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Գլուխ 1 Աշխատանքի ընդհանուր ակնարկ 

Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ` ՀՀ) սողանքային աղետը համարվում է 

տարերային խոշոր աղետներից մեկը, և ամբողջ բնակչության 15% (մոտ 470,000 մարդ) 

ապրում է սողանքավտանգ տարածքներում: Սողանքային աղետի կառավարմանն 

ուղղված ՃՄՀԳ հետազոտության (2004-2006թթ.; այսուհետ` ՃՄՀԳ Հետազոտություն) 

արդյունքում հաշվառվել է 2,504 սողանք: ՃՄՀԳ Հետազոտության մեջ նշվում է, որ 

սողանքային տարածքները զբաղեցնում են հանրապետության տարածքի 8%, իսկ դրանց 

հասցրած վնասի չափը հասել 2.13 միլիարդ ՀՀ դրամի: Ելնելով ՃՄՀԳ Հետազոտության 

արդյունքներից` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունը 2007թ. ձևակերպել է 

«Սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգը» (այսուհետ` Նախկին Հայեցակարգ), 

որը հաստատվել է կառավարության կողմից: Նախկին Հայեցակարգին կցված 

կանխարգելիչ միջոցառումների պլանը չի իրականացվել պետական բյուջեի սղության 

պատճառով, Լեհման եղբայրների սնանկության պայմաններում:   

Այս հանգամանքներում 2011թ. ՀՀ հյուսիսում տեղի ունեցավ սողանքային լուրջ աղետ: 

Սողանքի թիրախում հայտնվեց երեսունհինգ (35) մեքենա, մահացավ հինգ (5) մարդ, իսկ 

Վրաստան տանող հիմնական ճանապարհը փակվեց երկար ժամանակով: Հետևաբար, 

վերաիմաստավորվել է սողանքային աղետի կանխարգելիչ միջոցառումների 

իրականացման կարևորությունը, և, համապատասխանաբար, ՀՀ վարչապետի հրամանով 

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության փոխարեն ոլորտի լիազոր մարմին է նշանակվել 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը: 2013թ. հուլիսին ձևակերպվել է նոր 

“Սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգ” (այսուհետ` Նոր Հայեցակարգ), որով 

ամրագրվում են առնչվող գերատեսչությունների գործառույթները (հաստատվել է 

կառավարության կողմից): Ծրագրի ընդհանուր նպատակը, նպատակը և արդյունքները 

ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում, իսկ արդյունքներին հասնելու համար այս 

աշխատանքում ապահովվում է տեխնիկական համագործակցությունն ու աջակցությունը: 
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Ընդհանուր նպատակ Հայաստանում սողանքային աղետի պատճառած վնասի 

նվազեցում` սողանքային աղետի համապարփակ կառավարման 

պլանի ձևակերպման և սողանքային աղետի ռիսկերի 

հետազոտության/ գնահատման արդյունքների հիման վրա 

մշակված միջոցառումների իրականացման միջոցով:  

Ծրագրի ենթանպատակ ԱԽ սողանքային աղետի կառավարման կարողությունների 

բարելավում 

Համակատարող մարմին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 

Ակնկալվող արդյունքներ  

           Արդյունք 1 ԱԽ անդամների կողմից աշխատանքների իրականացման համար 

անհրաժեշտ հետազոտման, գնահատման, նախագծման 

/պատվիրման/ հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերում  

           Արդյունք 2 Հայաստանում սողանքային աղետի համապարփակ 

կառավարման պլանի (հետազոտություն, գնահատում, 

նախագծում/պատվիրում/, միջոցառումների վերահսկում) 

ձևակերպում, սողանքային աղետի կառավարման ուղեցույցների 

պատրաստում, միջոցառումների իրականացման համար 

անհրաժեշտ օրենքների և կանոնակարգերի բարելավում 

           Արդյունք 3 Մոնիտորինգի, կանխարգելիչ միջոցառումների, արտակարգ 

միջոցառումների և երկարաժամկետ միջոցառումների 

իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպչական և 

ինստիտուցիոնալ շրջանակի բարելավում առնչվող 

նախարարություններում և գործակալություններում` համաձայն 

սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգի 
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Գլուխ 2 Հիմնական գաղափար 

2.1 ՀՀ-ում սողանքային աղետի կառավարման հարցերը և ընդհանուր 

գաղափարը 

Նոր Հայեցակարգի հաստատումից հետո ՀՀ-ում ԱԻ նախարարի հրամանով ստեղծվեց 

առնչվող գերատեսչությունների պատասխանատուներից կազմված «Սողանքային աղետի 

կառավարման աշխատանքային խումբ» (այսուհետ`ԱԽ)` որպես միջոցառումների 

իրականացման հիմնական խումբ: Սողանքային աղետի շրջանակը սահմանվել է Նոր 

Հայեցակարգով, որի հիման վրա ստեղծվել է ԱԽ: Հաջորդ քայլին` միջոցառումների բուն 

իրականացմանը անցնելու համար կան մի քանի հարցեր, որոնք պահանջում են լուծում: 

Կարևոր հարցերը ամփոփված են ստորև բերված աղյուսակում:     

Աղյուսակ  Սողանքային աղետի կառավարման հարցերը և առկա իրավիճակը 

Շրջանակ (Օրենսդրական դաշտ) 

Առանչվող գերատեսչությունների խնդիրները սահմանված են Նոր Հայեցակարգում: 

Անհրաժեշտ է ձևակերպել կանոնադրություններ, օրինակ` ուղեցույցներ և ձեռնարկներ, 

միջոցառումների իրականացման համար:   

Շրջանակ (Կազմակերպություն) 

ԱԻՆ նշանակված է սողանքային աղետի կառավարման պատասխանատու մարմին, իսկ 

ԱԽ ստեղծվում է սողանքի կանխարգելիչ միջոցառումները խթանելու համար:   

Շրջանակ (Բյուջե) 

Նոր Հայեցակարգով նախատեսվում է, որ ԱԻՆ է պատրաստում բյուջեի 

առաջարկություններ, իսկ կարևոր սողանքների համար բյուջեի կարգավորումներն 

արվում են կառավարության կողմից: Կարևոր է նախապատրաստել միջոցառումների 

իրականացման պլան` ելնելով ծախս-արդյունավետություն հուսալի համեմատությունից և 

ապահովել բյուջե իրականացման, ներառյալ` կանխարգելիչ միջոցառումների համար:     

Գիտելիք, կարողություններ և տեղեկատվություն 

Սողանքային աղետի կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ 

գիտելիք և կարողություններ դեռ չեն կուտակվել և տարածվել: Անհրաժեշտ է ԱԽ-ում 

կուտակել գիտելիք, կարողություններ և տեղեկատվություն ռիսկերը պարզաբանելու 

համար և պարբերաբար իրականացնել միջոցառումներ: 

Բնակիչների մասնակցությունը և վերջիններիս մասնակցության խթանումը 

Բնակիչների կողմից աղետների կառավարման ինքնուրույն գործողությունները ինտենսիվ 

չեն բյուջեի, տեղեկատվության պակասի և թերընկալման պատճառով: Անհրաժեշտ է 

բնակիչների հետ կիսվել գիտելիքով, կարողություններով և տեղեկատվությամբ 

վերջիններիս ինքնուրույն գործողությունները խթանելու համար: Ավելին, բնակիչների 

իրական վիճակը և մտադրությունները պարզաբանելուց հետո, պահանջվում է նրանց 

գործողությունների խթանում և օժանդակում:   

Միջոցառումների պլանավորում և խթանում  

Չնայած շատ բան է արվում վնասված շինությունները վերականգնելու և վնասված տների 

բնակիչներին վերաբնակեցնելու ուղղությամբ, ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 
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կանխարգելիչ միջոցառումներ շատ չեն իրականացվում: Սողանքային աղետի ռիսկերը 

նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել պլաններ և արդյունավետորեն 

իրականացնել միջոցառումներ` կառուցվածքային միջոցառումների 

ծախս-արդյունավետություն հարաբերկացությունը ստուգելուց հետո և համադրելով 

կառուցվածքային միջոցառումները ոչ կառուցվածքային միջոցառումների հետ, ինչպիսիք 

են` հողօգտագորման վերահսկողությունը, վտանգավոր տարածքներում գտնվող տների 

վերատեղակայումը, մոնիտորինգը և տարահանումը:   

Ընդհանուր պլանի ձևակերպումը և հաստատումը   

Սողանքային աղետի կառավարման նպատակով չի պատրաստվել ընդհանուր պլան 

կանխարգելիչ, անհետաձգելի միջոցառումների, վերականգնման/վերակառուցման և 

մոնիտորինգի համար: Սողանքային աղետի կանխարգելիչ միջոցառումների 

պարբերաբար և արդյունավետ իրականացումը խթանելու համար անհրաժեշտ է 

ձևակերպել սողանքային աղետի համապարփակ կառավարման պլան, որը պետք է 

պաշտոնապես հաստատվի: 
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Հասկանալի է, որ վերոնշյալ խնդիրները կլուծվեն սույն Ծրագրի արդյունքների 

ձեռքբերման միջոցով: Այդ իմաստով, Ծրագրի գործողությունների կատարման ընդհանուր 

խնդիրը համարվում է հետևյալը՝   

 

Ծրագրի գործողությունների կատարման ընդհանուր խնդիրը 

 

Սողանքային աղետի կառավարման համակարգի թարմացում 

Նոր Հայեցակարգը կարող է համարվել ազգային ռազմավարություն, որի նպատակն է 

հիմնել սողանքի կառավարման համակարգ և խթանել միջոցառումները ազգային 

ռազմավարությանը համապատասխան: Նոր Հայեցակարգը հստակորեն սահմանում է 

նաև բոլոր առնչվող գերատեսչությունների խնդիրները: Նոր Հայեցակարգի համաձայն՝ 

միջոցառումների խթանման համար անհրաժեշտ է բարելավել օրենսդրական դաշտը, 

կազմակերպչական կառուցվածքը և պլանները, ինչպես նաև միջոցառումների 

իրականացման համար անհրաժեշտ է համակարգը դնել ամուր հիմքի վրա:     

Վերոնշյալ պայմանների համաձայն՝ Ծրագրի գործողությունների կատարման ընդհանուր 

գաղափարը սահմանված է հետևյալ կերպ՝   

 

Ծրագրի գործողությունների կատարման ընդհանուր գաղափարը 

 

Աջակցություն Նոր Հայեցակարգի իրագործման համար հմտությունների և 

կարողությունների բարձրացման հարցում 

Նոր Հայեցակարգի իրագործման համար սողանքային աղետի կառավարման 

յուրաքանչյուր փուլում կցուցաբերվի աջակցություն ստորև բերված նկարին 

համապատասխան: Սույն աշխատանքի շրջանակներում ստորև բերված նկարում նշված 

“արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից իրականացման ենթակա” կետերի 

վերաբերյալ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում հիմնված ԱԽ-ի 

նկատմամբ կցուցաբերվի տեխնիկական աջակցություն, սակայն, ԱԽ-ի անդամ 

հանդիսացող և միջոցառումների իրականացման հարցում գերատեսչությունների 

պատասխանատու աշխատակիցների միջոցով ամբողջ Հայաստանի 

Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարմանն առնչվող հմտությունների և 

կարողությունների բարձրացման աշխատանքներ ևս կտարվեն: 
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Սողանքայ
ին աղետի 
փուլը 

Նախապատրա
ստություն 
սողանքավտան
գ գոտում 

Սողանքի վտանգի
բարձրացման 
ժամանակ 

Սողանքի
տեղաշարժի 
նախանշան 
առաջանալու 
դեպքում 

Սողանք տեղի 
ունենալու դեպքում 

Պլանավոր

ում 

Sողանք տեղի ունենալուց 

հետո արձագանքման պլան
(բոլոր առնչվող մարմինների 

դերերի և գործողությունների

Միջոցառո

ւմ 

Սողանքավտա

նգ գոտիների 

տվյալների 

բազայի 

պատրաստում

Մոնիտորինգի 

իրականացում 

Սողանքների 

զսպման 

հրատապ 

աշխատանքներ

Սողանքների 

զսպման 

երկարաժամկետ

աշխատանքներ 

(մեծամասշտաբ)

Հրատապ 

վերականգնման 

աշխատանքներ 

Երկարաժամ

կետ 

վերականգնմ

ան 

աշխատանք

ներ Սողանքների զսպման 

երկարաժամկետ 

աշխատանքներ (նորմալ 

մասշտաբի) 

Պայմանական նշաններ 

ԱԻՆ-ի կողմից իրականացման 

ենթակա 

Այլ գերատեսչությունների կողմից 

իրականացվող 

Այլ գերատեսչությունների կողմից 

իրականացման ենթական 

Կարմիր 

տառերով

Օրենսդրա

կան դաշտ 

Պլան սողանքի առաջացման զսպման և ռիսկի նվազեցման համար 
(բոլոր առնչվող մարմինների դերերի և գործողությունների սահմանում) 

Վերոնշյալ Պլանի և Գործողությունների իրագործման համար օրենսդրական դաշտի կարգավորում

