկացվածության բարձրացման արշավներ անբարենպաստ 
պայմաններում գտնվող գյուղական համայնքներում, ներառյալ հետևյալ 
թեմաները․ ոռոգման տեխնոլոգիաներ՝ ջրախնայող, կաթիլային, անձրևաջրերի 
օգտագործումով, աղետի ռիսկի կառավարում։ 

4,4 

Դուրս բերել խոցելի սոցիալական խմբերը և գնահատել իրենց կարիքները 
մարզային և համայնքային մակարդակներում։ 

4,0 

Իրականացնել ծրագրեր ջրային և գյուղատնտեսության ոլորտում՝ ներառյալ 
դասընթացներ, նոր տեխնոլորգիաների կիրառում և բիզնես 
նախաձեռնություններ, հաշվի առնելով գենդերային մոտեցումները, միջազգային 
և տեղական փորձը։ 

3,8 

Մեծացնել կանանց մասնակցությունը ջրային ռեսուրսների կառավարման 
համակարգում և որոշումների կայացման մեջ ազգային և 
մարզային/համայնքային մակարդակում։ 

3,8 

Անբարենպաստ համայնքների ղեկավարների տեղեկացվուծության բարձրացում 
ջրային ոլորտի հարմարվողականության առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով։  

3,2 
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Աղյուսակ 26: Քաղաքականության, կառավարման և ինստիտուցիոնալ միջոցառումների 
դասակարգման գործողություն 

Քաղաքականության, կառավարման և ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ 
 

Միջին 
միավոր 

Սահմանել ջրի բաշխման ծրագրեր առավել կարևոր ենթավազաններում և միավորել 
բոլոր շահագրգիռ կողմերին՝ կանոնների և ցուցանիշների սահմանման գործում 

4,7 

Բարձրագույն կառավարման մարմնի ներքո ստեղծել միջգերատեսչական մարմին, 
որը պատասխանատու կլինի ազգային մակարդակով ջրի և կլիմայի 
քաղաքականության համակարգման համար 

4,3 

Ջրի պահանջարկի նվազեցման մեխանիզմների կիրառում մինչև լրացուցիչ 
ռեսուրսների դիվերսիֆիկացումը և զարգացումը 

4,3 

Հզորացնել տեղային և ջրավազանային կառավարման մարմինների դերն ու 
պատասխանատվությունը`ջրային ոլորտում տարբեր պետական ծառայությունների 
գործողությունները համակարգելու, ջրային կանոնակարգերը կիրառելու և 
վերահսկելու նպատակով 

4,2 

Սահմանել ջրային ոլորտում մոնիտորինգի, գնահատման, հաշվառման և 
հարմարվողականության բարելավման ազգային շրջանակը 

4,0 

Ջրի քաղաքականության աջակցում՝ հաշվի առնելով ջրավազանային մակարդակով 
ջրի առաջարկի/պահանջարկի ճշգրիտ սցենարները (ներկա և ապագա) 

4,0 

Մասնավոր հատվածի որոշումներում կլիմայի փոփոխության նկատառումների 
ներառումը խթանող մեխանիզմների ներդրում 

3,9 

Սահմանել արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի ազգային շրջանակ և տեղային 
մակարդակով իրականացնել. 
* Երաշտ. Աստիճանական նվազեցման միջոցառումներ, որոնք կենտրոնացած են 
երաշտի խստության, առաջնահերթ մատակարարման և կարգավորման վրա: 
* Ջրհեղեղ. Օդերևութաբանական կանխատեսումների հիման վրա աղետի 
նվազեցման վաղ ազդարարման համակարգերի ներդրում 

3,8 

Հեղեղաջրերի ու սելավների կանխման և դրանց կառավարման ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների անրապնդում 

3,8 
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Ամրապնդել դիվերսիֆիկացված մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը՝  
պետության անունից գործելու և կառուցելու նպատակով 

3,5 

Լրացուցիչ միջոցռումներ  

Հստակեցնել հեղեղումների ռիսկի նվազեցման և կառավարման հայեցակարգը, 
սահմանումները և պատասխանատու մարմնի գերծառույթները 
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Այլ հավելվածներ 
 

A. Հայաստանի ջրամբարների բնութագրերը (աղբյուր՝ Ջրային կոմիտե)  
Ա2. Պլանավորման փուլում գտնվող առաջնահերթ ջրամբարներ 

B. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների համար ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և 
ԱԶԲ-ի ընթացիկ և կանխատեսվող դրամաշնորհները և վարկերը 

C. 579 բնակավայրերի ցանկը 

D. Հիդրոէներգիայի արտադրության հատվածում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականությանն ուղղված շարունակական միջոցառումների շեշտադրում  

E. ՀԷԿ-երի ցանկը  

F. Ջրի պահանջարկի հաշվարկները ըստ ջրային ավազանի 

G. Շահագրգիռ կողմերի դերերն ու պարտականությունները՝ կառավարելու ջրային 
ռեսուրսներն այնպես, որպեսզի ապահովվի կլիմայի փոփոխություններին հարմարվելը 

H. Շահագրգիռ կողմերի՝ հարցաշարի ամփոփ պատասխանները ՋՈՀՊ-ի առաջին 
սեմինարի ընթացքում՝ Երևանում 

I. Ջրային ոլորտի խնդիրներին վերաբերող հատված ՀԸԳՀ-ի ճանապարհային քարտեզից 
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