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Առաջնահերթ միջոցառումների որոշման գործընթացը և 
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I. Հարմարվողականության ազգային ծրագիրը (ՀԱԾ) Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՄՍԳ) մաս է կազմում:

II. ՀԱԾ-ի շրջանակներում պահանջվում է մշակել և հինգ տարին մեկ թարմացնել 

ոլորտային հարմարվողականության պլաններ (ՈՀՊ-եր) կլիմայի փոփոխության 

նկատմամբ առավել խոցելի ոլորտների համար։ Այդ ոլորտներն են` ջրային ռեսուրսները, 
գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, բնակավայրերը, առողջապահությունը և 
զբոսաշրջությունը։ 

III. ՋՈՀՊ-ը կառաջնորդի պետության կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն 

ուղղված կարճաժամկետ (2021-2025 թթ.) արձագանքման գործողությունները` հանձն 
առնելով իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ` ջրօգտագործողներին և 
շահառուներին առավել դիմակայուն ծառայություններ մատուցելու նպատակով։ 

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ․ ՀԻՇԵՑՈՒՄ
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ՌՆ 1․ Հզորացնել շահառուների գիտելիքները կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության 
կարողությունների վերաբերյալ։

ՌՆ 2․ Համակարգել պլանավորման քաղաքականությունները տարբեր մակարդակներում և տարբեր 
ոլորտների միջև։

ՌՆ 3․ Պահպանել ջրային ենթակառուցվածքները և որակյալ ծառայությունները`  շահագործման և 
վերահսկման մեխանիզմների հզորացման միջոցով: Մշակել հուսալի սցենարներ՝ ներդրումների և վաղ 
ազդարարման ծրագրերի պլանավորման համար։

ՋՈՀՊ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

ՋՈՀՊ-ն անդրադառնում է երեք հիմնական ռազմավարական խնդիրների` մեկ
գերակա նպատակի հասնելու համար, այն է` կանխատեսել ԿՓ 

մարտահրավերները և հարմարվել ԿՓ ազդեցություններին` երաշխավորելով 
բնապահպանական թողքի պահպանումը, ինչը համատեղելի կլինի ՀՀ 

քաղաքացիներին և տնտեսավարող սուբյեկտներին հուսալի, մատչելի և կայուն 
հանրային ծառայություններով ապահովման հետ:
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I. ՋՈՀՊ-ի շրջանակն ընդգրկում է․

• Բնական ջրային ռեսուրսները
• Գյուղատնտեսության և ձկնաբուծության համար ջուրը
• Խմելու ջուրը և ջրահեռացումը
• Հիդրոէներգետիկան
• Հեղեղումների և երաշտների կառավարումը

II. ՋՈՀՊ-ը ենթակա կլինի պարտադիր կատարման ոչ միայն ՀՀ շրջակա միջավայրի 
նախարարության, այլև պետական կառավարման այլ մարմինների, ինչպես նաև 
ջրօգտագործողների համար: 

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ 
(ՋՈՀՊ)
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ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀՀ Սահմանադրություն
ՀՀ Ջրային օրենսգիրք
և համապատասխան

օրենսդրություն

Սևանա լճի
պահպանությանն

առնչվող
օրենսդրություն

Բնօգտագործման
վճարների

դրույքաչափերի
իրավական

կարգավորումներ

Հանրային ծանուցում և 
ջրային պաշարների

կառավարման և 
պահպանության
մարմնի մշակած
փաստաթղթերի

հրապարակայնություն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
Հիդրո–

օդերևութաբանական
մոնիթորինգ

Ջրօգտագործման և
հողերի մոնիթորինգ

Ջրային ոլորտի
ենթակառուցվածքներ

Ջրի որակ
Աղետների

կառավարում
Տվյալների

կառավարում

ԳԻՏԱ–
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ

Կլիմայի
փոփոխություններին

առնչվող դասընթացներ
բուհական ծրագրերում

Հայաստանում առկա
գիտական ներուժի

արդյունավետ
օգտագործում

Հետազոտությունների
վրա հիմնված` շրջակա

միջավայրի համար
անվտանգ լուծումներ

Ջրաբանական և 
ջրաերկրաբանական

մոդելավորում

Կապ
գյուղատնտեսության

զարգացման և 
հետազոտությունների

միջև

ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ  ԵՎ 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 

Կանանց
մասնակցությունը

ջրային ռեսուրսների
կառավարմանը

Ջրամատակարարման
ծառայությունների
հասանելիությունը

ամենախոցելի
բնակչության համար

Աննպաստ վիճակում
գտնվող գյուղական

համայնքների
կարողությունների

զարգացում

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ-
ԹՅԱՆ, ԿԱՌԱՎԱՐ–

ՄԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻ–
ՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 

Միջգերատեսչական
համակարգում և դերերի

ու պատասխանատ–
վությունների
սահմանում

Պլանավորելու և ջուրը
օգտագործողներին

հատկացնելու
կառուցակարգեր
(մեխանիզմներ)

Հատկապես կլիմային
վերաբերող արտակարգ

իրավիճակների
պլաններ

5

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՑԵՐԸ
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 Առաջնահերթությունները մշակվել են մասնակցային գործընթացի արդյունքում` ազգային 
մակարդակում ջրային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ համատեղ

 Թիրախավորված է միայն ջրային ոլորտը

 Նպատակաուղղված է ԿՓ հարմարվողականությանը

 Անհրաժեշտ է միջոլորտային համակարգում` ԿՓ բաղադրիչի` բոլոր ՈՀՊ-երում ներառման համար

 Գնահատված չէ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ոլորտի վրա, 
մասնավորապես` ֆինանսական ազդեցությունը ջրային ծառայությունների և ջրային 
ենթակառուցվածքների վրա

 Առավելագուն արդյունավետություն և կայունություն ապահովելու համար առաջարկվում է 
կենտրոնանալ սահմանափակ թվով՝ 19 առաջնահերթ միջոցառումների վրա, որոնք հստակ սահմանված, 
իրականացվելի և վերահսկվող են։

 Ծանուցում

ՋՈՀՊ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ21-2025 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ․ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

1 2

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄԸ

ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

ԱՌԱՋԱՏԱՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ
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Շնորհակալություն

Հարցեր / քննարկում



Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
մշակում

Ինստիտուցիոնալ, կառավարման և 
քաղաքականության բացերի վերացմանն ուղղված 

միջոցառումներ

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2021թ․

Ֆլորենս Պինտուս,
Թիմի ղեկավար, Ջրի միջազգային գրասենյակ, 

Ֆրանսիա



• Յուրաքանչյուր միջոցառման համար S.M.A.R.T ցուցանիշների սահմանման 
կարևորությունը` ՋՈՀՊ-ի համապատասխանությունն ու արդյունավետությունը 
գնահատելու, հաշվետվողականության և հաջորդ 5 տարվա ցիկլը սահմանելու 
գործում որոշումներ կայացնողներին աջակցելու համար:

• Իրականացման ընթացքում քաղված դասերը կաջակցեն հաջորդ ՋՈՀՊ-ի առա-
վել արդյունավետ մշակմանը։ Կարելի է ուսումնասիրել դրանք ԿՓ 
հարմարվողականության վերաբերյալ հաշվետվությունների ավելի բարձր 
շրջանակի հետ կապելու հնարավորությունները:

7․ Սահմանել համակարգ` ուղղված  ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության քաղաքականության  մոնիթորինգին, 
գնահատմանը և հաշվետվողականության բարելավմանը