Սույն ծրագրի շրջանակներում 

տրամադրվող աջակցություն 

Սողանքին արձագանքելու մեխանիզմը և սույն աշխատանքի շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունը 
(պատրաստման հիմք է հանդիսանում երկիր վերադառնալուց հետո մանրամասն հետազոտության վերաբերյալ 

հաշվետվությունը) 
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2.2 Իրականացման գաղափարը 

Ընդհանուր գաղափարի հիման վրա սույն աշխատանքի իրականացման հարցում 

խնդիրները և դրանց համապատասխան իրականացման գաղափարները բերված ստորև: 

 

Ստորև մանրամասն նկարագրված են իրականացման գաղափարները: 

 

Իրականացման գաղափար 1. Հակասողանքային միջոցառմանն առնչվող կայուն 

զարգացման ապահովում 

Կայուն զարգացման ապահովման համար կարևոր են ստորև բերված 4 կետերը 

(1) Գիտելիքի, հմտության և տեղեկատվության հավաքում և կիսում 

Գիտելիքի, հմտության և տեղեկատվության հավաքման և կիսման կետը (նախագիծը) 

ամփոփված է ստորև բերված աղյուսակում: Աշխատանքների մեկնարկից անմիջապես 

հետո ԱԽ-ի հետ պետք է քննարկում անցկացվի, ճշգրտում կատարվի և անհրաժեշտ 

ուղղումներ մտցվեն: 

  

Հմտությանն առնչվող խնդիր 

Սողանքային աղետին 

արձագանքելու համակարգի և 

միջոցառումների իրականացման 

կարողությունների բարելավման 

անհրաժեշտություն 

Օրենսդրական դաշտին առնչվող 

խնդիր 

Օրենսդրական դաշտի և 

կազմակերպչական կառուցվածքի

հակասողանքային միջոցառմանը 

համապատասխանեցված չլինելու

հանգամանքը 

Միջոցառումների 

իրականացմանն առնչվող խնդիր

Արտակարգ արձագանքմանը 

հակված հակասողանքային 

միջոցառում 

Իրականացման գաղափար 1 

Հակասողանքային միջոցառմանն 

առնչվող կայուն զարգացման 

ապահովում 

 

Իրականացման գաղափար 2 

Հակասողանքային միջոցառման 

իրականացման համակարգի 

հիմնում 

Իրականացման գաղափար 3 

Համապարփակ պլանի 

ձևակերպման և միջոցառումների 

իրականացման հիման վրա 

սողանքային աղետի ռիսկի 

նվազեցում 

Խնդիրներ 

Գաղափարներ 
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Հավաքման և թարմացման ենթակա գիտելիքների, հմտությունների և տեղեկատվության կետերը 

(նախագիծ) 

Փուլ 
Ռիսկի 

սահմանում 
Ռիսկի գնահատում

Միջոցառումների 

պլանավորում 

Միջոցառումների 

իրականացում 

Գիտելիք 

・Սողանքի սահմանում
և 
առանձնահատկությ
ուն 

・Սողանքի 
առաջացման 
մեխանիզմը 
(հիմնական գործոն 
և հարուցիչ) 

・ Սողանքի զարգացման
մեխանիզմը 

・ Սողանքային աղետի 
հասցրած վնասը և 
կորուստները 

・Համակեցություն
սողանքների հետ 

・ Կառուցվածքային և 
ոչ-կառուցվածքային 
միջոցառումներ, ինչպես
նաև դրանց 
համակցության 
արդյունավետությունը

・ Միջոցառումների
արդյունավետության 
համառոտ 
նկարագրությունը 

・Բնակիչների և 
շահառուների հետ 
համաձայնության 
ձևավորում և 
փոխգործակցություն

Հմտություն 

・ Սողանքի
վերծանում և 
ճանաչում 

・Սողանքի 
երկրաբանության 
ուսումնասիրություն 
և վերլուծություն 

・Սողանքի կայունության
վերլուծություն 

・ Վնասի 
ուսումնասիրություն, 
վնասի քանակի 
գնահատում 

・ Վնասի մակարդակի և 
առաջնահերթության 
գնահատում

・ Միջոցառումների
նախագծում և 
նախահաշվի կազմում

・ Կառուցվածքային և 
ոչ-կառուցվածքային 
համակցված 
միջոցառումների պլանի
պատրասստում 

・ Միջոցառումների
պատվիրում և 
իրականացման 
կառավարում 

・Միջոցառումների 
արդյունավետության 
որոշում 

Տեղեկատվու- 
թյուն 

・ Սողանքի բաշխում 
・ Սողանքի 

գրանցամատյան 

・ Տեղեկատվություն
վնասի վերաբերյալ 

・ Տեղեկատվություն 
մոնիտորինգի 
վերաբերյալ 

・Միջոցառումների պլան
(աղետի 
կանխարգելամն ցիկլը 
հաշվի առնող 
պաշտոնական 
օգնություն, 
փոխօգնություն, 
ինքնօգնություն) 

・ Միջոցառումների
առաջընթացն ու 
արդյունավետությունը

・Մոնիտորինգ, 
նախազգուշացում և 
տարահանում 

・ Բնակչությանը 
տրամադրվող 
աջակցությանն ու 
փոխհատուցմանն 
առնչվող 
տեղեկատվություն

 

Բացի այդ, սույն աշխատանքի շրջանակներում պետք է վերոնշյալ բոլոր կետերը 

ներառելով պատրաստվի ուղեցույց և իրականացվի հմտությունների արմատավորում: 

Ուղեցույցի պատրաստմանը զուգահեռ յուրաքանչյուր կետի վերաբերյալ պետք է կազմվի 

օգտագործողներին համապատասխան բաժանման ենթակա նվազագույն 

բովանդակություն և մանրամասն կետեր, որոնք կօգտագործվեն որպես թիրախ՝ 

բաժանման ենթակա բովանդակության ճշգրտման և մոնիտորինգի հարցում: 

 

(2) Ռիսկի նվազեցման արդյունավետության հաստատում ծախս-արդյունավետություն 

հարաբերակցության դիտարկման հիման վրա 

Ռիսկի նվազեցման միջոցառումները խթանելու համար նվազեցման միջոցառումների 

իրականացման դեպքում անհրաժեշտ է նշել ծախս-արդյունավետություն 

հարաբերակցությունը: Միջոցառումների ծախս-արդյունավետություն 

հարաբերակացությունը նշելու արդյունքում հնարավոր կլինի հաշվետու լինել 

հանրության առջև, ինչպես նաև հիմք ունենալ միջոցառումների իրականացման համար 

պահանջվող բյուջեի ապահովման հարցում: 
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Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում հակաաղետային միջոցառումների 

ժամանակ ծախս-արդյունավետություն հարաբերկացությունը հաշվի չի առնվում, ապա 

մինչև հակասողանքային միջոցառումների իրականացումը սույն աշխատանքի 

շրջանակներում անհրաժեշտ է ստորև բերված գաղափարներին զուգահեռ դիտարկել նաև 

ծախս-արդյունավետություն հարաբերկացությունը: 

［Ճապոնիայի նյութերը, կիրառման օրինակներ］ 

［ՃՄՀԳ-ի նախկին ծրագրի արդյունքների կիրառումը］ 

［Ընկալման խթանում լսարանային վարժանքների հիման վրա］ 

Վերոնշյալ աշխատանքները պետք է քննարկվեն ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքների 

շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության փաստացի իրավիճակի հիման վրա 

ամփոփվեն հաշվարկների ու գնահատման եղանակների տեսքով, և նշվեն սույն 

աշխատանքի շրջանակներում պատրաստման ենթակա “սողանքային աղետի 

կառավարման ձեռնարկ (1), հետազոտության և գնահատման հատոր”-ում 

(նախագիծ)(տես գործողություն 【2-2】-ը): 

 

(3) Հայաստանի Հանրապետության փաստացի իրավիճակի վրա հիմնված 

միջոցառումների պլանավորում և իրականացում 

Վերոնշյալ ծախս-արդյունավետություն հարաբերկացության դիտարկման արդյունքում 

պարզ կդառնա, սակայն համարվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սողանքային 

տարածքների բնակչությունը և պահպանվող օբյեկտները քիչ են և, հետևաբար, մեծ 

ֆինանսական միջոցների ներդրմամբ միջոցառումների իրականացման դեպքեր քիչ 

կլինեն: Բացի այդ, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 

մասշտաբներից (տարեկան մոտավորապես 1170 մլրդ. դրամ (2014թ.-ի դրությամբ)), 

կարելի է ասել, որ մեծամասշտաբ միջոցառումների իրականացումն անհնար է: 

Հետևաբար, սույն աշխատանքի շրջանակներում նախագծման, պլանավորման 

ձևակերպման և պիլոտային ծրագրի իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է բավարար 

չափով հաշվի առնել այդ հանգամանքները: 

Բացի այդ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում մոնիտորինգի և հորատման 

սարքավորումներ, ինչպես նաև միջոցառումներին հատուկ շինարարական նյութեր չեն 

արտադրվում, ապրանքաշրջանառության ուղիներ դեռ չկան: Քանի որ նախատեսվում է, 

որ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնուրույն պետք է իրականացնի տրամադրվող 

սարքավորումների պահպանում և քանակի ավելացում, ապա ԱԽ-ի հետ միասին պետք է 

ճշգրտվեն մատակարարման ուղիները և ընթացակարգը: 

 

(4) Բնակիչներին ուղղված ադմինիստրատիվ օժանդակության ամրապնդում 

Նախկին ծրագրի արդյունքների վերանայման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության հետ քննարկումների հիման վրա բնակիչների աղետի կառավարման 
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գործողությունների խթանման և շարունակականության ապահովման համար 

կտրամադրվեն անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և տեղեկատվություն, ինչպես 

նաև մոնիտորինգի և նախապատրաստական աշխատանքների հարցում բնակիչների 

ուսուցման, իրազեկվածության բարձրացման և նրանց հետ համագործակցության 

խթանման համար կամրապնդվի բնակիչներին ուղղված պաշտոնական աջակցությունը: 

Սույն աշխատանքի շրջանակներում կիրականացվի համագործակցություն արդեն իսկ 

բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերող ստորև բերված 2 մարմինների հետ, որի 

արդյունքում ստորև բերված նկարին համապատասխան կհիմնվի ԱԽ-ի ղեկավարությամբ 

աջակցության տրամադրման համակարգ և կամրապնդվի բնակիչներին ցուցաբերվող 

աջակցությունը: 

・ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամի կառավարման 

պետական ակադեմիա (ՃԿՊԱ) – սովորաբար իրականացնում է գյուղապետերին և 

այլ անձանց ուղղված աղետի կառավարման ուսուցման և իրազեկվածության 

բարձրացման գործունեություն, 

・ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության (ՓԾ) 

տարածքային վարչություններ – հրշեջ ջոկատների և փրկարարական ջոկատների 

կողմից բնակիչներին ամենօրյա աջակցության ցուցաբերում: 

 

 

Բնակիչների և համայնքների աղետի կառավարման գործունեության խթանմանն ուղղված աջակցության 

համակարգի ամրապնդում (նախագիծ) 

Ներկա պահին որպես աջակցության կոնկրետ բովանդակություն դիտարկվում են 

հողօգտագործումը, ջրահեռացման կառավարումը, աղետի կառավարման պլանավորման 

ընկալումը, հրատապ արձագանքման (նախազգուշացում և տարահանում) 

նախապատրաստումը և մոնիտորինգը, սակայն, իրականանալիությունը կարևորելով 

անհրաժեշտ է ԱԽ-ի քննարկում անցկացնել և որոշել աջակցության ցուցաբերման 

գործունեության կետերը և բովանդակությունը: 

 

ԱԻՆ ԱԽ 

ՃԿՊԱ ՓԾ տարածքային 

վարչություններ 

Բնակիչներ և համայնքներ 

Կրթական նյութերին և
ուսումնական պլանին 
առնչվող տեխնիկական 
աջակցություն Մասնակցություն

որպես անդամ 

Մասնակցություն
դասընթացներին 

Տեխնիկական
առաջնորդում և 

գործողությունների 
հրահանգավորում

Մասնակցություն
որպես անդամ 

Պահանջների և
կարծիքների 
փոխանցում 

Պ
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Տեղի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությոն
տրամադրում, 
աղետի մեղմացման գործողությունների և 
նախապատրաստական աշխատանքների 
խթանում,  
մոնիտորինգի սարքավորումների պահպանում, 
միջոցառումների կառավարում և այլն 

Աղետի կառավարման 
ուսուցման և 

իրազեկվածության 
բարձրացման 

գործողություններ 
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Իրականացման գաղափար 2. Հակասողանքային միջոցառման իրականացման համակարգի 

հիմնում 

(1) Օրենսդրական դաշտի կարգավորում 

Սույն աշխատանքի շրջանակներում պետք է ձևակերպվեն սողանքային աղետի 

կառավարման համար անհրաժեշտ կետեր պարունակող օրենքների և որոշումների 

նախագծեր, և դրանց արմատավորման ու կիրառման համար պետք է օրենքի կամ 

նախարարի հրամանի տեսքով հաստատում ձեռք բերվի հայկական կողմի 

պատասխանատվությամբ: Դրա հետ միաժամանակ պետք է սեմինարների միջոցով 

ցուցաբերվի աջակցություն իրազեկվածության բարձրացման համար: 

