


 



Հավելված  

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

  2017 թվականի մայիսի 3-ի 

թիվ 497-Ա հրամանի 

ՑԱՆԿ 
ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՀՀ ԱԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 

հ/հ Միջոցառումները Պատասխանատու 
ստորաբաժանումը 

Համակատարող ստորաբաժանումները Կատարման 
ժամկետը 

1 2 3 4 5 

1. Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական և կազմակերպական դաշտի կատարելագործում 

1.1. Իրավական դաշտի կատարելագործում՝ աղետների կանխարգելման և հաղթահարման ուղղությամբ գերատեսչությունների պատասխանատվության ու 
պարտականությունների հստակեցմամբ 

1. 1.1.1* «Արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության մասին», 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», 

«Հրդեհային անվտանգության մասին»,  

«Տեխնիկական անվտանգության 

ապահովման պետական կարգավորման 

մասին»,  «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին»  ՀՀ օրենքների վերանայում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

իրավաբանական 

վարչություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի բնակչության պաշտպանության 

քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն, փրկարար ծառայություն, «Սեյսմիկ 

պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն, պետական 

հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, 

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

2018թ. 

1-ին եռամսյակ 

 

2. 1.1.2  «Ընդունող երկրի աջակցության   

ուղեցույցի» տեղայնացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն, 

արտաքին կապերի վարչություն, բնակչության 

պաշտպանության քաղաքականության ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի կառավարման վարչություն, 

ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

2018թ. 

 
 

 

3. 1.1.3  Արտակարգ իրավիճակներում 

միջազգային օգնության և նախնական 

վերականգնողական աշխատանքների 

օժանդակման և կարգավորման 

միջազգային ուղեցույցի տեղայնացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն, 

արտաքին կապերի վարչություն, բնակչության 

պաշտպանության քաղաքականության ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի կառավարման վարչություն, 

ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

2017-2020թթ. 

 

1.2. Տնտեսության, նորարարության ու տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտներում և ծրագրերում  
աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներառում  

4. 1.2.1  Աղետների ռիսկի կառավարման 

ոլորտում մասնավոր ներդրումների 

ներգրավման հայեցակարգի մշակում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

բնակչության 

պաշտպանության 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 

վարչություն, արտաքին կապերի վարչություն, 

տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի 

2017թ. 

4-րդ եռամսյակ 

 



քաղաքականության 

ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն 

վարչություն, փրկարար ծառայություն, «Սեյսմիկ 

պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն, պետական 

հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, 

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, 

Հիդրոմետ ծառայություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

 

 

5. 1.2.2  Աղետների ռիսկի կառավարման 

ոլորտում նորարարության և 

տեխնոլոգիական զարգացման խթանման 

հայեցակարգի մշակում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

բնակչության 

պաշտպանության 

քաղաքականության 

ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայություն,  «Սեյսմիկ 

պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն, պետական 

հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, 

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, 

Հիդրոմետ ծառայություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

2018թ. 

1-ին եռամսյակ 

 

 

 

 

6. 1.2.3 Աղետների վաղ ազդարարման 

համակարգի ձևավորման հայեցակարգի 

մշակում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի բնակչության պաշտպանության 

քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն, «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, Հիդրոմետ 

ծառայություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) 

2018թ. 

2-րդ եռամսյակ 

 

 

 

 

2. Հաստատությունների մակարդակով աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի զարգացում 

2.1. Հաստատությունների աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների ձևավորում 

7. 2.1.2 Աղետների պատճառած 

կորուստների ազգային բազայի և 

աղետների ռիսկի կառավարման 

տեղեկատվական բազայի կառավարման 

համակարգի ստեղծում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, արտաքին 

կապերի վարչություն,  «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, պետական 

ռեզերվների գործակալություն, Հիդրոմետ ծառայություն, 

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

2019թ. 

4-րդ  եռամսյակ 

 

 

 

 

 

2.2. Աղետներին արձագանքման պլանների մշակում և շարունակական կատարելագործում ազգային,  
մարզային ու համայնքային մակարդակներում 

8. 2.2.1 Շահագրգիռ կառույցների հետ 

համագործակցությամբ աղետներին 

արձագանքման պլանների մշտական 

թարմացում, բժշկական, ուսումնական, 

հատուկ և կարևոր նշանակության 

հաստատություններում իրատեսական 

գործողությունների համաձայնեցված 

պլանների առկայություն` բոլոր 

մակարդակներով 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, «Աղետների բժշկության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

 

 



9. 2.2.2 Մարզերում և համայնքներում 

փրկարարական աշխատանքների համար 

անհրաժեշտ նյութատեխնիկական 

բազաների զարգացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 

վարչություն, պետական ռեզերվների գործակալություն 

 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

3. Մարդկային ռեսուրսների զարգացում 

3.1.  Աղետների ռիսկի կառավարման հարցերի ներառում հանրակրթական և մասնագիտական  
կրթական և վերապատրաստման ծրագրերում 

10. 3.1.1 Աղետների ռիսկի կառավարման 

հարցերի ներառում ՀՀ պետական և 

տարածքային կառավարման մարմինների 

անձնակազմերի վերապատրաստման 

ծրագրերում 

ՃԿՊԱ  

 

 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի բնակչության պաշտպանության 

քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն, փրկարար ծառայություն, «Սեյսմիկ 

պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն 

2018թ. 

 

11. 3.1.4 Աղետների ռիսկի նվազեցման 

մարզային թիմերի կարողությունների 

հզորացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի բնակչության պաշտպանության 

քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն, «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, ԱՌՆԱՊ 

(համաձայնությամբ) 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 
  

 

4. Գիտական և տեղեկատվական հենքի ամրապնդում 

4.1.  Աղետների ռիսկի կառավարմանն ուղղված մեթոդաբանական հենքի զարգացում   

12. 4.1.1 Բազմակլաստերային նախնական 

արագ գնահատման միջազգային 

մեթոդաբանության տեղայնացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչություն, 

բնակչության պաշտպանության քաղաքականության 

ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի կառավարման 

վարչություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

2017-2018թթ. 
  