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն 

Գործընկերներ
• ՏԻՄ-եր

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• Հայաստանի Հանրապետություն

Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ

Միջոցառման արդյունք
• Քաղաքականության փաստաթուղթ



• Հաշվարկված ցուցանիշների հարաբերակցությունը (%)

• Ցուցանիշների գնահատման գործընթացում ներգրավված շահագրգիռ կողմերի ցանկը

• Առնվազն 10 աշխատակից անցել է վերապատրաստում ՋՈՀՊ-ի ցուցանիշների 
հաշվարկման ուղղությամբ

Ցուցանիշներ

7․ Սահմանել համակարգ` ուղղված  ջրային ոլորտի 
հարմարվողականության քաղաքականության  մոնիթորինգին, 
գնահատմանը և հաշվետվողականության բարելավմանը



• Երաշտների և հեղեղումների հետ կապված արտակարգ իրավիճակների 
կառավարման պլանների ազգային շրջանակի անհրաժեշտություն և 
իրականացում տեղական մակարդակում:

• Երաշտների պլանները նպատակ ունեն կառավարելու ջրի պակասը` 
ապահովելով առաջնահերթ մատակարարում և առաջադրելով 
սահմանափակումներ` հիմնված ջրի քանակական մոնիթորինգի վրա։

• Երաշտի ժամանակահատվածում իրականացվող միջոցառումները 
պետք է կրեն պրոգրեսիվ բնույթ և բխեն երաշտի առաջացրած 
խնդիրներից ու դրանց ծանրության աստիճանից։

12․1 Մշակել արտակարգ իրավիճակների պլաններ լոկալ մակարդակում, այդ 
թվում` վաղ ազդարարման համակարգեր, հաշվի առնելով 
օդերևութաբանական կանխատեսումները 

Միջոցառման արդյունք
• Քաղաքականության փաստաթուղթ

Ծախսերի գնահատում
• Հասանելի չէ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• Հայաստանի Հանրապետություն / 

Արարատյան դաշտ

• Արտակարգ իրավիճակների պլանները 
պետք է պատրաստվեն նախքան 
ճգնաժամի առաջացումը կլիմայի 
փոփոխությունից խոցելի ավազաններում:

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն
• ՀՀ ԱԻՆ 

Գործընկերներ
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
• ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն



• Հեղեղումները և սելավները կանխելու և կառավարելու ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները պետք է ամրապնդվեն: 

• Հեղեումների պլանները նպատակ ունեն կանխել ենթակառուցվածքների և 
մարդկային աղետները` ռիսկերի գոտիավորման, օդերևութաբանական 
կանխատեսումների և վաղ նախազգուշացման համակարգերի միջոցով:

• Կիրառվող միջոցառումները պետք է լինեն պրոգրեսիվ և ուղղված ռիսկերի 
նվազեցմանը` բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները պաշտպանելու 
նպատակով։

• Խոցելի ենթակառուցվածքների համար պատասխանատու մասնավոր 
հատվածի կողմից մշակվող արտակարգ իրավիճակների լրացուցիչ պլանները 
պետք է համակարգվեն որոշում կայացնողների հետ:

12․2 Մշակել արտակարգ իրավիճակների պլաններ լոկալ մակարդակում, այդ 
թվում՝ վաղ ազդարարման համակարգեր՝ հաշվի առնելով 
օդերևութաբանական կանխատեսումները 

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ԱԻՆ
• ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն 

(Գյուղատնտեսության ծրագրերի 
իրականացման վարչություն)

Գործընկերներ
• ՇՄՆ (ՀՄԿ, «Զվարթնոց» ԱՕԿ)

Միջոցառման արդյունք
• Քաղաքականության փաստաթուղթ

Ծախսերի գնահատում
• Հասանելի չէ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• Հայաստանի Հանրապետություն



• Հեղեղումների / երաշտների կառավարման օրինակելի պլանի ընդունում 
(Այո/Ոչ)

• Հեղեղումների / երաշտների մշակված և գործարկված պլանների թիվը
• Յուրաքանչյուր պլանի գործարկման օրը / օրերի թիվը.  
• Արարատյան դաշտի համար մշակվել է երաշտների կառավարման պլան

(Այո/Ոչ)
• Ախուրյանի ՋԿՏ-ի համար մշակվել է հեղեղումների կառավարման պլան

(Այո/Ոչ)
• Առնվազն 25 մասնագետ վերապատրաստվել է երաշտների / հեղեղումների 

պլանների մշակման և իրականացման ուղղությամբ
• Տեղադրված վաղ ազդարարման համակարգերի թիվը։ Բնակչությունը 

տարհանվել է (Այո/Ոչ)։ Դժբախտ պատահարների թիվը։
• Ախուրյանի ՋԿՏ-ի առնվազն 5 համայնք ունի վաղ ազդարարման 

համակարգ

Ցուցանիշներ

12․ Մշակել արտակարգ իրավիճակների պլաններ լոկալ մակարդակում, այդ թվում՝ 
վաղ ազդարարման համակարգեր՝ հաշվի առնելով օդերևութաբանական
կանխատեսումները 



• Այս միջոցառումը նպատակ ունի ապահովել ջրի արդարացի բաշխում` 
պահպանելով բնապահպանական թողքը:

• Այն նպաստում է կայուն տնտեսական աճի ապահովմանը` ջրի 
կառավարման նոր միջնաժամկետ մոտեցման ներդրմամբ:

• Հիմնվելով ջրապահանջարկի նախնական գնահատման և 
հիդրոհամակարգերի մոդելավորման վրա` ջրառի ծավալները կարող են 
կրճատվել առավել կարևոր ավազաններում:

• Ջրի բաշխման մեխանիզմները մշակվում են այն ավազանների կամ 
ստորերկրյա ջրային մարմինների մասշտաբով, որոնք բացահայտված են 
որպես ռիսկային։

14․ Սահմանել ջրի բաշխման մեխանիզմներ կարևորագույն
ենթավազաններում

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն 

Գործընկերներ
• ՀՄԿ, ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե, 

Էկոնոմիկայի նախարարություն, 
ՋԿՏԲ-եր, ՋՕԸ-եր, ՀԷԿ-եր

Ծախսերի գնահատում
• Հասանելի չէ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• Հայաստանի Հանրապետություն

Միջոցառման արդյունք
• Քաղաքականության փաստաթուղթ և 

ուղեցույց

Առավելագույն թույլատրելի ջրառի գնահատում

Խմելու 
ջուր

Էներգե-
տիկա

Գյուղատըն-
տեսություն

Արտադրու-
թյուն

Այլ



• Ենթավազանների քանակը, որտեղ իրականացվել են 
բաշխման պիլոտային մեխանիզմները` ջրօգտագործումը 
հավասարակշռելու և կայունացնելու նպատակով

• Ջրի բաշխման կանոնների սահմանման և դրանց 
համապատասխանության գնահատման համար
պատասխանատու տեղական կառավարման մարմնի 
առկայությունը (Այո/Ոչ) 

• Ջրային ոլորտի պետական մարմիններին, համայնքներին և 
մասնավոր հատվածին տեխնիկական աջակցության 
տրամադրում` ջրի բաշխման մեխանիզմների ներդրման 
համար (Այո/Ոչ)

Ցուցանիշներ

14․ Սահմանել ջրի բաշխման մեխանիզմներ կարևորագույն
ենթավազաններում



• 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։

• Մասնավոր հատվածի հաջող ներգրավումը հարմարվողականության 
միջոցառումներում կխթանի ավելի մեծ ներդրումներ խոցելիության 
նվազեցման գործում. դա կարագացնի կլիմայակայուն տեխնոլոգիաների 
և ծառայությունների վերարտադրումը առանցքային ոլորտներում: 