Հակասողանքային միջոցառման յուրաքանչյուր փուլի միջոցառումների 

(ուսումնասիրություն, գնահատում, նախագծում, պատվիրում, իրականացման 

կառավարում) սահուն իրականացումը խթանելու համար ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի 

արդյունքում պետք է պատրաստվի իրականացման կարգ, ուղեցույց, ձեռնարկ և պլան: 

Սրանց վերաբերյալ նախարարի որոշման նախագծի հաստատման և առնչվող անձանց 

իրազեկման համար կցուցաբերվի աջակցություն: Պատրաստման ենթակա օրենքի և 

որոշման դիրքը բերված է ստորև ներկայացված աղյուսակում: 

Սողանքային աղետի վերաբերյալ Նոր Հայեցակարգում նշված գերատեսչությունների 

դերերի հիման վրա “Սողանքային աղետի կառավարման օրենքում” (նախագիծ) պետք է 

հստակեցվեն գերատեսչությունների լիազորություններն ու պատասխանատվությունները, 

ինչպես նաև որոշվի միջոցառումների և ծրագրի իրականացման ընդհանուր շրջանակը: 

Հիմք ընդունելով Ճապոնիայի օրենքները և որոշումները մասնագիտական տեսանկյունից 

կպատրաստվի տրամաբանական բովանդակություն: 

“Սողանքային աղետի համապարփակ կառավարման պլանը” (նախագիծ) կպատրաստվի 

սույն աշխատանքի գործողություն 【 2-1 】 -ի շրջանակներում: Քանի որ 

արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից սովորաբար Հայաստանի 

Հանրապետությունում նմանատիպ պլանները հաստատվում են օրենքի կամ որոշման 

տեսքով, ապա սույն պլանի հարցում ևս նախատեսվում է օրենքի կամ որոշման 

հաստատման ձեռքբերում ԱԽ-ի կողմից: 

“Ուղեցույցն” իրենից կներկայացնի վերոնշյալ պլանում նշված տարբեր միջոցառումների 

իրականացման համար կիրառվող ստանդարտ գործընթացի, մեթոդների և տեխնիկայի 

հակիրճ ամփոփում: 

“Ձեռնարկն” իրենից կներկայացնի պլանի իրականացման համար անհրաժեշտ 

գործընթացի վերաբերյալ ուղեցույցի համեմատ ավելի մանրամասն ներկայացված 

փաստաթուղթ, որը պետք է օգտագործվի իրականացման ժամանակ և պարունակի 

օրինակներ Ճապոնիայից: 
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Սույն աշխատանքի շրջանակներում ձևակերպման ենթակ օրենքների և որոշումների հակիրճ 

նկարագրությունը (նախագիչ) 

Ուղեցույցի և այլնի պատրաստման գաղափարը ներկայացված է ստորև: 

・ Ուղեցույցի և այլնի պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է վերոնշյալի համաձայն 

պահպանել կանոնակարգ/ուղեցույց/ձեռնարկ ստորադասությունը: 

・ Կանոնակարգը, ուղեցույցը և ձեռնարկը պատրաստելիս հիմք կընդունվեն 

Ճապոնիայի նորմերը, ուղոցույցները և ձեռնարկները: 

・ Կառավարման գաղափար 1-ի համաձայն պատրաստումը կիրականացվի ԱԽ-ի 

նիստերի ժամանակ համատեղ աշխատանքի արդյունքում: 

・ Հայաստանի Հանրապետության փաստացի իրավիճակին համապատասխան 

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականանալի բովանդակության հետ մեկտեղ 

Ձեռնարկ (Ծրագրի իրականացման համար օգտագործվող պրոցեսի նշում) 

Ուղեցույց (Ծրագրի իրականացման ստանդարտ գործընթացի, եղանակների և տե խն ի կ այ ի  

ն շ ո ւ մ ) 

Կարգ (Ծրագրի իրականացման ժամանակ պահպանման ենթակա թվային արժեքների և ցանկալի 

տեսքի սահմանում, իրականացման յուրաքանչյուր փուլի ներառում) 

Պետական պլան (աղետի կառավարման ցիկլը, հասարակական մարմինների և բնակիչների 

դերերը, երկարաժամկետ նպատակները և կարևոր կետերը, ինչպես նաև միջնաժամկետ 

իրականացման պլանը ներառող) 

Աղետին առնչվող օրենքներ, որոշումներ և ռազմավարություն 

Օրենքներ, որոշումներ և ռազմավարություն 

Ե
ր
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ա
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ղ
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տ
ն
ե
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[Սողանքային աղետ] 

Ձևակերպում և հաստատում Սույն աշխատանքի շրջանակներում

նախագծի ձևակերպում 

Սողանքային աղետի կառավարման 

հայեցակարգ (կառավարության կողմից 

հաստատվել է 2013թ.-ին) 

Օրենք բնակչության պաշտպանության մասին 

(Օրենք AL-265, 1998թ.) 

Օրենք սողանքային աղետի կառավարման 

մասին (օրենք կամ վարչապետի որոշում) 

Աղետի կառավարման պետական 

ռազմավարություն (վարչապետի որոշում 

N281-N, 2012թ.) 

Սողանքային աղետի համապարփակ 

կառավարման պլան (նախարարի որոշում) 

Սողանքային աղետի կառավարման 

կանոնակարգ (նախարարի որոշում) 

Սողանքային աղետի կառավարման ուղեցույց. հատոր 1) հետազոտություն ևվերլուծություն, 2)

պլանավորում և նախագծում, 3) Պատվիրում և իրականացման կառավարում (նախարարի որոշում) 

Սողանքային աղետի կառավարման ձեռնարկ. հատոր 1) հետազոտություն ևվերլուծություն, 2) պլանավորում

և նախագծում, 3) Պատվիրում և իրականացման կառավարում (նախարարի որոշում) 
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անհրաժեշտ է նկարագրել նաև իրականացման և կառավարման համակարգը: 

・ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական կողմին, ապա տեխնիկական մասնագետների 

խուրհուրդներն ու աջակցությունը ստանալով անհրաժեշտ է բովանդակությունը 

դարձնել ավելի ճշգրիտ: 

・ Ուղեցույցի և այլնի պահպանման ապահովման համար ընթացակարգի և 

համակարգի վերաբերյալ անհրաժեշտ է քննարկել և համաձայնության գալ ԱԽ-ի 

նիստերի ժամանակ, որից հետո դրանք ներառել կանոնակարգի մեջ: 

・ Ուղեցույցի և այլնի թարմացման հաճախության և կարգի վերաբերյալ ևս 

անհրաժեշտ է քննարկել և համաձայնության գալ ԱԽ-ի նիստերի ժամանակ և դրանք 

ներառել կանոնակարգի մեջ: 

 

(2) Կազմակերպչական կառուցվածքի կառուցումն ու ամրապնդումը 

Առնչվող գերատեսչությունների համագործակցությամբ պատշաճ կերպով 

միջոցառումների իրականացման համար գերատեսչությունները պետք է 

համագործակցելով (ԱԽ-ի գլխավորությամբ) կառուցեն և ամրապնդեն միջոցառումների 

խթանման համակարգ: Այս համակարգի արմատավորման արդյունքում ինքնուրույն 

զարգացման հնարավորություն կստեղծվի: Համակատարող կողմի հետ քննարկումների 

արդյունքում ներկայիս կազմակերպչական կառուցվածքի (ստորև բերված նկարում նշված 

է սև գույնով) և ադմինիստրատիվ աշխատանքների (ստորև բերված նկարում նշված է 

կարմիր գույնով) հիման վրա այս պահի դրությամբ առաջարկվող ամրապնդումը (ստորև 

բերված նկարում նշված է կապույտ գույնով) նշված է ստորև բերված նկարում: 
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Սողանքային աղետի կառավարմանն առնչվող ադմինիստրատիվ աշխատանքների գործընթացի և 

կազմակերպչական կառուցվածքի ամրապնդում (նախագիծ) 

 

(3) Բյուջեի ապահովում 

Քանի որ բյուջեի ապահովումը սույն աշխատանքի ուղղակի աջակցության կետ չի 

հանդիսանում, ապա որպես ադմինիստրատիվ աշխատանք հակասողանքային 

միջոցառումների խթանման համար բյուջեի ապահովումը շատ կարևոր գործոն է 

հանդիսանում: Հետևաբար, նախորդ կետում նկարագրված ծախս-արդյունավետություն 

հարաբերկացությունը նշելու արդյունքում կցուցաբերվի խորհրդատվություն և 

աջակցություն անհրաժեշտ բյուջեի ապահովման սահուն ընթացքի համար, ինչպես նաև 

Նոր Հայեցակարգի համաձայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 

կատարող գերատեսչությունների բյուջեի նախագիծ կազմելու և կառավարություն 

ներկայացնելու հարցում: 

Քանի որ ներկայումս ռիսկի նվազեցման բյուջե գրեթե չի տրամադրվում, ապա դժվար թե 

հանկարծակի բյուջե ապահովելու հնարավորություն լինի: Այդ պատճառով, 

աստիճանաբար ռիսկի նվազեցման համար նախատեսվում է բյուջեի շարունակական 

ապահովում ստորև բերված կերպով, որը նույնպես պետք է քննարկվի ԱԽ-ի հետ և 

ԱԻՆ (ղեկավար) Միջոցառումների իրականացման 

պատասխանատու 

գերատեսչություններ 

Նախարար 

ԱԽ 

Անդամներ

④ Կարգ, նորմաներ և այլան 

(նախարարի որոշում և այլն) 

Ադմինիստրատիվ 

աշխատանքների 

ընթացքը 

Ադմինիստրատիվ 

պաշտոնյաների 

գործողությունները 

Նախարար 

Զարգացման 
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Պատասխա-
նատու 
ստորա- 

բաժանում 

Կոմիտեի անդամներ

Նախատեսվող 

ամրապնդման 

միջոցառումներ 

Միջոցառումների 

խթանման 

ընթացքը 

A.Յուրաքանչյուր գերատեսչության
աշխատանքների և իրականացման 
աջակցություն ցուցաբերող ԱԽ-ի 
գործառույթների հստակեցում 

B.Գիտելիքների, հմտությունների և
այլնի տարածում և կիրառում 

C.Ռիսկի գնահատում և
արձագանքման 
ճշտության բարձրացում

①Ն
ա
խ
ա
ր
ա
ր
ի

 ո
ր
ո
շո

ւմ
 

Կոմիտեի անդամ

* Միջոցառումներն իրականացնող 
գերատեսչությունները. Տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն, 
քաղաքաշինության նախարարություն, 
էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն, գյուղատնտեսության 
նախարարություն, բնապահպանության 
նախարարություն, մշակույթի 
նախարարություն, տարածքային 
կառավարման նախարարություն 

④ Ծրագրի 
հաստատում, 
հողօգտագործման 
կարգավորում և 
միջոցառումների 
իրականացում 
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համագործակցություն իրականացվի Հայաստանի Հանրապետությունում 

քաղաքականության սահմանման հարցում: 

① Ներկա պահի դրությամբ հակասողանքային միջոցառումների բյուջեի ընդհանուր 

գումարի կտրուկ ավելացում չի արվի, որի փոխարեն կարվի ռիսկի նվազեցման 

բյուջեի հարաբերակցության ավելացում 

② Ապագայում դրա արդյունավետությունը մատնանշելով կիրաանացվի բյուջեի 

ավելացում 

 

Հակասողանքային միջոցառումների բյուջեին և բեռերի նվազեցման ներկայիս իրավիճակը և ապագայի 

տեսլականը 

  

Անուղղակի
վնասի 
քանակը

Անուղղակի վնասի
քանակը 

Բյուջեով չնախատեսված
անուղղակի վնասի քանակը 

⓪ Առկա 
իրավիճակը 

Արագ արձագանքման բյուջե

① 
Հրատապ 

Արագ արձագանքման 
բյուջե 

② 
Ապագա 

Արագ 
արձագանքման 

բյուջե 

Ռիսկի
նվազեցման 

բյուջե 

Ռիսկի նվազեցման բյուջե

Բյուջեի ընդհանուր գումարը գրեթե 

նույնը կլինի ինչ ներկայինս է 

Բյուջեի քանակը ռիսկի նվազեցման արդյունավետության
հիմնավորման հիման վրա 

Օբյեկտների պահպանման ծախսեր և
պահուստային ֆոնդ 

Տնտեսական վնասի և հոգեկան 
բեռի քանակը 

Կրկնվող աղետներին արձագանքման 

բյուջեի նվազեցում 
Սողանքային աղետին առնչվող բյուջեի և 

անուղղակի վնասի քանակի (բեռի 
քանակի) նվազեցում 

（3 տարի հետո） 

（5 տարի հետո） 
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Իրականացման գաղափար 3. Համապարփակ պլանի ձևակերպման և միջոցառումների 