  
  

13. 4.1.2  Բազմակլաստերային 

հետաղետային կարիքների գնահատման 

միջազգային մեթոդաբանության 

տեղայնացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչություն, 

բնակչության պաշտպանության քաղաքականության 

ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի կառավարման 

վարչություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)   

2017-2018թթ. 

 

4.2.  Աղետների ռիսկի կառավարման մեթոդաբանության և տեղեկատվական հոսքերի կիրառում 

14. 4.2.1 Տեղական մակարդակում աղետների 

ռիսկի կառավարման միասնական 

մեթոդաբանության ներդրում  

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

բնակչության 

պաշտպանության 

քաղաքականության 

ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայություն, ՃԿՊԱ, 

ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) 
 

2017-2020թթ. 

 
 
 

 



15. 4.2.2  Ազգային, մարզային և 

համայնքային մակարդակներում 

տեղեկատվության կառավարման 

կարողությունների հզորացում  

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ 

կապերի վարչություն  

 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայություն, «Սեյսմիկ 

պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն, 

պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության 

տեսչություն, Հիդրոմետ ծառայություն, «Տեխնիկական 

անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

 

 

16. 4.2.3 Ճգնաժամային հաղորդակցության և 

հանրային իրազեկման կարողությունների 

հզորացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, բնակչության 

պաշտպանության քաղաքականության ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի կառավարման վարչություն, ՃԿՊԱ 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

 

17. 4.2.4  Աղետների ռիսկի կառավարման 

հանրամատչելի շտեմարանի ստեղծում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, «Սեյսմիկ 

պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն, 

պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության 

տեսչություն, ՃԿՊԱ, Հիդրոմետ ծառայություն, «Տեխնիկական 

անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

2020թ. 

4-րդ եռամսյակ 

18. 4.2.5  Բնապահպանական արտակարգ 

իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի 

արագ գնահատման միջազգային 

մեթոդաբանության տեղայնացում և 

ներդրում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչություն, 

բնակչության պաշտպանության քաղաքականության 

ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի կառավարման 

վարչություն, «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» 

գործակալություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) 

2017-2020թթ. 

 

5. Աղետների ռիսկի  կառավարման ոլորտում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում 

5.1. Աղետների ռիսկի կառավարման պետական, մասնավոր կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների ավելացում 

19. 5.1.1 Համայնքներում աղետների ռիսկի 

նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների  

ֆինանսավորման  ավելացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

ֆինանսատնտեսագիտա-

կան վարչություն  

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի բնակչության պաշտպանության 

քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն, փրկարար ծառայություն  

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

 

5.2. Առողջապահական, կրթական, սոցիալական և հասարակական նշանակության օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման 
ընթացքում  աղետակայուն ժամանակակից քաղաքաշինական նորմերի պահպանման ապահովում 

20. 5.2.1 Հանրակրթական դպրոցների 

սեյսմիկ անվտանգության բարելավում   

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

«Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» 

գործակալություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայություն, պետական 

հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, 

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

21. 5.2.2 Նախադպրոցական, երեխաների, 

տարեցների ու հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց խնամքի և 

պաշտպանության, առողջապահական 

հաստատությունների շենքերի 

սեյսմակայունության բարձրացում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

«Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» 

գործակալություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի փրկարար ծառայություն, ՀՀ ԱԻՆ 

Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության համակարգի ՊՈԱԿ-

ներ 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 



6.  Աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում 

6.1. Աղետների ռիսկի գնահատման  իրականացում  համայնքներում 

22. 6.1.2 Համայնքներում աղետների ռիսկի 

էլեկտրոնային քարտեզների ներդրում     

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

փրկարար ծառայություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, Հիդրոմետ 

ծառայություն, «Տեխնիկական անվտանգության ազգային 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

6.2.  Համայնքային զարգացման պլաններում և բյուջեներում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառում 

23. 6.2.1 Համայնքային զարգացման 

ծրագրերի և բյուջեների ձևավորման 

գործընթացում աղետների ռիսկի  

նվազեցման միջոցառումների ներառում 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

բնակչության 

պաշտպանության 

քաղաքականության 

ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչություն, 

փրկարար ծառայություն, «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, Հիդրոմետ 

ծառայություն 

Շարունակական 

2017-2030թթ. 

24. 6.2.3 Համայնքի աղետների ռիսկի 

կառավարման անձնագրի ներդրում  

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի 

բնակչության 

պաշտպանության 

քաղաքականության 

ծրագրերի և 

տեղեկատվական հոսքերի 

կառավարման վարչություն 

ՀՀ ԱԻՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն, 

փրկարար ծառայություն, «Սեյսմիկ պաշտպանության 

ծառայություն» գործակալություն, պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, Հիդրոմետ 

ծառայություն, «Տեխնիկական անվտանգության ազգային 

կենտրոն» ՊՈԱԿ, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) 

2017-2021թթ.  

 

1.1.1* - Միջոցառումների կետերը համապատասխանեցված են ՀՀ կառավարության 06.04.2017թ. նիստի  N 14 արձանագրության 2-րդ կետով հավանության 

արժանացած Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության իրականացման գործողությունների ծրագրի կետերի հետ: 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 

ՀՀ ԱԻՆ – Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 

ԱՌՆԱՊ - «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամ 

ՏԻՄ – Տեղական ինքնակառավարման մարմին 

Հիդրոմետ ծառայություն - «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ 

ՃԿՊԱ - «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ 

 

 