• Այս միջոցառումն ուղղված է մասնավոր հատվածի կողմից ռիսկերի և 
իրենց ռազմավարություններում և ներդրումներում 
հարմարվողականության ինտեգրման անհրաժեշտության ընկալմանը` 
բիզնեսի շարունակականության ապահովման նպատակով։

17․ Ներդնել մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն ԿՓ  ազդեցության 
ներառմանը մասնավոր հատվածի որոշումներում 

Միջոցառման արդյունք
• Աշխատաժողով և դասընթաց

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն
• ՀՀ ՇՄՆ

Գործընկերներ
• , ՏԿԵՆ (Ջրային կոմիտե), Ֆինանսների  

նախարարություն

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 500 հազ․ ԱՄՆ դոլար

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• Հայաստանի Հանրապետություն



• Համապատասխան բիզնես ընկերությունների (գյուղատնտնեսական, էներգետիկ, 
արդյունաբերական) համար կազմակերպված աշխատաժողովների թիվը 

• ՇՄ և Էկոնոմիկայի նախարարությունները կիսում է կլիմայի հետ կապված ռիսկերի 
պլանավորման լավագույն փորձը բիզնեսների հետ և իրականացնում են խրախուսման ու 
արտոնությունների քաղաքականություն (Այո/Ոչ)

• Իրականացված են հարցումներ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
բյուջետավորման գործելակերպերի վերաբերյալ խոցելի հատվածի համար (Այո/Ոչ)

• Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարություններ կամ նորարարական
գործընթացներ որդեգրած տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինը (%)

Ցուցանիշներ

17․ Ներդնել մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն ԿՓ  ազդեցության 
ներառմանը մասնավոր հատվածի որոշումներում 



Շնորհակալություն

Հարցեր / քննարկում



Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
մշակում

Տեխնիկական բացերի վերացմանն ուղղված 
միջոցառումներ

Լիանա Մարգարյան, ջրային ռեսուրսների կառավարման փորձագետ, 
Ալեքսանդր Առաքելյան, կլիմայի փոփոխության և ջրային ոլորտի հարմարվողականության փորձագետ

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2021թ․



Ջրառի (ինչպես մակերևութային, 
այնպես էլ ստորերկրյա ռեսուրսներից) 
մոնիթորինգի ցանցի ընդլայնում,
հատկապես` Արարատյան դաշտում

3. Ջրառի ծավալների չափում՝ վերահսկման և ջրակորուստների նվազեցման 
նպատակով 

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Արարատյան դաշտ

Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ

Միջոցառման արդյունք
• Տեղադրված սարքավորումներ

Առաջատար կազմակերպություն
• Բնապահպանական և ընդերքի տեսչական 

մարմին
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
• ՋՕԸ-եր

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

վարչություն



Ջրառի (ինչպես մակերևութային, այնպես էլ ստորերկրյա 
ռեսուրսներից) մոնիթորինգի ցանցի ընդլայնում, հատկապես`
Արարատյան դաշտում

3. Ջրառի ծավալների չափում՝ վերահսկման և ջրակորուստների նվազեցման 
նպատակով 

• Ներկայումս ջրառի վերահսկման համակարգ չունեցող խոշոր ջրօգտագործողների առնվազն 20%-ի 
համար տեղադրվել են ջրաչափեր (տվյալների ավտոմատ փոխանցման համակարգով)

• Ձկնաբուծական նպատակներով իրականացվող ջրառի բոլոր կետերում տեղադրված են ջրաչափեր՝ 
տվյալների ավտոմատ փոխանցման հմարավորությամբ (Այո/Ոչ) 

• Ջրառի տվյալները փոխանցվում են Ջրային կոմիտեին և Շրջակա միջավայրի նախարարությանը 
(Ջրային պետական կադաստրի համակարգ) և օգտագործվում են (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։

Ցուցանիշներ



Հանրային ջրամատակարարման ծառայությունների 
պլանավորում, նախագծում և շահագործում, ինչպես 
նաև հարմարվողականության կարիքների 
գնահատում՝ ծառայությունների որակը և 
շարունակականությունը երաշխավորելու նպատակով:

18. Գնահատել ԿՓ ներքո հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր 
երևույթների ինտենսիվացման ազդեցությունը հանրային 
ջրամատակարարման ծառայությունների վրա

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Ախուրյանի ՋԿՏ, Սևանի ՋԿՏ, 
Արարատյան դաշտ

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 500 հազ․ ԱՄՆ դոլար

Միջոցառման արդյունք
• Ուսումնասիրություն և ուղեցույց

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՄԿ ՊՈԱԿ
• ՀՀ ԱԻՆ

Գործընկերներ
• ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի 
իրականացման վարչություն 



Հանրային ջրամատակարարման ծառայությունների պլանավորում, 
նախագծում և շահագործում, ինչպես նաև հարմարվողականության 
կարիքների գնահատում՝ ծառայությունների որակը և 
շարունակականությունը երաշխավորելու նպատակով:

18. Գնահատել ԿՓ ներքո հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր 
երևույթների ինտենսիվացման ազդեցությունը հանրային 
ջրամատակարարման ծառայությունների վրա

• Մշակվել է Հայաստանի ջրամբարների պատվարների անվտանգության վրա 
հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների ինտենսիվացման ազդեցության գնահատման 
ուղեցույց (Այո/Ոչ)։ 

• Հեղեղումների, սելավների, երաշտների, կարկուտի վտանգի 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)։

Ցուցանիշներ



• Կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերի 
արտանետումների և մաքրման ստանդարտների 
սահմանում՝ հիմնված միջազգային լավագույն փորձի 
օրինակների վրա։

• Ոռոգման ջրերի որակի նորմերի սահմանում։

5․ Մշակել մաքրված կեղտաջրերի որակի ստանդարտներ՝ տարբեր 
ոլորտներում կրկնակի ջրօգտագործման նպատակով

Կեղտաջրեր 

Ոռոգում

Տեղումներ

Կրկնակի օգտ․ գյուղատնտես․

Կենցաղային օգտ․

Արդյուն․ օգտ․

Կեղտաջրերի մաքրում

Կեղտաջրերի 
մաքրում

Կրկնակի օգտ․
արդյունաբեր․-ում

Ստորերկրյա 
կրկն․ օգտ․

Միջոցառման արդյունք
• Ուսումնասիրություն և ուղեցույց

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային քաղաքականության 

վարչություն
• ՀՀ ԷՆ Գյուղատնտեսական ծրագրերի 

մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և 
կոոպերացիայի զարգացման վարչություն

Գործընկերներ
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
• Գիտահետազոտական կենտրոններ

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 300 հազ․ ԱՄՆ դոլար

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի հանրապետություն



• Մաքրված կեղտաջրերի չափորոշիչները և ներկայացվող պահանջները 
սահմանվում են ըստ օգտագործման տարբեր տեսակների (Այո/Ոչ)։

• Ընդունվել են մաքրված կեղտաջրի կրկնակի/երկրորդային 
օգտագործման արտոնյալ մեխանիզմներ (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 մաքրման կեղտաջրերով  ոռոգման 

փորձնական նախագիծ (Այո/Ոչ)։

5․ Մշակել մաքրված կեղտաջրերի որակի ստանդարտներ՝ տարբեր 
ոլորտներում կրկնակի ջրօգտագործման նպատակով
Ցուցանիշներ