իրականացման միջոցով աղետի ռիսկի նվազեցում 

(1) Պլանի ձևակերպում 

Սույն աշխատանքի շրջանակներում պատրաստման ենթակա սողանքային աղետի 

համապարփակ կառավարման պլանը պետք է ունենա աղետի կառավարման ցիկլը 

(նախնական, հրատապ, վերականգնում/վերակառուցում) պարունակող 

բովանդակություն: Դրա կառուցվածքը կորոշվի ԱԽ-ի քննարկումների արդյունքում՝ հիմք 

ընդունելով Ճապոնիայի տարածքային աղետների կառավարման պլանը: Սակայն, 

Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակին համապատասխանեցնելու 

համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ստորև բերված կետերին: 

Ուշադրության արժանի կետ 1 – ռիսկի նվազեցման միջոցառումների կարևորում և 

շեշտադրում 

Ուշադրության արժանի կետ 2 – Արձագանքում սողանքների դանդաղ տեղաշարժերին և 

վնասների առաջացմանը 

Ուշադրության արժանի կետ 3 – բյուջեի ապահովման և միջոցառումների իրականացման 

ուղիղ կապ 

 

(2) Պիլոտային ծրագրի իրականացում 

Որպես ԱԽ-ի համատեղ աշխատանք պիլոտային ծրագրի շրջանակներում պետք է 

իրականացվի ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառում: Իրականացման ենթակա 

գործողություններն են հակասողանքային միջոցառման պլանի ձևակերպումը, բյուջեի 

ապահովումը, միջոցառումների իրականացումը, մոնիտորինգը և այլն: Պիլոտային 

ծրագրի իրականացման միջոցով ԱԽ-ի անդամները ձեռք կբերեն կարողություն, որը թույլ 

կտա Ծրագրի ավարտից հետո բնակիչների հետ համագործակցությամբ շարունակաբար 

իրականացնել ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ: Ամբողջ պիլոտային ծրագրի 

իրականացման նախնական սխեման ներկայացված է ստորև բերված նկարում, որը 

կորոշվի գործողություն 【3-1】-ի մեկնարկի ժամանակ: 
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Պիլոտային ծրագրի իրականացման սխեման (նախագիծ) 

  

 
Պիլոտային ծրագրի պատասխանատու՝ պրն Մուրադյան

ԱԽ-ի բոլոր անդամները 

Համակարգի
պատասխանատու
（գործողություն
【3-2】1.-9.） 

Պրն. Խանգելդյան

Պլանավորման 
պատասխանատու 
（գործողություն
【3-1】5.-7.） 
Պրն Գիդաչյան 

Հետազոտության 
նախագծման 

պատասխանատու 
（գործողություն
【3-1】1.-4.） 

Պրն 
Բաղդասարյան 

Իրականացման
պատասխանատու
（գործողություն
【3-3】1.-6.） 
Պրն. Խաչիկյան

Պահպանման 
պատասխանատու 
（գործողություն
【3-3】7.-8.） 

Պրն. 
Բաղդասարյան 

Պատվիրման
պատասխանատու
（գործողություն
【3-4】1.-8.） 

Պրն. Մուրադյան

ԱԽ 

ԱԻՆ 
ժ ն մՍտորաբաժանման ղեկավար

Գլխավոր պատասխանատու

պատասխան
ատու 

պատասխան
ատու 

պատասխան
ատու 

Առնչվող մարմիններ

Տեղի բնակիչների 
միավորում 

Գյուղապետ

պատասխանատոպատասխանատու պատասխանատո

Բոլոր բնակիչները

ԱԻՆ ՃԿՊԱ տնօրեն, պատասխանատու

Տեղի
ոստիկանո

ւթյուն 

ՏԻՄ Տեղի 
դպրոց 

Տարածքային
ջրամատակա

րարման 
միավորում
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Կառավարման գաղափար 

Սույն աշխատանքի կառավարմանն առնչվող խնդիրները ներկայացված են ստորև: 

1. Անհրաժեշտ է իրականացնել հմտությունների փոխանցում ԱԽ-ին, որի 

մասնակիցներ են հանդիսանում բազմաթիվ գերատեսչությունների 

պատասխանատուներ, 

2. Պիլոտային ծրագրի շրջանակներում պետք է կառուցվի այնպիսի համակարգ, որը 

Հայաստանի Հանրապետությանը թույլ տա սույն Ծրագրի ավարտից հետո 

ինքնուրույն իրականացնել միջոցառումներ, 

3. Օգտագործելով նախկին հետազոտությունների արդյունքները և խուսափելով այլ 

դոնորների հետ վերադրումից, կիրականացվի արդյունավետ ծրագիր, 

4. Տեղի աշխատանքների առաջընթացի և բովանդակության վերաբերյալ պատշաճ 

կերպով հաշվետվություն կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս 

գործող վերահսկողներին՝ ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի վարչությանը (Տոկիո) և ՃՄՀԳ 

Ուզբեկստանի գրասենյակին, 

5. Կիրականացվի հասարակական կարգին և անվտանգությանն առնչվող հիմնավոր 

կառավարում, ինչպես նաև կցուցաբերվի բավարար զգուշություն վթարներից և 

դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար: Մասնավորապես, տեղանքում հորատման 

աշխատանքների իրականացման ժամանակ կիրականացվի անվտանգության 

հիմնավոր կառավարում: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը կառավարման գաղափարները սահմանվում են հետևյալ 

կերպ՝ 

Կառավարման գաղափար 1 –  ԱԽ-ի անդամների փոխգործակցության և 

անկախության խթանում 

Կառավարման գաղափար 2 – Նպատակների հստակեցում պիլոտային ծրագրի բոլոր 

շահագրգիռ կողմերի հետ 

Կառավարման գաղափար 3 – Առկա հետազոտությունների տեղեկատվության 

կիրառման, ինչպես նաև այլ դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

միջոցով աշխատանքների արդյունավետ իրականացում 

Կառավարման գաղափար 4 – Աշխատանքների առաջընթացի և որակի կառավարում 

ՃՄՀԳ ներկայացվող շաբաթական հաշվետվությունների միջոցով 

Կառավարման գաղափար 5 – Հասարակական կարգին և անվտանգությանն առնչվող 

հիմնավոր կառավարում, մասնավորապես, տեղանքում իրականացվող 

աշխատանքների անվտանգության հիմնավոր կառավարում 
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Կառավարման գաղափար 1  ԱԽ-ի անդամների փոխգործակցության և 

անկախության խթանում 

Աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար կկիրառվի Հայաստանի 

Հանրապետությունում աշխատանքների կառավարման փորձը և կառավարումը 

կիրականացվի աշխատանքային խմբի շրջանակներում: 

・ Աշխատանքային խմբի նիստեր կգումարվեն շաբաթը մեկ անգամ, 

・ Քանի որ ԱԽ-ի բոլոր անդամները հանդիսանում են ադմինիստրատիվ 

պաշտոնյաներ, ապա ընդարձակ գիտելիքներ և հմտությունների ձեռք բերելու 

համար սկզբունքորեն անհրաժեշտ է բոլոր անդամների մասնակցությունը: Բացի 

այդ, անհրաժեշտության դեպքում թեմայից ելնելով արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության կողմից մասնակցության պահանջ կներկայացվի 

համապատասխան մարմնին, 

・ Նիստերը կանցկացվեն ստորև բերված մոդելին համապատասխան: Որպեսզի 

նիստերի ժամանակ հայկական կողմն ինքնուրույն արդյունքի հասնի, անհրաժեշտ է 

բավարար չափով ուշադրություն դարձնել նպատակների հստակ սահմանմանը և 

մոտիվացիային: 

Աշխատանքային խմբի նիստերի ստանդարտ ընթացքի մոդելը 

 
 

Նիստերի թեմաները կբաժանվեն նախնական փուլի և դրանից հետո ըստ յուրաքանչյուր 

կետի իրականացման փուլի հետևյալ կերպով՝ 

Թեմայի վերաբերյալ Ճապոնիայի և ՀՀ ներկայիս իրավիճակի և 

խնդիրների վերաբերյալ զեկուցում 

ՀՀ-ում բարեկարգման և արձագանքման ենթակա կետեր 

Քննարկում բարեկարգումից և արձագանքումից հետո ապագայի 

տեսլականի վերաբերյալ 

Իրականանալի կոնկրետ բարեկարգման և արձագանքման 

միջոցառումների քննարկում և համաձայնեցում 

Բարեկարգման և արձագանքման միջոցառումների 

իրականացման պատասխանատուների և գրաֆիկի քննարկում և 

Համագործակցություն 

Պատասխանատուների առաջնորդությամբ արդյունքների, 

գիտելիքների, հմտությունների և տեղեկատվության վերաբերյալ 

բացատրություն և լսարանային վարժանք 

Հաջորդ նիստը 

Օրենսդրական նախագծերի հաստատման համար արտաքին 

վերանայում 
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Նախնական փուլ. – Հակասողանքային միջոցառումն ամբողջությամբ ծածկող մեծ 

թեմա (ենթադրաբար աշխատանքների մեկնարկից սկսած 2 ամիս տևողությամբ) 

Յուրաքանչյուր խնդիր (օրենքներ և որոշումներ, կազմակերպչական կառուցվածք, 

բյուջե, գիտելիք/հմտություն/տեղեկատվություն, բնակիչների մասնակցություն և 

աջակցություն, միջոցառումների պլանավորում և խթանում, պլանի ձևակերպում և 

հաստատում) կհանդիսանա թեմա և կսահմանվի խնդիրների 

առաջնահերթությունը: Դրանից հետո, կքննարկվեն և կհաստատվեն ամբողջ 

ծրագրի գործողությունների բովանդակությունն ու գրաֆիկը, 

Ըստ յուրաքանչյուր կետի իրականացման փուլ – ԾՆՄ-ում նշված արդյունքների և 

գործողությունների կետերի վրա հիմնված թեմաներ: 

 

Կառավարման գաղափար 2 Նպատակների հստակեցում պիլոտային ծրագրի 

բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ 

Հակասողանքային միջոցառումներն իրականացվում են ոչ միայն բնակիչների կյանքի և 

ունեցվածքի պահպանման համար, այլ նաև կենսապահովման գծերի և 

ենթակառուցվածքի գործառույթների պահպանման միջոցով կյանքի և 

սոցիալ-տնտեսական համակարգի շարունակականության համար: Այդ պատճառով, 

միջոցառումների շահառուներ են հանդիսանում ոչ միայն թիրախային խումբ 

հանդիսացող ԱԽ-ի գերատեսչությունների պաշտոնյաները, այլ նաև վնասի հետ 

առճակատվող բնակիչները, ենթակառուցվածքը կառավարող մարմինները և այլն: 

Բնակիչների մտածելակերպը և առկա իրավիճակն ընկալելուց հետո պիլոտային ծրագրի 

իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է բավարար չափով ուշադրություն դարձնել 

դերերի բաշխման և փոխգործակցության ճշգրտմանը: 

Վնասի բացակայության շրջանում միջոցառումների անհրաժեշտության և կարևորության 

ընկալման (աղետի կառավարման գիտակցության) թուլացումից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել պիլոտային ծրագրի շահառուների (ներառյալ ԱԽ 

անդամները) պատասխանատվության զգացողության և լարվածության զգացողության 

պահպանմանը: Բացի այդ, գործողությունների ժամանակ անհրաժեշտ է բավարար չափով 

հաշվի առնել այն, որ շարունակականության ապահովման համար կարևոր է 

շահառուների կողմից գոյության զգացողության և կատարելության զգացողության 

ընկալումը: 

Քանի որ սույն ծրագրի պիլոտային ծրագիրն առիթ է հանդիսանում բոլոր շահառուների 

հետ միասին գործողությունների իրականացման համար, ապա վերոնշյալ կետերը 

կիրականացվեն օգտագործելով այդ առիթը: Դրա համար, իրականացման ենթակա 

ջրահեռացման հորատման աշխատանքների և իրական ժամանակում մոնիտորինգի 

ժամանակ կառավարումը կիրականացվի ուշադրություն դարձնելով հետևյալ կետերին՝ 

・ Միջոցառումների պլանավորման, նախապատրաստման, իրականացման և 

կիրառման միջոցով շահառուների (մասնավորապես, բնակիչների և 
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ենթակառուցվածքը կառավարող մարմինների) ներկայիս վիճակի ու կարծիքների 

ուղղակի ճշգրտոuմ և կիսում, 

・ Որպեսզի իրական ժամանակում մոնիտորինգի համակարգի ներդրումից հետո 

հայկական կողմի կառավարող մարմին հանդիսացող արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության ճգնաժամի կառավարման կենտրոնի պատասխանատուների 

գլխավորությամբ հայկական կողմն ինքնուրույն կարողանա իրականացնել 

համակարգի պահպանում, ապա համակարգի պատրաստումը կիրականացվի 

պահպանման պայմանագիր ներառող ենթապայմանագրային համագործակցության 

միջոցով: 

・ Ջրահեռացման հորատման հարցում համակատարող կողմի վարձակալած 

պատասխանատուների գլխավորությամբ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության փրկարար ծառայության փրկարարական վարչության հատուկ 

փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի մեխանիզմների 

խումբը ձեռք կբերի տրամադրվող սարքավորումների շահագործման հմտություն և 

պատրաստ կլինի արագ արձագանքմանը: 

・ Շահառուների հետ քննարկումների և համաձայնության միջոցով 

պատասխանատվության և դերերի հստակեցման արդյունքում կստեղծվի 

պատասխանատվության զգացողություն և լարվածության զգացողություն ունեցող 

փոխգործակցության համակարգ: 

 

Կառավարման գաղափար 3 Առկա հետազոտությունների տեղեկատվության 

կիրառման, ինչպես նաև այլ դոնոր կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության միջոցով աշխատանքների արդյունավետ 

իրականացում 

Կօգտագործվեն “Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետների 

կառավարման հետազոտության” շրջանակներում ընտրված 2 վայրերում ճապոնական 

“Grassroots” դրամաշնորհային համագործակցությաբ իրականացված միջոցառումների 

արդյունքները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԶԾ-ի և շատ այլ դոնոր կազմակերպությունների 

կողմից ցուցաբերվում է աղետի կառավարմանն առնչվող օժանդակություն: 

Մասնավորապես, ՄԱԶԾ-ն որպես Հայաստանի Հանրապետությանն ուղղված 

օժանդակության հիմնական փաստաթուղթ հայկական կողմի գլխավորությամբ 

պատրաստել է աղետի կառավարման կարողությունների գնահատման հաշվետվություն, 

որի հիման վրա պարբերաբար այլ դոնոր կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ 

փոխգործակցությամբ շարունակաբար ցուցաբերվում են օժանդակություններ: ՄԱԶԾ-ի 

աջակցությամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ներդրված 

տեղեկատվական համակարգի և իրական ժամանակում մոնիտորինգի համակարգի 

միավորման, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից պատրաստված 

հակասողանքային միջոցառումներին առնչվող ուսումնական նյութերի կիրառմամբ 
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աշխատանքներին համակարգված կերպով ընթացք կտրվի: Բացի այդ, սույն աշխատանքի 

արդյունք հանդիսացող սողանքներին առնչվող հմտությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը կտրամադրվի նաև ՄԱԶԾ-ին և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին, 

ինչպես նաև կդիտարկվի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և բնակիչներին 

ուղղված սողանքային աղետին առնչվող հմտությունների տարածման աջակցության 

ընդլայնման հնարավորությունը: 

 

Կառավարման գաղափար 4 Աշխատանքների առաջընթացի և որակի 

կառավարում ՃՄՀԳ ներկայացվող շաբաթական հաշվետվությունների 

միջոցով 

Սույն աշխատանքի շրջանակներում նախատեսվում է ՃՄՀԳ ներկայացնել շաբաթական 

հաշվետվություններ: Դրանց բովանդակությունը կտրամադրվի նաև փորձագետներին և 

համակատարող կողմին, ինչպես նաև այն կօգտագործվի տեղանքում որպես 

առաջընթացի կառավարման գործիք: 

 

Կառավարման գաղափար 5 Հասարակական կարգին և անվտանգությանն 

առնչվող հիմնավոր կառավարում, մասնավորապես, տեղանքում 

իրականացվող աշխատանքների անվտանգության հիմնավոր 

կառավարում 

Պիլոտային ծրագրի շրջանակներում ջրահեռացման միջոցառումներ և այլ հորատման 

աշխատանքներ իրականացնելու դեպքում անվտանգության կառավարման համար 

Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նորմաների բավարարման հետ մեկտեղ 

կօգտագործվի Նիպպոն Կոեյի կողմից Ճապոնիայում հորատման աշխատանքների 

կառավարման ժամանակ օգտագորվող անվտանգության ձեռնարկը: 
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Գլուխ 3 Աշխատանքների իրականացման եղանակները 

3.1 Ընդհանուր գործողություններ բոլոր արդյունքների համար  

【0-1】 Աշխատանքային պլանի պատրաստում, բացատրում և ներկայացում 

ճապոներեն լեզվով 

Թարմ տվյալների հիման վրա կիրականացվի աշխատանքների բովանդակության, 

իրականացման եղանակների և այլնի ճշգրտում, կպատրաստվի աշխատանքային պլան և 

ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի վարչությունում կիրականացվի քննարկում (բացատրում): Այն 

կհանձնվի անհրաժեշտ ուղղումներից հետո: 

Աշխատանքային պլանի բովանդակությունը և այլն 

Կետեր(նախագծային) 

Աշխատանքների ընդհանուր նկարագրություն, հիմնական 
քաղաքականություն, աշխատանքների բովանդակություն, 
իրականացման գրաֆիկ, իրականացման մեխանիզմ, անձնակազմի 
պլանավորում և այլն

Հանձնման ժամկետը հուլիս, 2014թ.
Լեզուն(քանակը) Ճապոներեն (3 օրինակ)、CD-ROM (1 օրինակ)

 

【0-2】 Աշխատանքային պլանի պատրաստում, բացատրում և ներկայացում հայերեն 

լեզվով 

Երկրի ներսում հասանելի և Ծրագրին առնչվող նյութերի համակարգման հետ մեկտեղ 

կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետությունում համակատարող կողմի և 

աշխատանքային խմբի կարծիքների և վերջին գործողությունների ճշգրտում, ամբողջ 

ծրագրի բովանդակության և ծրագրի առաջին տարվա բովանդակության տարանջատում, 

ինչպես նաև աշխատանքային պլանի նախագծի պատրաստում: Աշխատանքային պլանի 

նախագծի բովանդակությունը ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի վարչությանը բացատրելուց և 

համապատասխան ուղղումներ մտցնելուց հետո այն կթարգմանվի հայերեն: 

Համակատարող կողմի և աշխատանքային խմբի անդամների հետ աշխատանքային 

պլանի նախագծի վերաբերյալ կանցկացվեն քննարկումներ, որի ընթացքում 

համաձայնեցված հարցերի վերաբերյալ ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի վարչության 

հաստատումը ստանալուց հետո աշխատանքային պլանը կբերվի վերջնական տեսքի: 

Աշխատանքային պլանը պետք է համաձայնեցվի ՄՀՀ-ի հետ: Բացի այդ, այնպես պետք է 

արվի, որ աշխատանքային պլանը հնարավոր լինի օգտագործել ՄՀՀ-ի կողմից 

իրականացվող մոնիտորինգի և գնահատման (տես հաջորդ կետը) համար: 

Աշխատանքային պլանի բովանդակությունը և այլն 

Կետեր(նախագծային) 

Աշխատանքների ընդհանուր նկարագրություն, հիմնական 
քաղաքականություն, աշխատանքների բովանդակություն, 
իրականացման գրաֆիկ, իրականացման մեխանիզմ, անձնակազմի 
պլանավորում և այլն

Հանձնման ժամկետը օգոստոս, 2014թ.
Լեզուն(քանակը) հայերեն (10 օրինակ)
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【0-3】 Միասնական Համակարգող Հանձնաժողովի ստեղծում և կազմակերպում 

Կստեղծվի ՄՀՀ, որի համանախագահներ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների նախարարը և ՃՄՀԳ Ուզբեկստանի գրասնեյակի ղեկավարը: 

ՄՀՀ-ի անդամներ կլինեն հայկական կողմից համակատարող կողմի ու աշխատանքային 

խմբի անդամները, իսկ ճապոնական կողմից՝ ՃՄՀԳ-ն, ՃՄՀԳ փորձագիտական խումբը և 

այլն: Նախատեսվում է, որ տարեկան առնվազն մեկ անգամ կգումարվի ՄՀՀ-ի նիստ՝ 

աշխատանքային պլանի, ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվության և ծրագրի 

մոնիտորինգի ու գնահատման իրականացման նպատակով: ՃՄՀԳ փորձագիտական 

խումբն աջակցություն կցուցաբերի ՄՀՀ-ի պատշաճ գործունեության համար: 

 

【0-4】 Հետազոտություն ծրագրի իրագործումն ուղղորդելու համար 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջընթացի ճշգրտման և արդյունքների 

գնահատման նպատակով ծրագրի իրագործումն ուղղորդելու հետազոտություն 

իրականացնելու դեպքում ՃՄՀԳ-ն կհամակարգի և կտրամադրի աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում պատրաստված նյութերը, ձեռք կբերի 

պայմանավորվածություն շահագրգիռ կողմերի հետ, ինչպես նաև կտրամադրի դաշտային 

հետազոտության համար անհրաժեշտ աջակցություն: 

  

【0-5】 Հանրային իրազեկման գործողություններ 

Հանրային իրազեկումը Ծրագրի նպատակներից մեկը հանդիսացող գիտելիքների և 

հմտությունների փոխանցման արդյունավետ և լայնատարած իրագործումն է: Ծրագրի 

անհրաժեշտության և կարևորության ընկալման տարածման արդյունքում Ծրագիրը 

կունենա ավելի հարթ ընթացք: 

Հայկական կողմի հետ քննարկումների արդյունքում հանրային իրազեկման համար 

նախատեսվել են հետևյալ եղանակները՝ 

- տեղեկատվության տեղադրում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության կայքէջում 

- Ծրագիրը ներկայացնող նյութերի բաժանում 

- Ծրագրի ներկայացում աղետի կառավարման կրթական և վերապատրաստման 

ծրագրերում 

- Ծրագրի ներկայացում սողանքային աղետից տուժած վայրերում աղետի 

կառավարման ուսուցման ու վերապատրաստման, միջոցառումների վերաբերյալ 

հանդիպումների և աղետի կառավարման գործողությունների աջակցության 

ժամանակ 

- Ծրագրի ներկայացում այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող 

սեմինարների ընթացքում 
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【0-6】 Առաջընթացի և ավարտի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և 

ներկայացում 

Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին պետք է պատրաստվի աշխատանքների 

իրականացման իրավիճակը նկարագրող “Ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ 

հաշվետվություն”, իսկ վերջին տարում՝ “Ծրագրի աշխատանքների ավարտի վերաբերյալ 

հաշվետվություն”: Այն պետք է ներկայացվի ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի վարչության 

կողմից հաստատում ստանալուց հետո: 

Աշխատանքների առաջընթացի և ավարտի վերաբերյալ հաշվետվությունների բովանդակությունը և այլն 

Կետեր 
(նախագծային) 

Աշխատանքների ընդհանուր նկարագրություն, գործողությունների ընդհանուր նկարագրություն, 
պիլոտային ծրագրի առաջընթաց, աշխատանքների իրականացմանն առնչվող հարցեր և դասեր, 
Ծրագրի նպատակին հասնելու չափը, հիմնական նպատակներին հասնելուն ուղղված 
առաջարկություններ,  քննարկվող հարցերի իրականացման գրաֆիկ, առաջարկված ծրագրի 
մանրամասնմանն ուղղված առաջարկություններ, համապատասխան ոլորտին առնչվող հարցեր, 
հաջորդ ժամանակահատվածի գործողությունների պլան (միայն առաջընթացի վերաբերյալ 
հաշվետվության համար), կից նյութեր

Կից 
փաստաթղթեր 

Աշխատանքների սխեմա, գործողությունների իրականացման գրաֆիկ, փորձագետների
գործուղման պլան/ձեռքբերումներ, վերապատրստվողների ընդունման արդյունքներ, 
տրամադրված սարքավորումների վերաբերյալ տվյալներ, պիլոտային ծրագրի առաջընթաց, 
տեխնիկական համագործակցության արդյունքներ, ՄՀՀ-ի արձանագրություն, դաշտային 
աշխատանքների ծախսերի վերաբերյալ տվյալներ, այլ տվյալներ գործողությունների

Հանձնման 
ժամկետը 

Աշխատանքների առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն – հունվար, 2015թ. 
Աշխատանքների ավարտի վերաբերյալ հաշվետվություն – հունիս, 2015թ. 