• Առնվազն 25 մասնագետ, ՋՕԸ-եր և 
գյուղացիական տնտեսություններ / 
միություններ վերապատրաստվել են՝ 
ոռոգման ջրի որակի նորմերը ներդնելու 
նպատակով։



Հեղեղների նկատմամբ խոցելի տարածքներում ռիսկերի 
նվազեցում՝ էկոհամակարգերի վրա հիմնված լուծումների 
կիրառմամբ։
Օրինակ՝ ափամերձ բազմաֆունկցիոնալ բուֆերային 
գոտիների ստեղծում։

8․ Ջրհեղեղների նկատմամբ առավել խոցելի ջրհավաք ավազաններում 
էկոհամակարգերի վրա հիմնված լուծումների ուղեցույց

Միջոցառման արդյունք
• Ուսումնասիրություն և ուղեցույց

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն
• ՀՀ ԱԻՆ

Գործընկերներ
• Մարզպետարաններ

Ցուցանիշներ
• Առնվազն 10 մասնագետ վերապատրաստվել է
• Առնվազն 2 հատուկ փորձնական տարածք հիմնվել է 

Ախուրյանի և Սևանի ՋԿՏ-երում։

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 300 հազ․ ԱՄՆ դոլար

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Ախուրյանի ՋԿՏ և Սևանի ՋԿՏ



• Ջրային ենթակառուցվածքների ներկայիս վիճակի 
գնահատում։

• Ծախս/օգուտ վերլուծության արդյունքների   և 
սոցիալական կարևորության հիման վրա 
կառաջարկվեն լավագույն տեխնիկական լուծումներ ի 
առաջարկում և ԿՓ համատեքստում ներդրումային 
պլանի մշակում: 

9․ Համեմատաբար անարդյունավետ ենթակառուցվածքների 
վերականգնման կամ նորերի կառուցման իրագործելիության 
ուսումնասիրություններ (ներառյալ ջրամբարները)

Միջոցառման արդյունք
• Ուսումնասիրություն և իրավական 

կարգավորում

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն 
• ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
• ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Ախուրյանի ՋԿՏ, Հրազդանի ՋԿՏ, 
Արարատյան ՋԿՏ

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 2մլն ԱՄՆ դոլար



9․ Համեմատաբար անարդյունավետ ենթակառուցվածքների 
վերականգնման կամ նորերի կառուցման իրագործելիության 
ուսումնասիրություններ (ներառյալ ջրամբարները)

Ցուցանիշներ

• 20%-ով պակաս ջրառի իրականացում նույն ջրօգտագործման 

նպատակով (Այո/Ոչ)։

• Վերականգնման ենթակա ենթակառուցվածքների քանակի և տեսակների 

հստակեցում, տեխնիկատնտեսական գնահատում (Այո/Ոչ)։

• Կորոշվեն ենթակառուցվածքները, որոնք այլևս պիտանի չեն 

օգտագործման և անհրաժեշտ է դրանց լիովին փոխարինում (Այո/Ոչ)։

• Ենթակառուցվածքները համալրված են տեղեկատվական 

տեխնոլոգիական (ՏՏ) սարքավորումներով և ունեն ծրագրային 

ապահովում (Այո/Ոչ)։



• Ջրի կուտակում երկրի ներսում առանձնացված 18 
ջրամբարներից առաջնահերթ 3-ը կառուցմամբ, որոնք են՝ 
Գեղարքունիքի մարզում Արգիճի և Աստղաձորի 
ջրամբարները և Սյունիքի մարզում՝ Լիճքի ջրամբարը։

• Ջրամբարների տեխնիկատնտեսական (ծախս/օգուտ) 
գնահատում ԿՓ ներքո գետային հոսքի և գոլորշիացման 
փոփոխությունների պայմաններում։

9․ Համեմատաբար անարդյունավետ ենթակառուցվածքների 
վերականգնման կամ նորերի կառուցման իրագործելիության 
ուսումնասիրություններ (ներառյալ ջրամբարները)

Միջոցառման արդյունք
• Ուսումնասիրություն և կառուցում

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն 
• ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
• ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Սևանի ՋԿՏ, Հարավային ՋԿՏ

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 2մլն ԱՄՆ դոլար

Ցուցանիշներ

• Առնվազն 10 ջրամբարների արդյունավետությունը 
/տնտեսական օգուտները գնահատված են։

• Երեք նոր ջրամբարների ներդրումային պլանը 
հաստատված  է և աշխատանքներն սկսվել են (Այո/Ոչ)։

• Նոր ջրամբարների ընդհանուր տարողությունը (մլն մ3) 
և ջրի հատկացումը յուրաքանչյուր օգտագործման 
համար (Այո/Ոչ)։

• Առնվազն 5 մասնագետ վերապատրաստվել է։ 



11․ Հիդրոօդերևութաբանական և հիդրոլոգիական 
կայանների վերանորոգում և նորերի հիմնում

Հոսքի ձևավորման գոտիներում 
հիդրոլոգիական դիտակետերի հիմնում 

և գետաբերանային հատվածներում 
գործող դիտակետերի արդիականացում

Բարձրալեռնային գոտիներում նոր 
օդերևութաբանական կայանների 

հիմնում և գործող կայանների 
արդիականացում 



11․ Հիդրոօդերևութաբանական և հիդրոլոգիական 
կայանների վերանորոգում և նորերի հիմնում

Միջոցառման արդյունք
• Սարքավորումներ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն 

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի հանրապետություն

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 3մլն ԱՄՆ դոլար

Ցուցանիշներ

• 14 նոր հիդրոլոգիական դիտակետեր հիմնվել են։

• 4 գործող հիդրոլոգիական դիտակետեր 
արդիականացվել են՝ համալրվելեն նոր 
սարքավորումներով։

• 5 նոր օդերևութաբանական կայանների հիմնվել են 
(արդիական ավտոմատ կայան)։

• 2 գործող օդերևութաբանական կայանների 
արդիականացվել են՝ համալրվել են նոր 
ավտոմատ սարքերով։  



Շնորհակալություն



Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
մշակում

Գիտակրթական և հետազոտական աշխատանքների 
բացերի վերացմանն ուղղված միջոցառումներ

Ալեքսանդր Առաքելյան, կլիմայի փոփոխության և ջրային ոլորտի հարմարվողականության փորձագետ

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2021թ․



Միջոցառման նպատակը․ 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 դաշտի համար հարկավոր է իրականացնել 
ստորերկրյա ջրերի առավել մանրամասն մոդելավորում։

4. Հիդրոերկրաբանական և հիդրոլոգիական մոդելների ներդրում` ԿՓ 
ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման նպատակով 
(մասնավորապես՝ Սևանի ավազանի և Արարատյան դաշտի համար)

Ծախսերի նախահաշիվ
• Մինչև 500 հազ․ ԱՄՆ դոլար

Միջոցառման արդյունք
• Ուսումնասիրություն

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ, 

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

վարչություն, ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Սևանի ՋԿՏ, Արարատյան դաշտ



Բացահայտել այն օպտիմալ մոդելները, որոնք կարող են գործարկվել` 
օգտագործելով երկրում առկա տվյալները և դրանց հետ համադրելով բաց 
արբանյակային տվյալները:

4. Հիդրոերկրաբանական և հիդրոլոգիական մոդելների ներդրում` ԿՓ 
ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման նպատակով 
(մասնավորապես՝ Սևանի ավազանի և Արարատյան դաշտի համար)

• Ընտրված մակերևութային ջրերի խոցելիության գնահատման հիդրոլոգիական մոդելը և 
փորձարկված է Սևանի ավազանի համար՝ ներկա և ապագա ջրային հաշվեկշռի 
գնահատման նպատակով (Այո/Ոչ)։ 

• Ընտրված հիդրոերկրաբանական մոդելն օգտագործվում է Արարատյան դաշտում 
ստորերկրյա ջրերի խոցելիության գնահատման նպատակով (Այո/Ոչ)։  

• Վերոնշյալ 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։ 

Ցուցանիշներ



• Գիտակրթական հաստատությունների և 
քաղհասարակության ակտիվ մասնակցության ապահովում 
ջրային ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության 
գնահատումների համար անհրաժեշտ տվյալների 
հավաքմանը և վերլուծությանը։

• Երկրի դիտարկումների բաց տվյալների և արբանյակային 
պատկերների ինտեգրում հարմարվողականության 
միջոցառումների մշակման և պլանավորման 
աշխատանքներում: 

• ՀՄԿ անձնակազմի շարունակական վերապատրաստում։

6. Սահմանել մեխանիզմներ կլիմայի հարմարվողականության 
ուսումնասիրությունների համար՝ հիմնվելով բաց տվյալների վրա 

Ծախսերի նախահաշիվ
• Մինչև 500 հազ․ ԱՄՆ դոլար

Միջոցառման արդյունք
• Քաղաքականության փաստաթուղթ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

վարչություն

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն



• Գիտակրթական հաստատությունների և քաղհասարակության ակտիվ 
մասնակցության ապահովում:

• Երկրի դիտարկումների բաց տվյալների և արբանյակային պատկերների 
ինտեգրում աշխատանքներում: 

• ՀՄԿ անձնակազմի շարունակական վերապատրաստում։

6. Սահմանել մեխանիզմներ կլիմայի հարմարվողականության 
ուսումնասիրությունների համար՝ հիմնվելով բաց տվյալների վրա 

• Հիդրոլոգիական և օդերևութաբանական դիտարկումների տվյալները, ջրային ոլորտի խոցելիության 
և հարմարվողականության ուղղությամբ հետազոտությունների արդյունքները բաց են 
գիտահետազոտական, կրթական հաստատությունների, քաղհասարակության ներկայացուցիչների 
և որոշում կայացնողների համար և հասանելի են առցանց հարթակի միջոցով (Այո/Ոչ)։

• Հիդրոմետի առնվազն 10 մասնագետ վերապատրաստվել և օգտագործում են արբանյակային 
տվյալներ՝ կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների և ջրային ռեսուրսների խոցելիության 
գնահատման նպատակով (Այո/Ոչ)։

• Արբանյակային բաց տվյալների վրա հիմնված խոցելիության գնահատումներն օգտագործվում են 
որոշում կայացնողների կողմից՝ ջրային ոլորտում հարմարվողականության միջոցառումները 
պլանավորելու նպատակով (Այո/Ոչ)։

Ցուցանիշներ



Շնորհակալություն



Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
մշակում

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՑԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ի.գ.թ., դոց. Օլիմպիա Գեղամյան, իրավական հարցերով փորձագետ 

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2021թ․



Ջրային ոլորտի քաղաքականությունը
սահմանող իրավակարգավորումներ
նախատեսող հիմնական իրավական ակտերում
արտացոլել կլիմայի փոփոխության ներքո
ջրային ռեսուրսների կառավարման
հայեցակարգը և դրա իրագործման հիմնական
գործընթացները

13. ՀՀ ջրային օրենսդրության բարեփոխումներ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ծախսերի գնահատում
• գնահատված չէ

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական փոփոխության նախագիծՑուցանիշներ

• Կլիմայի փոփոխության պայմաններում 
ջրի կառավարման հայեցակարգը ներառված 
է  «Ջրի ազգային քաղաքականության 
հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենքում 
(Այո/ոչ)

• Կլիմայի փոփոխության պայմաններում 
ջրի կառավարման հիմնախնդիրները 
ներառված են «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» 
ՀՀ օրենքում (Այո/ոչ)

Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ՇՄՆ Ջրային քաղաքականության
վարչություն, Ռազմավարական
քաղաքականության վարչություն

Գործընկեր կազմակերպություն
ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների
կառավարման վարչություն, Կլիմայի 
քաղաքականության վարչություն



Ներմուծել ջրօգտագործման թույլտվության հայտը
մերժելու իրավական հնարավորություն գործունեության
այն տեսակների համար, որոնք կարող են բացասական
ազդեցություն ունենալ ջրային ռեսուրսի վրա`
նվազեցնելով ջրային ռեսուրսների՝ կլիմայի
փոփոխությանը հարմարվելու կարողությունը: 

13. ՀՀ ջրային օրենսգրքի փոփոխություն

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ծախսերի գնահատում
Գնահատված չէ

Միջոցառման արդյունք
Օրենսդրական փոփոխության նախագիծ

Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ՇՄՆ Ջրային քաղաքականության վարչություն,
Ռազմավարական քաղաքականության
վարչություն

Գործընկերներ
ՀՀ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման
վարչություն, ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե

Ցուցանիշ
• Ջրօգտագործման թույլտվությունների մերժման
իրավական հնարավորությունը` կլիմայի փոփոխության
համատեքստում ջրային ռեսուրսների վրա բացասական
ազդեցությունը կանխելու նպատակով, ներառված է 
օրենսգրքում (Այո/ոչ) : 



• Նախատեսել իրավական կարգավորումներ և
խրախուսման մեխանիզմներ` մաքրված ջրի
վերօգտագործումը (կրկնակի, երկրորդային) 
զարգացնելու նպատակով։

13․ ՀՀ ջրային օրենսգրքի փոփոխություն

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական փոփոխության նախագիծ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային քաղաքականության 

վարչություն, Ռազմավարական 
քաղաքականության վարչություն

Գործընկերներ
• ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն

Ծախսերի գնահատում 
Գնահատված չէ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ցուցանիշներ
• ՀՀ ջրային օրենսգիրքը լրամշակվել է մաքրված ջրի

վերաօգտագործման (կրկնակի և երկրորդային) իրավական` առավել 
լիարժեք և ամբողջական մեխանիզմների ներդրմամբ (Այո/ոչ)

• ՀՀ-ում բազմաթիվ սուբյեկտներ օգտվում են օրենքով իրենց 
վերապահված կրկնակի/երկրորդային ջրօգտագործման 
գործիքակազմից (Այո/ոչ)

• Վերոհիշյալ բարեփոխման արդյունքում փաստացի ավելանում են
խնայված ջրի ծավալները (խ/մ) (Այո/ոչ)



13․ ՀՀ ջրային օրենսգրքի փոփոխություն

Նախատեսել ազատ ջրօգտագործման հաշվառում

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական փոփոխությունների

նախագիծ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային քաղաքականության

վարչություն, Ռազմավարական
քաղաքականության վարչություն

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման 

վարչություն 
• ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
• ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ցուցանիշներ
• Ազատ ջրօգտագործումը վերահսկվում է

(Այո/ոչ)
• Կանխարգելվում են ապօրինի

ջրօգտագործման դեպքերը

Ծախսերի գնահատում 
Գնահատված չէ



13. ՀՀ օրենսդրության բարեփոխմամբ ՏԻՄ-երին ավելի մեծ
չափով ներգրավելով` նախատեսել հասարակության
ընդգրկման առավել լայն հնարավորություններ և 
գործիքակազմ

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական փոփոխության նախագիծ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ ջրային քաղաքականության