Լեզուն(քանակը) Ճապոներեն (10 օրինակ), հայերեն (10 օրինակ), CD-ROM (1 օրինակ)

 

Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների կողմից 

ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացված 

հակասողանքային միջոցառումների աշխատանքների բյուջեն հաստատվելու և 

հատկացվելու դեպքում կճշգրտվի սույն պլանում ներկայացված գործողությունների և 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի շրջանակներում նախատեսվող 

միջոցառումների համատեղելիությունը, որի արդյունքում միասնական աշխատանքները 

կլինեն արդյունավետ, ճկուն և համակարգված: 

 

【0-7】 Ծրագրի նախագծային մատրիցայի ցուցիչների հաստատում և թարմացում 

Առկա ԾՆՄ-ի և ԳԾ-ի բովանդակությունը կազմվել է հայկական կողմի հետ 

քննարկումների արդյունքում, սակայն Ծրագրի սկզբում կրկին անգամ պետք է հայկական 

կողմի հետ քննարկում անցկացվի և բովանդակությունը ճշգրտվի: Եթե իրավիճակից 

ելնելով անհրաժեշտություն առաջանա ԾՆՄ-ի ցուցիչների փոփոխություն կատարել, 

ապա այդ փոփոխությունը պետք է ներկայացվի ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի վարչություն և 

ստացվի վերջինիս հաստատումը, որից հետո այն պետք է հաստատվի նաև ՄՀՀ կողմից: 

Եթե Ծրագրի իրականացման ընթացքում ցուցիչների փոփոխման անհրաժեշտություն 

առաջանա, ապա այդ դեպքում ևս անհրաժեշտ կլինի ՃՄՀԳ շրջակա միջավայրի 

վարչության և ՄՀՀ-ի կողմից հաստատում ստանալ: 
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【0-8】 Ուսուցման իրականացում Ճապոնիայում 

Ճապոնիայում իրականացվող ուսուցման նպատակն է Ճապոնիայի լանջային աղետներին 

առնչվող միջոցառումների առկա վիճակի ուսանումը և ընկալումը ԱԽ-ի անդամների 

կողմից, որը կխթանի Հայաստանի Հանրապետությունում հակասողանքային 

միջոցառումների իրականացումը: Դրա համար, սահմանվել են ստորև բերված 

մանրամասն նպատակները՝ 

Նպատակ①：Ճապոնիայի սողանքային աղետին առչնչվող քաղաքականության, 

օրենսդրական դաշտի և համակարգի ուսուցում: 

Նպատակ②：Պիլոտային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող սողանքի մոնիտորինգին, 

ջրահեռացման աշխատանքներին, ինչպես նաև լանջային աղետների 

միջոցառումներին առնչվող հմտությունների ուսուցում: 

Նպատակ③：Սողանքների արդյունքում բնակիչների տարահանման քաղաքականության 

վերաբերյալ կարծիքների փոխանցում: 

Նպատակ④：Ուսուցման բովանդակության և արդյունքների հիման վրա Ծրագրի և 

Հայաստանի Հանրապետությունում հակասողանքային միջոցառումներին 

առնչվող քաղաքականության վերանայում: 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում տարեկան մեկ անգամ (ընդհանուր 3 անգամ) 

կիրականացվի ուսուցում, որի շրջանակներում նախատեսվում է ԱԽ-ի բոլոր անդամների 

մասնակցություն, սակայն մանրամասները կորոշվեն ՃՄՀԳ-ի հետ քննարկումների 

արդյունքում՝ հաշվի առնելով հայկական կողմի պահանջները: 

 

【0-9】Ծրագրի հակիրճ ծանուցման պատրաստում 

Կպատրաստվի ՃՄՀԳ ծրագրի հակիրճ ծանուցում: Այն կպատրաստվի 2014թ. հուլիս 

ամսին: Ճապոներեն և անգլերեն տարբերակների հետ համատեղ կպատրաստվի նաև 

հայերեն տարբերակ, որը կօգտագործվի հայկական կողմին ներկայացնելուց և 

իրազեկման աշխատանքներ կատարելիս: Ծանուցման բովանդակությունը կներառի 

ստորև բերված կետերը, որոնց կավելացվեն հայկական կողմի դիտողությունները: 

ՃՄՀԳ հակիրճ ծանուցման կետերը 
1. Ծրագրի ետին պլանը և խնդիրները
2. Խնդիրների լուծման մոտեցումները 
3. Մոտեցումների գործնական արդյունքները 
4. Ծրագրի իրականացման կարգավորումն ու 
դասերը 

 

【0-10】Հայաստանում աղետի կառավարման գրանցամատյանի թարմացում 

Հիմք կընդունվի գրանցամատյանի առկա ամենաթարմ տարբերակը, որին կավելացվի 

ՄԱԶԾ-ի աջակցության արդյունք հանդիսացող վերջին մեկ տարվա ընթացքում գրանցված 

կարկուտին և առատ ձյանն արձագանքելու վերաբերյալ ամենաթարմ տեղեկատվությունը: 

Տեղեկատվություն հավաքելիս լսումներ և հարցումներ կանցկացվեն արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունում և այլ շահագրգիռ 

մարմիններում: Հավաքված տեղեկատվությանը կավելացվի ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի 
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տիրապետության տակ գտնվող տեղեկատվությունը և համացանցից հայթայթված 

տեղեկատվությունը: Որպես կետեր հիմք կընդունվեն առկա հաշվեգրի կետերը: Բացի այդ, 

աղետի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի մատրիցայի տեսքով, որի ուղղաձիգ 

առանցքը կլինի գրանցամատյանի կետերը, իսկ հորիզոնական առանցքը՝ սողանքի 

դասակարգումը, որոնց առնչվող հարցերի վերաբերյալ նշումներ կարվեն: 
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3.2 Արդյունք 1-ին առնչվող գործողություններ 

【 1-1 】 Սողանքների բաշխվածության առկա քարտեզի, գրանցամատյանների և 

առաջնահերթ միջոցառումների ցանկի թարմացում 

“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետների կառավարման 

հետազոտության” շրջանակներում պատրաստված սողանքների բաշխվածության 

քարտեզը և սողանքների գրանցամատյանը կանցնեն արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության ճգնաժամի կառավարման կենտրոնի տիրապետության տակ` GIS 

տվյալների բազայի տեսքով: Սրան կավելացվեն թարմ վերծանված (ճանաչված) 

սողանքները և նոր տեղի ունեցած վնասների տեղեկատվությունը (տես ստորև բերված 

քարտեզը): Այնուհետև, թարմացված սողանքի գրանցամատյան մտցված 2 կետերի՝ 

սողանքի ակտիվության և վնասի չափի հիման վրա կիրականացվի գնահատում, ինչպես 

նաև կթարմացվի առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը: 

 

   
Սողանքների 
բաշխման 
քարտեզ 

Ձև 1 ցանկ

Ձև 2 հատակագիծ Ձև 3 Լայնական
կտրվածք 

Ձև 4 նկարներ

Ձև 5 հետազոտման
ցուցակ 

Ձև 6 վնասի 
գրանցումներ 
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(1) Իրականացման եղանակները և արդյունքները (կարմիր տառերով – որպես արդյունք 

պահպանվող, պաշտոնապես հայտարարվող և շահագործվող) 

 

(2) Հմտությունների փոխանցման կետերի և կարողությունների բարձրացման 

հաստատում 

ԱԽ-ի հետ լսարանային վարժանքների և համատեղ աշխատանքների հիման վրա 

կիրականացվի 1) սողանքների տեղագրության վերծանմանը, 2) սողանքների 

գրանցամատյանի թարմացմանը, 3) միջոցառումների առաջնահերթության գնահատմանն 

առնչվող հմտությունների և գիտելիքների փոխանցում, ինչպես նաև վերոնշյալ 

արդյունքների հիման վրա կարողությունների բարձրացման հաստատում: 

(3) Կետեր, որոնք պետք է հաշվի առնվեն և իրականացվեն ԱԽ-ի հետ համատեղ 

աշխատանքներ կատարելիս 

・Բաշխման քարտեզի, գրանցամատյանի և առաջնահերթության թարմացման համար վերոնշյալ 

գործողությունների սահմանման կարգի և կառուցվածքի կառուցում: 

・Առնչվող գերատեսչությունների, ՏԻՄ-ի, բնակիչների և համայնքների հետ կիսելու ենթակա բովանդակության 

ընտրություն և կիսում 

 
 
 

【1-2】 Սեմինարների կազմակերպում ԱԽ համար հմտություններ և կարողություններ 

Վնասների վերաբերյալ 
թարմ տվյալների 

մփ փ մ

Յուրաքանչյուր գերատեսչության կողմից տեղանքում կատարված հարցման
արդյունքում հավաքված տեղեկատվություն ամփոփվում էԱԽ-ի համատեղ 
աշխատանքների արդյունքում 

Սողանքի տեղագրության վերծանման
ձեռնարկի պատրաստում 

Իրականացվում է ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի արդյունքում
（օգտագործվում է անալիքիկ հիերարխիայի մեթոդը AHP） 

Սողանքի տեղագրության վերծանում
（ճանաչում） 

Իրականացվում է ԱԽ-ի գործնական և համատեղ աշխատանքի
արդյունքում  

Սողանքների բաշխման 
քարտեզի  թարմացում 

Սողանքի կողմից վնասված 
տեղանքի հետազոտություն 

Իրականցվում է ԱԽ-ի և ՏԻՄ-ի ու բնակիչների հետ համատեղ 

Թարմացվում է ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի արդյունքում և արդյունքները ԱԻՆ
ՃԿԿ-ի կողմից ներմուծվում են GIS տվյալների բազա 

Սողանքների գրանցամատյանի լրացման
ձեռնարկի թարմացում 

Սողանքների կողմից վնասված 
տեղանքի ուսումնասիրություն 

Սողանքների
գրանցամատյանի 

թարմացում 

Միջոցառումների 
առաջնահերթության գնահատման 

ձեռնարկի հաստատում 

Միջոցառումների 
առաջնահերթության 
թարմացում 

ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի արդյունքում “Սողանքների 
հետազոտության” արդյունքում պատրաստված ձեռնարկի 
թարմացում

（Վերոնշյալ հետազոտության արդյունքներից օգտագործվում են 
վնասին առնչվող արդյունքերը） 

Թարմացվում է ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի արդյունքում և արդյունքները ԱԻՆ
ՃԿԿ ի կ մի նե մ ծվ մ են GIS վ նե ի

ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի արդյունքում վնասի մեծացման 
մակարդակում և պահպանվող օբյեկտների կարևորության մակարդակում 
գնահատման եղանակի հաստատում 

Թարմացվում է ԱԽ-ի համատեղ աշխատանքի արդյունքում և արդյունքները ԱԻՆ
ՃԿԿ-իկողմից ներմուծվուն են GIS տվյալների բազա 
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ձեռք բերելու, ինչպես նաև հարցեր հստակեցնելու նպատակով 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված կետերի վերաբերյալ ԱԽ-ի անդամների 

կողմից կիրականացվեն գործողություններ՝ սողանքային աղետի կառավարման 

աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հմտությունների և 

կարողությունների ձեռքբերման նպատակով: 

(1) Ուշադրության արժանի կետեր 

・ Քանի որ ԱԽ-ի անդամներից ոմանք ոչ-տեխնիկական կրթությամբ պաշտոնյաներ 

են, ապա հմտության փոխանցումը կիրականացվի հետևյալ ճանապարհով: 

Անդամների կողմից ինքնուրույն իրականացվող աշխատանքային կետերի 

վերաբերյալ տեխնիկական փոխանցումը կիրականացվի լսարանային 

վարժանքների միջոցով՝ ինքնուրույն աշխատանք կատարելու մակարդակի 

հասնելու նպատակով: Անդամների կողմից վերահսկվող ենթապայմանագրային 

աշխատանքների վերաբերյալ հմտության փոխանցումը կիրականացվի 

դասախոսությունների և համատեղ աշխատանքի միջոցով՝ պատշաճ 

վերահսկողություն, գնահատում և աշխատանքների վերանայում իրականացնելու 

մակարդակի հասնելու նպատակով: Ենթապայմանագրային աշխատանքների 

հարցում նախատեսվում է ստուգման ենթակա կետերի ճշգրտում վերահսկման 

աշխատանքների համար: 

・ Միջոցառումների նախագծային աշխատանքների վերաբերյալ հմտության 

փոխանցումը կիրականացվի մինչև մանրամասն նախագծման այնպիսի 

մակարդակ, որը թույլ կտա պատրաստել զսպման աշխատանքների վերաբերյալ 

մրցույթային գծագրեր և նախագծային հաշվետվություններ: Աղետի 

կանխարգելման աշխատանքների վերաբերյալ հմտության փոխանցում 

կիրականացվի մինչև այնպիսի մակարդակ, որը թույլ կտա իրականացնել 

ծախսերի կոպիտ հաշվարկներ և համապատասխան աշխատանքների 

ընտրություն: 

・ Ինչ վերաբերում է պիլոտային ծրագրի շրջանակներում իրականացման ենթակա 

աշխատանքների տեսակներին (ստորգետնյա ջրերի հեռացման աշխատանքներ և 

այլն), ապա գործողություն 【3-1】-ի աշխատանքների տեսակների որոշումից հետո 

ստորև բերված աղյուսակում նշված գործողություն 12-ի լսարանային 

վարժանքների շրջանակներում պետք է պատրաստվի այնպիսի նախագիծ, որն 

օգտագործվի պիլոտային ծրագրի իրականացման ժամանակ: 

・ Համատեղ աշխատանքների շրջանակներում պետք է քննարկում անցկացվի 

վերոնշյալ յուրաքանչյուր կետին առնչվող հմտության և գործընթացի Հայաստանի 

Հանրապետությունում արմատավորվելու համար անհրաժեշտ համակարգի և 

գործընթացի վերաբերյալ, և դա պետք է արտացոլվի պատրաստման ենթակա 

“Սողանքային աղետի համապարփակ կառավարման պլանի”, կանոնակարգերի, 

օրենքների և որոշումների նախագծերի մեջ: 



“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարման ծրագիր”, 1-ին տարի, աշխատանքային պլան 

Գլուխ 3 Աշխատանքների իրականացման եղանակները 
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(2) Աշխատանքների իրականացման եղանակները և արդյունքները (հմտությունների և 

կարողությունների ձեռքբերում) 

Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս աշխատանքների իրականացման 

իրավիճակը, հմտությունները և կարողությունները հաշվի առնելով ստորև ներկայացված 

ձևով կանցկացվեն սեմինարներ: Սույն գործողությունն իրականացնելուց առաջ ԱԽ-ի 

հանդիպման ժամանակ կճշգրտվի ներկայիս իրավիճակը, ինչպես նաև կորոշվեն 

եղանակներն ու բովանդակությունը: 

Հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող սեմինարներ (նախագիծ) 
Կետեր Իրականացման եղանակները(①Իրականացման ձևաչափը、

②բովանդակությունը)յուրաքանչյուր բաժին նախատեսվում է 
իրականացնել 1 օրում

արդյունք

Սողանքային 
աղետի 
կառավարման 
տեղեկատվության 
տրամադրում 
բնակիչներին 

1 ①  Դասախոսություն ② Ճապոնիայի օրինակը、Հայաստանի
ներկայիս իրավիճակի, խնդիրների և կարևոր կետերի վերաբերյալ 
կարծիքների փոխանակում

Տեղեկատվության
տրամադրման 
քաղաքականությունը, 
ուշադրության արժանի 
կետերը, գիտելիքները, 
իրագործման պլանը և 
այլն ամփոփ նյութեր 

2 ①  Համատեղ աշխատանք ② խնդիրների վերհանում, 
տեղեկատվության տրամադրման քաղաքականություն, 
ուշադրության արժանի կետերի քննարկում, գիտելիքների 
փոխանակում 

3 ①  Լսարանային վարժանք ② տեղեկատվության տրամադրման
պլանի մշակում、իրականացման եղանակների համակարգում

Հետազոտության 
և մոնիտորինգի 
տեխնիկայի և 
արդյունքների 
համակարգման և 
գնահատման 
եղանակներ 

4 ①  Դասախոսություն ② Երկրաբանական հետազոտություն, 
կարոտաժ, գրունտի ուսումնասիրություն և մոնիտորինգ 
իրականացնելու, ինչպես նաև արդյունքների գնահատման ու 
աշխատանքների կառավարման համար անհրաժեշտ գիտելիքների 
և տեխնիկայի փոխանցում

Հետազոտությանն ու
մոնիտորինգին 
առնչվող տեխնիկական 
նյութեր, 
աշխատանքների 
պատվիրման 
տեխնիկական 
առաջադրանքներ, 
նախահաշիվներ, 
աշխատանքների 
կառավարմանն 
առնչվող նյութեր և այլն

5 ①  Դասախոսություն տեղանքում＊② Վերոնշյալ հետազոտությանն և 
ուսումնասիրությանն առնչվող աշխատանքների կառավարման 
տեխնիկայի փոխանցում

6 ①  Լսարանային վարժանք ②Մոնիտորինգի արդյունքների
համակարգման և գնահատման ուսուցում

7 ①  Համատեղ աշխատանք ② տեխնիկական նյութերի
համակարգում, աշխատանքների կառավարման նյութերի 
համակարգում 

Կայունության 
վերլուծության 
տեխնիկա 

8 ①  Դասախոսություն ② Կայունության վերլուծության հիմնական 
կետերը, ֆունդամենտալ գիտելիքների ձեռքբերում

Կայունության
վերլուծության 
ընդհանուր 
նկարագիրը, 
տեխնիկան, պրոցեսը, 
ուշադրության արժանի 
կետերը, կառավարումը 
և այլն ամփոփող 
նյութեր 

9 ①  Լսարանային վարժանք＊②Տրամադրվող կայունության
վերլուծության ծրագրային փաթեթի հիման վրա կայունության 
վերլուծության տեխնիկայի ուսուցում

10 ①  Համատեղ աշխատանք ② տեխնիկայի և կառավարման
ստանդարտացման խնդիրների և արձագանքման միջոցառումների 
ամփոփում 

Միջոցառումների 
նախագծման 
տեխնիկա 

11 ①  Դասախոսություն և լսարանային վարժանք＊② 1)ստորգետնյա
ջրերի և մակերևութային ջրերի հեռացման աշխատանքների, 2) 
գրունտի հեռացման աշխատանքների, 3) պատվարի կառուցման 
աշխատանքների, 4) գետին առնչվող կառույցների, 5) ցցերի 
տեղադրման աշխատանքների, 6) հորերի կառուցման 
աշխատանքների, 7) Խարիսխային աշխատանքների 
առանձնահատկությունների ու աշխատանքների տեսակների 
ընտրության եղանակների ընկալում և ուսուցանում

Ձախ սյունակում
բերված կետեր 1)～7)-ի 
միջոցառումների 
ընտրությանը, 
նախագծմանն ու 
ծախսերի 
հաշվարկմանն 
առնչվող նորմաները, 
եղանակները և 
աշխատանքների 
կառավարման 
եղանակներն ամփոփող 
նյութեր 

12 ①  Լսարանային վարժանք＊② Վերոնշյալ կետեր 1)～3)-ին առնչվող 
նախագծման եղանակների և ծախսերի հաշվարկման եղանակների 
ուսուցում 

13 ① Լսարանային վարժանք②Վերոնշյալ կետեր 4) և 5)-ին առնչվող
նախագծման եղանակների և ծախսերի հաշվարկման եղանակների 
ուսուցում 

14 ① Լսարանային վարժանք  ②Վերոնշյալ կետեր 7) և 8)-ին առնչվող 
նախագծման եղանակների և ծախսերի հաշվարկման եղանակների 
ուսուցում 



“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարման ծրագիր”, 1-ին տարի, աշխատանքային պլան 

Գլուխ 3 Աշխատանքների իրականացման եղանակները 
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15 ①  Համատեղ աշխատանքներ ②Միջոցառումների ընտրություն և
նախագծում、կառավարման հարցերի և արձագանքման 
միջոցառումների ամփոփում

Վերոնշյալ 「լսարանային վարժանք＊」-ը և「դասախոսություն տեղանքում＊」-ը կիրականացվեն պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայրերի վերաբերյալ (տես գործողություն【3-1】-ը): 

 

Խնդիրների համակարգման նպատակով կազմակերպվող սեմինարներ (նախագիծ) 
Կետեր Իրականացման եղանակները(①Իրականացման ձևաչափը、

②բովանդակությունը)յուրաքանչյուր բաժին նախատեսվում է 
իրականացնել 1 օրում

արդյունք 

Հարցեր շրջակա 
միջավայրի և 
սոցիալական 
նկատառումների 
վերաբերյալ 

①  Համատեղ աշխատանք ② Շահագրգիռ կողմերի հետ
տարահանման միջոցառումների առկա իրավիճակի և խնդիրների, 
ինչպես նաև արձագանքման պլանի վերաբերյալ քննարկման 
արդյունքների, առկա իրավիճակի, խնդիրների և իրականացման 
պլանի ամփոփում 

Ներկայիս իրավիճակը, 
խնդիրները, ինչպես նաև 
արձագանքման ու 
իրականացման պլաններն 
ամփոփող նյութեր 

Միջոցառումների 
նախագծման և 
պատվիրման 
խնդիրներ 

①  Համատեղ աշխատանք ②Հայաստանի Հանրապետությունում
ընդունված ընթացակարգին համապատասխան միջոցառումների 
պատվիրման դեպքում խնդիրների, արձագանքման պլանի և 
ստանդարտ ընթացակարգի ամփոփում

Խնդիրները, արձագանքման
պլանը, ստանդարտ 
ընթացակարգն ամփոփող 
նյութեր 

Միջոցառումների 
իրականացման 
կառավարման 
խնդիրներ 

①  Համատեղ աշխատանք ② Աշխատանքների իրականացման
կառավարումն այլ կազմակերպության պատվիրելու դեպքում 
ընթացակարգի և խնդիրների համակարգում, ինչպես նաև 
անվտանգության և շրջակա միջավայրի խնդիրների համակարգում

Ընթացակարգը, խնդիրները, 
ուշադրության արժանի 
կետերը, ստուգման կետերը 
ամփոփող նյութեր 

Բացի այդ, վերոնշյալ արդյունքները պաշտոնապես հայտարարելուց (տես 【0-4】-ը) բացի, 

այն պետք է օգտագործել որպես 「【2-2】ուղեցույցի և ձեռնարկի պատրաստման」

հիմնական նյութ և ուղեցույց: 

(3) Հմտությունների և կարողությունների բարձրացման հաստատում 

Որպես յուրաքանչյուր կետի արդյունք ամփոփված նյութերի հիման վրա կհաստատվեն 

հմտություններն ու կարողությունները: Մասնավորապես, ԱԽ-ի անդամների 

փաստացիորեն միջոցառում իրականացնելու ունակություն ունենալու մակարդակին 

հասնելու փաստը կհաստատվի ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի կողմից և գործողություն 

【 3-1 】 -ի շրջանակներում պիլոտային ծրագրի թիրախային վայրերի վերաբերյալ 

լսարանային վարժանքների իրականացման կետերի անհրաժեշտ ուղղումները 

մատնանշելուց հետո դրանք ավարտին կհասցվեն:: 

 

【1-3】 Պլանների նախապատրաստում առաջացած հարցերը լուծելու և լուծման 

համար ԱԻ նախարարին առաջարկ ներկայացնելու նպատակով 

Գործողություն 【 1-2 】 -ում ամփոփված նյութերի հիման վրա հակասողանքային 

միջոցառումների առկա իրավիճակի և միջոցառումների խթանմանն առնչվող խնդիրների 

ու դրանց հաղթահարման համար կամփոփվի արձագանքման պլանը և կներկայացվի ԱԻ 

նախարարին: 

Ինչ վերաբերում է գործողություններ【1-1】-ում և【1-2】-ում չներառված հակասողանքային 

միջոցառումների իրականացման համակարգի (օրենքներ, որոշումներ, 

կազմակերպչական կառուցվածք, բյուջե) կառուցմանը, ապա ենթադրելով, որ այն 

կներառվի արձագանքման պլանում, ԱԽ-ի հանդիպման ժամանակ պետք է քննարկվի 
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ներկայիս իրավիճակը, խնդիրները, ապագայի տեսլականը (նպատակը), արձագանքումն 

ու բարեկարգման պլանը, և այդ արդյունքները ներառելուց հետո նոր պետք է հանձնել: 

(1) Իրականացման եղանակները 

ԱԽ-ի հանդիպման ժամանակ ներկայիս իրավիճակի ճշգրտումից և խնդիրների 

վերհանումից հետո կքննարկվի միջոցառումների պլանը և ԱԽ-ի անդամները կամփոփեն 

հանձնման ենթակա նյութերը: Նախատեսվում է, որ ամփոփման ենթակա նյութերը 

կամփոփվեն հետևյալ կառուցվածքին համապատասխան՝ 

Ամփոփման ենթակա նյութերի կառուցվածքը (կորոշվի ԱԽ-ի հանդիպման ժամանակ) 
1. Հակասողանքային միջոցառումների ներկայիս ամբողջական իրավիճակը
2. Նվաճման ենթակա ապագայի տեսլականը և դրա համար հաղթահարման ենթակա խնդիրները 
3. Յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ ներկայիս իրավիճակը, բարեկարգումը և արձագանքման պլանը
4. Առաջնահերթ իրականացման ենթակա բարեկարգման և արձագանքման պլանի մանրամասն 
իրականացման եղանակները, գրաֆիկը, պատասխանատու մարմինը, բյուջեն

 

Ամփոփված նյութերը ԱԽ-ում ստուգելու հետ մեկտեղ ԱԽ-ի անդամները պետք է դրանք 

իրենց հետ տանեն իրենց գերատեսչություն և գերատեսչության ներսում քննարկումներ 

կազմակերպեն: Քննարկումների արդյունքում հավաքված մեկնաբանություններն 

արտացոլելուց հետո վերոնշյալ նյութերը պետք է բերվեն վերջնական տեսքի: 

(2) Ուշադրության արժանի կետեր 

Քանի որ բովանդակությունը պետք է հանձնվի նախարարին, ապա այն պետք է լինի 

ամփոփ տեսքով: Բացի այդ, քանի որ կարող է բացատրություն ներկայացնելու 

անհրաժեշտություն լինի, ապա պետք է պատրաստել և ձեռքի տակ ունենալ 

բացատրական նյութ: 

Բացի այդ, հանձնման ենթակա բովանդակության ամփոփումից անմիջապես հետո այն 

պետք է ներկայացվի նախարարին: Հայկական կողմի անկախության տեսանկյունից, 

ինչպես նաև կարևորելով պաշտոնականության վերացման արդյունքում նախարարի 

կողմից անմիջական որոշում կայացնելու հնարավորությունը, նախարարին 

բացատրություն ներկայացնեն ԱԽ-ի անդամները: 

(3) Կարողությունների բարձրացման հաստատում 

Հանձնման ենթական նյութերի և բացատրական նյութերի մեջ նշած նյութերը 

կհաստատվեն ԱԻ նախարարի կողմից, իսկ արձագանքման պլանի ըստ կարգի 

իրականացման արդյունքում կհաստատվի կարողությունների բարձրացումը: 
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3.3 Արդյունք 2-ին առնչվող գործողություններ 

【2-1】 ԱԽ կողմից  սողանքային աղետի համապարփակ կառավարման պլանի 

ձևակերպում, որը կներառի մոնիթորինգ, նախնական միջոցառումներ, 

արտակարգ միջոցառումներ և երկարաժամկետ միջոցառումներ(երկրորդ 

տարում կշարունակվի) 

Հայաստանի Հանրապետության համակատարող կողմը “Սեյսմիկ աղետի կառավարման 

Ծրագրի” շրջանակներում ինքնուրույն ձևակերպել է սեյսմիկ աղետին առնչվող 

համապարփակ աղետի կառավարման պլան, ինպես նաև մասնակցել է ԵՄ-ի 

աջակցությամբ իրականացվող աղետի կառավարման պլանի ձևակերպման 

դասընթացներին և կարելի է ասել, որ պլանների ձևակերպման կարողությունները բարձր 

են: Հետևաբար, ԱԽ-ի նիստերի ժամանակ սողանքային աղետի և հակասողանքային 

միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության և նյութերի ամփոփումից հետո ԱԽ-ի 

անդմաները միահամուռ ուժերով կպատրաստեն սողանքային աղետի համապարփակ 

կառավարման պլանը՝ ստորև բերված եղանակով: 

(1) Իրականացման եղանակները և ժամանակահատվածը 
Կետեր Իրականացման եղանակներ(①Իրականացման 

ձևաչափը、②բովանդակությունը)
ժամանակահատված

1 

Ճապոնիայի տարածքային 
աղետների կառավարման պլանի 
(լանջային աղետի հատոր) 
բովանդակության ընկալում 

① ԱԽ նիստ、② Բացատրություն ճապոնացի
փորձագետների կողմից, հարց ու պատասխան 
նիստի ընթացքում 

ապրիլ, 2015թ. 