վարչություն, Ջրային ռեսուրսների
կառավարման վարչություն

Գործընկերներ
ՏԻՄ ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ներ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ցուցանիշներ

• ՏԻՄ-երն առավելապես ներգրավվում են հասարակության
մասնակցության ապահովման գործընթացում
• Ավելանում են ՋԹ հայտերի քննարկման համար հասարակությանը
ծանուցելու եղանակները
• Ավելի մեծ թվով անձինք են ներգրավվում որոշումների կայացման
գործընթացին
• Պարզեցվում են բողոքարկման ընթացակարգերը

Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ



15․Սևանա լճի պահպանության օրենսդրության 
բարեփոխումներ

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական 

փոփոխությունների նախագիծ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային

քաղաքականության
վարչություն,

• Բնապահպանության և ընդերքի 
տեսչ. մարմինԳործընկերներ

• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն 

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ

Կատարելագործել Սևանա լճի էկոհամակարգի 
պահպանության իրավակարգավորումները և 
ինստիտուցիոնալ շրջանակը



Ցուցանիշներ

Կլիմայի փոփոխության պայմաններում Սևանա լճի պահպանության 
օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտը բարելավվել է հետևյալ 
միջոցներով`

ա. Համապատասխան խախտումների համար քրեական և վարչական 
պատասխանատվությունը խստացվել է (Այո/Ոչ),

բ. Լճի էկոհամակարգի պահպանության վերաբերյալ հանրության 
իրազեկվածության մակարդակը բարձրացել է (Այո/Ոչ),

գ. Լճում ձկնաբուծության, ձկնորսության և որսագողության նկատմամբ 
հսկողությունը խստացվել է (Այո/Ոչ),

դ. Ապահովվել է պետական մարմինների և գիտահետազոտական ոլորտի 
միջև երկկողմ հաղորդակցության և տեղեկությունների փոխանակում  
էկոհամակարգերի կառավարման, մոնիթորինգի և պահպանության 
վերաբերյալ (Այո/Ոչ),

ե. Ներդրվել են Սևանա լճի պահպանման, օգտագործման և մոնիթորինգի 
նորարարական տեխնոլոգիաներ (Այո/Ոչ):



Նախատեսել հեղեղումների ռիսկերի գնահատման
սահմանումը, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսել 
հեղեղումների վտանգի և ռիսկի քարտեզների 
կազմման ու հեղեղումների ռիսկի կառավարման 
պլանների կազմման կարգն ու պայմանները

16. ՀՀ ջրային օրենսգրքի և օրենսդրության լրացումներ

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական բարեփոխում

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային քաղաքականության, 

վարչություն, Ռազմավարական
քաղաքականության վարչություն

Գործընկերներ
ՀՀ ԱԻՆ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ցուցանիշներ
• ՀՀ ջրային օրենսգրքի սահմանումներում նախատեսվել է հեղեղումների ռիսկերի գնահատում

եզրույթը (Այո/ոչ)
• Սահմանվել են հեղեղումների վտանգի և ռիսկի քարտեզների կազմման ու հեղեղումների ռիսկի 

կառավարման պլանների կազմման կարգն ու պայմանները (Այո/ոչ)
• Վերոհիշյալ գործընթացով իրականացվել են ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված

գործընկերության համաձայնագրի պարտավորությունները

Ծախսերի գնահատում
Գնահատված չէ



19․ Վերանայել բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը

Միջոցառման արդյունք
• Օրենսդրական փոփոխությունների 

նախագիծ

Առաջատար կազմակերպություն
• ՀՀ ՇՄՆ Ջր. քաղաք. վարչություն, 

Ռազմ. քաղաք. վարչություն 

Գործընկերներ
• ՀՀ ՇՄՆ Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման վարչություն 
• ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն
• ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Աշխարհագրական ընդգրկումը
Հայաստանի Հանրապետություն

Ծախսերի գնահատում
• Մինչև 250 000 ԱՄՆԴ

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի վերանայում` 
սահմանելով թույլատրելի բարձր վճարներ խմելու, 
ոռոգման, կենցաղային և հիդրոէներգետիկայի 
բնագավառում ջրառի համար:

Ցուցանիշներ
•Հավաքագրվել և վերաբաշխվել են ջրառի տարեկան
վարձավճարները (ՀՀԴ)
•Ջրօգտագործման վարձավճարները վերանայվել են
(Այո/Ոչ):



Շնորհակալություն



Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
մշակում

Գենդերային հարցերին և իրազեկվածության
բացերի վերացմանն ուղղված միջոցառումներ

Արմենուհի Բուրմանյան, գենդերային հարցերով փորձագետ 

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2021թ․



Բարելավված սանիտարահիգիենիկ պայմաններ, 
այդ թվում` դպրոցի շենքի ներսում տղաների և 
աղջիկների համար առանձնացված զուգարաններ։ 
Մաքուր հոսող ջրի առկայություն` անհրաժեշտ 
հիգիենայի պահպանման համար։  

1. Բարելավված սանիտարահիգիենիկ պայմանները հասանելի են աղջիկների և 
տղաների համար դպրոցներում:

Աշխարհագրական ընդգրկումը
ՀՀ բոլոր մարզերը
Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ
Միջոցառման արդյունք
• Տեղադրված հարմարանքներ
(առանձնացված զուգարաններ, 
լվացարաններ, կարգավորված 
ջրամատակարարում)
Պատասխանատու կազմակերպություն
• ՏԻՄ-եր, ԿԳՄՍ, ՏԿԵ նախարարություններ
Գործընկերներ
• Մարզպետարաններ, ՀԿ-ներ

Կայուն զարգացման նպատակ 6. Ապահովել բոլորի համար ջրի ու 
սանիտարական պայմանների հասանելիություն
Թիրախ 6.1 Մինչև 2030թ. ձեռք բերել անվտանգ և մատչելի խմելու ջրի 
համընդհանուր և հավասար հասանելիություն բոլորի համար
Թիրախ 6.2 Մինչև 2030թ. ձեռք բերել համարժեք և հավասար 
սանիտարահիգիենիկ պայմաններ բոլորի համար և վերջ դնել բնական 
կարիքները դրսում հոգալուն…



1. Բարելավված սանիտարահիգիենիկ պայմանները հասանելի են աղջիկների և 
տղաների համար դպրոցներում։

• Շենքի ներսում աղջիկների և տղաների համար առանձին պատշաճ զուգարաններ ունեցող դպրոցների
տեսակարար կշիռը (թիրախը՝ 100%)՝ տարանջատված ըստ գյուղական/ քաղաքային համայնքների։

• Շենքի ներսում՝ զուգարանում, լվացարանի առկայությամբ դպրոցների տեսակարար կշիռը (թիրախը՝
100%)՝ տարանջատված ըստ գյուղական/ քաղաքային համայնքների։

• Մշտական հոսող ջրի առկայությամբ՝ մաքուր ջրով և ձեռքերը լվանալու հարմարություններ ունեցող
դպրոցների տեսակարար կշիռը (թիրախը՝ 100%)։

• Ենթացուցանիշներ` ա) տղա/աղջիկ աշակերտների թիվը և բ) ուսուցիչների թիվը, ում հասանելի են
առանձնացված զուգարաններ և ձեռքերը լվանալու հարմարություններ՝ մաքուր հոսող ջրով։

Ելակետային տվյալները

Ցուցանիշներ

• Հայաստանի Հանրապետությունում կա 1400 հանրակրթական դպրոց, որտեղ սովորողների թիվը 
կազմում է 390 511, իսկ ուսուցիչների թիվը՝ 31 018 (2019 վիճակագրություն)։

• 70 դպրոց չունի ջրամատակարարում (դպրոցների 5%) 4400 աշակերտ, 640 ուսուցիչ 
• 128 դպրոց չունի կոյուղի (դպրոցների 9.1%) 11900 աշակերտ և 1500 ուսուցիչ
• Թիրախ՝ բոլոր դպրոցների ուսուցիչներին և աշակերտներին հասանելի են բարելավված 

սանիտարահիգիենիկ պայմանները։



Մշակել և իրականացնել իրազեկվածության բարձրացման
արշավներ և կարողությունների զարգացում անբարենպաստ
վիճակում գտնվող գյուղական համայնքներում հետևյալ թեմաների 
շուրջ․ ջրախնայող տեխնոլոգիաներ, կաթիլային ոռոգում, 
աղետների ռիսկի կառավարում՝ հիմնվելով տեղական լավագույն
փորձի, միջազգային փորձի և նորարարությունների վրա։ 

2. Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների բնակիչներն իրազեկված են ջրային 
ոլորտին առնչվող գյուղատնտեսական նորարարությունների և աղետների ռիսկերի 
կառավարման վերաբերյալ:

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• ՀՀ բոլոր մարզեր

Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ

Միջոցառման արդյունք
• Տեղեկատվական նյութեր և 

վերապատրաստումներ

Առաջատար կազմակերպություն
• Մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր

Գործընկերներ
• ՀԿ-ներ



2. Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների բնակիչներն իրազեկված են ջրային 
ոլորտին առնչվող գյուղատնտեսական նորարարությունների և աղետների ռիսկերի 
կառավարման վերաբերյալ:

• Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների բնակիչների առնվազն
30%-ը (կին/տղամարդ տարանջատմամբ, այդ թվում` կանայք խոցելի
վիճակում գտնվող և հեռավոր վայրերից, միայնակ ծնողներ, կանանց
գլխավորությամբ տնային տնտեսություններից) մասնակցել են տեղական
իրազեկվածության բարձրացման արշավներին և վերապատրաստումներին։

• Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների առնվազն 30%-ի
բնակիչները վերապատրաստվել/իրազեկվել են գյուղատնտեսության
ոլորտում նորարարությունների վերաբերյալ:

• Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների առնվազն 30%-ի
բնակիչները վերապատրաստվել են աղետների ռիսկերի կառավարման
վերաբերյալ։

Ցուցանիշներ



• Մշակել իրազեկման մոդուլ՝ ՏԻՄ-երի ղեկավարների և 
ավագանու անդամների իրազեկվածությունը ջրային 
ոլորտի առաջնահերթությունների մասին 
բարձրացնելու համար:

• Անցկացնել աշխատաժողովներ/ 
վերապատրաստումներ` հաշվի առնելով կանանց և 
տղամարդկանց, երեխաների և տարեցների (ներառյալ
հաշմանդամություն ունեցող անձանց)՝ ջրի հետ
կապված խոցելիությունը, ներկայացնել գենդերային
մոտեցման արդյունավետության և տնտեսական
առումով նշանակալիության, որոշումների կայացման
գործընթացներում կանանց ընդգրկելու կարևորության
հիմնավորումները

• Խրախուսել գյուղական համայնքներում կանանց
ներուժի մոբիլիզացմանն ուղղված 
նախաձեռնությունները և ցանկացած տեսակի
համագործակցություն` խնդիրները բաշխելու համար, 
այդ թվում մասնակցություն ավագանու նիստերին։

10․ Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների ղեկավարներն իրազեկված են
ջրային ոլորտի հարմարվողականության առաջնահերթությունների մասին՝
գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով։

Միջոցառման արդյունք
• Մշակված ուղեցույց, 

վերապատրաստում/
աշխատաժողով

Առաջատար կազմակերպություն
• Մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր

Գործընկերներ
• ՀՀ ԱՍՀ նախարարություն
• ՀԿ-ներ

Ծախսերի գնահատում
• Գնահատված չէ

Աշխարհագրական ընդգրկումը
• Հայաստանի Հանրապետություն



10․ Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների ղեկավարներն իրազեկված են
ջրային ոլորտի հարմարվողականության առաջնահերթությունների մասին՝
գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով։

Ցուցանիշներ

• Մշակված իրազեկման մոդուլ (Այո/Ոչ)։
• Անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքների առնվազն 50%-ի ՏԻՄ-երը

իրազեկված են ջրային ոլորտի հարմարվողականության 
առաջնահերթությունների մասին՝ գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով։

• Աշխատաժողովներին/վերապատրաստումներին մասնակցել են ՏԻՄ-երի
ղեկավարները և ավագանու անդամների 50%-ը՝ կին/տղամարդ 
տարանջատմամբ։   

• Ցուցանիշը պետք է չափվի աշխատաժողովների/ վերապատրաստումների
ավարտից հետո 6-12 ամսվա ընթացքում` համայնքների ղեկավարների, 
ավագանու անդամների հետ հարցազրույցների միջոցով: 

Թիրախ` անբարենպաստ վիճակում գտնվող համայնքներում ՏԻՄ-երի 50%-ը 
տեղեկացված է ջրային ոլորտի հարմարվողականության առաջնահերթությունների և 
գենդերային մոտեցումների մասին։

Մոնիթորինգ



Շնորհակալություն



Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի 
մշակում

Ֆինանսավորման տարբերակներ և  ծախսերի 
գնահատման խնդիրները 

Դավիթ Մանուկյան, Ֆինանսական փորձագետ

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2021թ․



Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
ֆինանսավորման պոտենցիալ աղբյուրներն են`

1. Պոտենցիալ 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 



2020 թվականին Հայաստանի ընդհանուր ծախսային բյուջեն կազմել է մոտ 
$ 3.9 մլրդ` 12% կապիտալ և 88% ընթացիկ ծախսեր կառուցվածքով: 

2. Պետական ֆինանսավորում 

• Ֆինանսավորում պետական բյուջեից 
• Ֆինանսավորում համայնքային բյուջեից 
• Այլ ռեսուրսներից 

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:

Ֆինանսավորման այս աղբյուրը հարմարվողականության պլանի իրականացման առաջնահերթ 
աղբյուրներից է:

Ռեսուրսների տեսակները 



UNDP (Adaptation Fund), GCF, ADB, WB, EBRD, IMF, GIZ, USAID, EU և այլն
Բոլոր նշված հաստատությունները կարող են ֆինանսավորման գործընկեր 
լինել տարբեր ձևաչափերով

3. Ֆինանսավորում միջազգային ֆինանսական հաստատություններից 

• Դրամաշնորհներ
• Վարկեր
• Կլիմայի պարտատոմսեր, պարտք-կլիմայի դիմաց փոխանակում, կլիմայի շրջանառու ֆոնդ, 

ֆիքսված եկամտով այլ գործիքներ
• «Մեզոնինային» ֆինանսավորում
• Հատուկ նպատակով ֆինանսավորում 
• Փորձագիտական օժանդակություն
ՀՀ -ն ունի պարտքային միջոցների օգտագործման սահմանափակ հնարավորություն՝ հաշվի առնելով 
պետական պարտքի սահմանաչափը։ 
Ֆինանսավորման այս աղբյուրը հարմարվողականության պլանի իրականացման առաջնահերթ 
աղբյուրներից է:

Ռեսուրսների տեսակները 



Հայաստանում ՊՄԳ կարգավորող օրենքը ընդունվել է 2019 թ. : Արդեն կա մեկ 
լայնածավալ էներգետիկ ծրագիր, որի գնման գործընթացը իրականացվել է ՊՄԳ 
նոր օրենքի հիման վրա:

4. ՊՄԳ նախագծեր

Հայաստանը ավելի քան 10 տարվա փորձ ունի կոնցեսիոն պայմանագրերի մասով, սակայն ՊՄԳ 
պայմանագրերի ավելի լայն կիրառումը դեռ նոր է Հայաստանում։
Որոշ կապիտալ ծրագրեր ջրային ոլորտում կարող են մշակվել 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 դա ապահովել, 
2) ՊՄԳ նախագծերի համար պետք է լինի ավելի մեծ փողի դիմաց արժեք`  համեմատած պետական 

ֆինանսավորման հետ, հակառակ դեպքում հանրային տեսանկյունից նախագիծը ավելի ծախսատար 
կլինի, 

3) ՊՄԳ-ները երկարաժամկետ պայմանագրեր են, և սխալի արժեքը կարող է մեծ լինել պետության համար:
Ֆինանսավորման այս աղբյուրը կարող է դիտարկվել կապիտալ ծրագրերի համար` հաշվի առնելով ռիսկերը:

Կարևոր դիտարկումներ



Պատմականորեն ներդրումային որոշումները կայացնելիս ռիսկերով կշռված 
եկամտաբերությունը առաջնային է եղել, սակայն գնալով ավելի կարևոր են 
դառնում ոչ ֆինանսական բաղադրիչների ներառումը, ինչպես օրինակ` ESG
գնահատականը:

5. Մասնավոր ներդրողներ

• Բացահայտմանն ուղղված հարթակներ. օրինակներ են` Կլիմայի բացահայտման նախագիծը (CDP)
• 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) և այլn։

• Սցենարների հետ կապված գործիքներ. օրինակներ են` Փարիզյան համաձայնագրի կապիտալ անցման 
գնահատումը (PACTA), գործիք, որը փորձարկում է ամբողջ պորտֆելները վատագույն սցենարի համեմատ,

• Ֆիզիկական ռիսկերի վերլուծության գործիքներ

Կլիմայի ֆինանսավորման նախաձեռնություններ, որոնք կարող են ՀՀ –ում կիրառվել 
մասնավոր հատվածի համար՝ 



Մասնավոր հատվածի ներգրավումը, հարմարվողականության 
ռազմավարությունների պլանավորումը և ֆինանսավորման ապահովումը 
կարևոր նշանակություն ունեն բիզնեսի շարունակականության համար: 

5. Մասնավոր ներդրողներ

• Ռիսկի մեղմում (Ապառիսկայնացում)․ Հարմարվողականության տարբեր նախագծերի դեպքում մասնավոր 
հատվածը կարող է կարիք ունենալ աջակցության` ռիսկերի հավասարակշռման համար 
(Ապառիսկայնացում): Ռիսկի մեղմման գործիքները ներառում են`

- արտոնյալ ֆինանսավորում (դրամաշնորհ, արտոնյալ պարտքի հատկացում), 
- վարկային երաշխիքներ, հետաձգված կամ արդյունավետության հիման վրա վճարումներ, 
- քաղաքական ռիսկերի ապահովագրություն (PRI) և 
- սեփական կապիտալում հանրային ներդրումներ:

Ֆինանսական գործիքներ, որոնք կարող են օգնել նվազեցնել ռիսկերը 



5. Մասնավոր ներդրողներ

• Համախմբված ֆինանսավորումը կառուցվածքային մոտեցում է, որը հնարավորություն է տալիս 
տարբեր նպատակներ ունեցող կազմակերպություններին միասին ներդրումներ կատարել`
միաժամանակ հասնելով իրենց նպատակներին: 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:

Ֆինանսական գործիքներ, որոնք կարող են օգնել ռիսկերի նվազեցմանը



6. Տեղական վարկային շուկա, կենսաթոշակային ֆոնդեր 

• Բանկային հատված․ Հայաստանի վարկային շուկայի հիմնական մասը կենտրոնացած է բանկային 
ոլորտում: Բանկային հատվածի ընդհանուր ակտիվները 2020թ. վերջին կազմել են 13.5 մլրդ դոլար: 
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 ՀՀ Կենտրոնական բանկի 
կողմից:

• Կենսաթոշակային ֆոնդեր և այլ ինստիտուցիոնալ ներդրողներ․ 2014 թ. Հայաստանում գործարկվեց 
կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: 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:



7. Ֆինանսավորման կիրառելի տարբերակները  

• Ջրային ոլորտի հարմարվողականության ծրագրի ֆինանսավորման տարբերակների 
հնարավորությունները ձևավորվում են` ելնելով միջոցառումների տեսակից։

• Առաջարկվող միջոցառումների տեսակներն են․
• «փափուկ» միջոցառումներ․ հետազոտություններ, քաղաքականության մշակում, իրավական 

փաստաթղթեր և այլ,
• Սարքավորումների ձեռք բերում հանրային ծառայությունների համար։

Նմանատիպ ծրագրերը կարող են ֆինանսավորվել։
1. Պետական միջոցներով,
2. Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների միջոցներով,
3. Մասնավոր հատվածի կողմից որպես կորպորատիվ պատասխանատվության ծրագրի մաս։



8. Ծախքեր-օգուտներ 

• Օգուտ –ծախք 
• Ուժեղացնել վաղ 

նախազգուշացման 
համակարգը՝ 9:1

• Ջրային ռեսուրսների 
կառավարումը ` 4.5:1

«Հարմարվողականության գլոբալ 
հանձնաժողով»-ի (Global
Commission on Adaptation ) 2019 
թ. զեկույց։
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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 

ԿՓ ծախքը և հարմարվողականության հետևանքը



8. Ծախսերի գնահատման խնդիրները (ենթակառուցվածքներ)

ԿՓ հարմարվողականության ծախքերի գնահատման շրջանակ

1. Հիմնվելով կլիմայի փոփոխության գլոբալ սցենարների վրա` ածանցել կլիմայի փոփոխության
սցենարները Հայաստանի համար։

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

3. Ջրի պահանջարկի կանխատեսումը ըստ տնտեսության ոլորտների և պահանջարկի
առաջնահերթությունների սահմանում:

4. Ջրի պաշարների և ենթակառուցվածքների ջրի թողունակության կանխատեսումները, ինչպես նաև
ջրի ենթակառուցվածքների խնդիրների հետազոտություն։

5. Առաջարկի / պահանջարկի քանակի և որակի առկայությունը և բացահայտված
առաջնահերթությունների հիման վրա մշակել հարմարվողականության ռազմավարություններ և
միջոցառումներ, որոնք կներառեն. 1. Պահանջարկի կառավարման միջոցառումներ, 2. Առկա
ակտիվների բարելավում, 3. Նոր ակտիվներ, 4. Տեխնոլոգիայի ընդունում:

6. Յուրաքանչյուր նախագծի/ ծրագրի ծախսերի գնահատումն է:



8. Կապիտալ նախագծի զարգացման փուլերը ․  

Նախնական 
տեխնիկա-

տնտեսական 
հետազոտություն

Նախագծային փուլ 
և նախահաշիվ 

Վերջնական 
տեխնիկա-

տնտեսական 
գնահատում

Ֆինանսավորում

Գնում Շինարարություն Գործարկում

Ծախսերի գնահատումը առավել իրատեսական հնարավոր է անել երկրորդ 
փուլում, երբ տեխնիկական նախագիծը առկա է։ 



Շնորհակալություն
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