2 

Հայաստանի Հանրապետության 
աղետի կառավարման համակարգի 
հաստատում և պլանի 
ձևակերպմանն առնչվող և 
ուշադրության արժանի կետերի 
ամփոփում 

①ԱԽ նիստ、② Բացատրություն ԱԽ անդամի
կողմից, ամփոփում նիստի ժամանակ 

ապրիլ, 2015թ. 

3 

Ծրագրի նպատակների, 
ձևակերպման քաղաքականության և 
կարևոր կետերի հաստատում և 
բնօրինակի պատրաստում 

① Սեմինար, ② Նպատակնեի, 
քաղաքականության և կարևոր կետերի վերբերյալ 
կարծիքների լսում և քննարկում

ապրիլ, 2015թ. 

①ԱԽ նիստ、② Նպատակների սահմանում, 
բնօրինակի պատրաստում

մայիս, 2015թ. 

4 

Միջոցառումն իրականացնող 
սուբյեկտի(պետական մարմին, 
շահագրգիռ մարմին, բնակիչներ, 
համայնքներ) հիմնական 
պարտականությունների 
հաստատում, բնօրինակի 
պատրաստում 

① սեմինար、② Հիմնական
պարտականությունների վերաբերյալ 
կարծիքների լսում և քննարկում

ապրիլ, 2015թ. 

①ԱԽ նիստ、② պարտականությունների
սահմանում, բնօրինակի պատրաստում 

մայիս, 2015թ. 

5 

Մեղմացման պլանի, 
նախապատրաստության, 
արտակարգ արձագանքման պլանի, 
վերականգնման պլանի 
կառուցվածքի որոշում և 
բովանդակության նախագծի 
պատրաստում 

① ԱԽ նիստ、② Որոշված ձևակերպման
քաղաքականության հիման վրա ընդհանուր 
կառուցվածքի քննարկում և սահմանում, 
բովանդակության նախագծի պատրաստում, 
բովանդակության յուրաքանչյուր կետի 
վերաբերյալ պատասխանատու անձի 
(պատասխանատու խմբի) սահմանում

մայիս, 2015թ. 

6 

Բովանդակության նախագծի հիման 
վրա յուրաքանչյուր կետի 
բովանդակության քննարկում և 
հաստատում 

① ԱԽ նիստ、②Յուրաքանչյուր կետի
վերաբերյալ նկարագրության ենթական 
բովանդակության քննարկում և հաստատում 

մայիս, 2015թ. 

7 
Յուրաքանչյուր կետի բնօրինակի 
պատրաստում 

① ԱԽ յուրաքանչյու անդամ կամ խումբ、②
բնօրինակի պատրաստում

մայիս-հուլիս, 2015թ. 

8 
Բնօրինակի բովանդակության 
ստուգում, անհրաժեշտ 
ավելացումներ և ուղղումներ 

① ԱԽ նիստ、② Պատրաստված բնօրինակի
բովանդակության ստուգում, անհրաժեշտ 
ավելացումներ և ուղղումներ

օգոստոս-սեպտեմբեր, 
2015թ. 

9 
Օրենքների մասնագիտակկան 
խմբագրություն՝ օրենքի և 

①Արտաքին խմբագրության պատվիրում,、②
Խմբագրություն՝ օրենքի և որոշումների

սեպտեմբեր, 2015թ. 
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որոշումների հաստատում ստանալու 
նպատակով 

հաստատում ստանալու նպատակով

10 

Շահագրգիռ գերատեսչություններին 
բացատրություն, շրջանառություն, 
մեկնաբանությունների հավաքում, 
մեկնաբանությունների հիման վրա 
ավելացումներ և ուղղումներ 

① սեմինար、② Բացատրություն շահագրգիռ 
գերատեսչություններին

հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 
2015թ. ①ԱԽ նիստ、Ավելացում և ուղղում

մեկնաբանությունների հիման վրա 

11 
Օրենքի և որոշման (ԱԻ նախարարի 
որոշման)հաստատման գործընթաց 

① ԱԽ անդամներ、② Հաստատման պահանջագրի 
և այլնի պատրաստում և հանձնում

դեկտեմբեր, 2015թ. 

12 
Գործողությունների արդյունքների 
հիման վրա Ծրագրի վերանայում 

① ԱԽ անդամներ、② Վերանայում՝ Ծրագրի 
իրականացման արդյունքների հիման վրա 

մայիս, 2017թ. 

Բացի այդ, ձևակերպվող պլանում պետք է ներառել առաջնահերթ աշխատանքների 

իրականացման համար մանրամասն պլան (գործողությունների պլան): Առաջնահերթ 

աշխատանքների ընտրությունը կկատարվի “սեյսմիկ աղետի կառավարման ծրագրի” 

շրջանակներում համակատարող կողմի ուսանած հիերարխիայի վերլուծության մեթոդով 

(AHP): Գործողությունների պլանում կհստակեցվեն յուրաքանչյուր կարևոր աշխատանքի 

վերաբերյալ նպատակները, իրականացման եղանակները, իրականացնող մարմինները, 

իրականացման բովանդակությունը, գրաֆիկը, ծախսերը և պլանի հղման ենթակա 

կետերը: 

(2) Կարողությունների և հմտությունների բարձրացման հաստատում 

Կարողությունների և հմտությունների բարձրացումը կհաստատվի ձևակերպված պլանի 

հաստատման փաստի հիման վրա: Բացի այդ, պլանի հիման միջոցառումների ըստ կարգի 

իրականացված լինելու փաստից ելնելով կարելի կլինի ընդունել, որ կարողությունների և 

հմտությունների բարձրացում է գրանցվել: Ավելին, կարողությունների և հմտությունների 

բարձրացման փաստը կարելի կլինի հաստատել նաև ԱԽ անդամների կողմից միահամուռ 

ուժերով վերանայում իրականացնել կարողանալու փաստի հիման վրա: 

 

【2-2】 ԱԽ կողմից  սողանքային աղետի կառավարման ուղեցույցի պատրաստում 

(1) Իրականացման եղանակները և ուշադրության արժանի կետերը 

“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետների կառավարման 

հետազոտության” շրջանակներում պատրաստված Հայաստանի Հանրապետության առկա 

աշխատանքային կանոնակարգի բովանդակության կարգավորումից և թարմացումից կամ 

նոր կետերի ավելացումից հետո ԱԽ-ի գլխավորությամբ կկատարվեն ձևակերպման 

աշխատանքներ: Ձևակերպման եղանակները բերված են ստորև: 

ա) Կանոնակարգ 

ԱԽ նիստում պետք է պատրաստվի կանոնակարգ, որը կներառի այն բոլոր կետերը, որոնք 

ուղեցույցում ցույց են տալիս ադմինիստրատիվ գործողությունների իրականացման 

համար ցանկալի տեսքը և տեխնիկապես պահպանման ենթակա նվազագույն թվային 

արժեքները: Պատրաստման ժամանակ ուշադրության արժանի կետերը ներկայացված են 

ստորև: Հայկական կողմը պետք է իրականացնի պատրաստված նախագծի նախարարի 
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կողմից հաստատման գործընթացը: 

・ Արձագանքումը պետք է դիտարկվի հաշվի առնելով այն, որ “Նոր Հայեցակարգում” 

սահմանված միջոցառումների իրականացման գերատեսչություններից դեռ 

հակասողանքային միջոցառում իրականացնելու փորձ չունեցող 

գերատեսչություններում միջոցառումների իրականացման համար 

պարտականությունների բաշխման ավելացման կամ ուղղման անհրաժեշտություն 

կարող է առաջանալ: 

・ Հետազոտության, նախագծման և իրականացման կառավարման համար պետք է 

որոշվեն տեխնիկապես պահպանման ենթակա կետերը և թվային արժեքները: 

・ Անհրաժեշտ է հաճախակի վերանայման կարիք չառաջանալու համար հիմք 

հանդիսացող կետեր դիտարկել: 

b) Ուղեցույց 

Գործողություն 【1-2】-ի շրջանակներում պատրաստված նյութերի հիման վրա ուղեցույցի 

տեսքվ կամփոփվեն ստանդարտ գործընթացները, եղանակները և տեխնիկան, որոնք 

անհրաժեշտ են վերոնշյալ կանոնակարգի պահպանմամբ միջոցառումների 

իրականացման համար: Ներկա պահի դրությամբ նախատեսվում է երեք մասից ((1) 

հետազոտության և վերլուծության հատոր, (2) պլանավորման և նախագծման հատոր, (3) 

պատվիրման և իրականացման կառավարման հատոր) կազմված կառուցվածք ստորև 

բերված աղյուսակի համաձայն: Կորոշվեն պատասխանատուներ ԱԽ-ի կազմից և այդ 

պատասխանատուների առաջնորդությամբ ԱԽ-ի անդամների կողմից համատեղ 

կպատրաստվի ձեռագիրը: Գործընթացի մանրամասների վերաբերյալ բացատրություն 

կներկայացվի ձեռնարկում, իսկ ուղեցույցում հղում կկատարվի ձեռնարկի 

համապատասխան կետերին: 

Ուղեցույցի կառուցվածքը և կետերը 

Կառուցվածք Կետեր Նշումներ (գործողություն 【1-1】～【2-1】-ի արդյունքների շահագործում)

［առնչություն այլ գործողությունների հետ］ 

(1) 

Հետազոտությ

ան և 

վերլուծության 

հատոր 

Սողանքի տեղագրության 

վերծանում 

（Կպատրաստվի 【1-1】-ում պատրաստված ձեռնարկի հիման վրա） 

Սողանքի 

գրանցամատյանի 

լրացում 

Միջոցառումների 

առաջնահերթության 

գանահատում 

Երկրաբանական և հողի 

հետազոտություն 

（Կպատրաստվի 【1-2】-ի շրջանակներում ձեռք բերված հմտությունների

հիման վրա),  [կօգտագործվի 【3-1】-ի շրջանակներում պատրաստված

տեխնիկական առաջադրանքը］ 

Կայունության 

վերլուծություն 

（վերոնշյալի նման）, [Կպատրաստվի 【1-2】-ի և【3-1】-ի շրջանակներում

լսարանային վարժանքների արդյունքների հիման վրա］ 

(2) 

Պլանավորման

և նախագծման

հատոր 

Շինարարության 

եղանակների 

ընտրություն 

（Կպատրաստվի 【1-2】-ի շրջանակներում ձեռք բերված հմտությունների

հիման վրա） 

［ Կպատրաստվի 【 1-2 】 -ի և 【 3-1 】 -ի շրջանակներում լսարանային

վարժանքների արդյունքների հիման վրա］ Միջոցառումների 
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պլանավորում, 

նախագծում և 

նախահաշվի կազմում 

Միջոցառումների 

պահպանման 

կառավարում և 

մոնիտորինգ 

Վերոնշյալի նման, մոնիտորինգի վերաբերյալ անհրաժեշտ է ուշադրություն

դարձնել 【3-2】 -ի իրական ժամանակում աշխատող համակարգի հետ

համատեղելիությանը。 

Նախազգուշացում, 

տարահանման 

միջոցառում, արագ 

արձագանքում 

（Կպատրաստվի 【1-2】 -ի շրջանակներում կարգավորված խնդիրների և

արձագանքման պլանի հիման վրա: Կպատրաստվի 【 2-1 】 -ի

շրջանակներում պատրաստված պլանի իրականացման խթանմանն

ուշադրություն դարձնելով）、［Կպատրստվի 【3-1】-ի շրջանակներում

պատրաստված ոչ-կառուցվածքային միջոցառումների և աշխատանքային

պլանի հիման վրա］ 

Շրջակա միջավայրի և

սոցիալական 

նկատառումներ 

(3) Պատվիրման 

և 

իրականացման

կառավարամա

ն հատոր 

Տեխնիկական 

առաջադրանքի 

պատրաստում 

（Կպատրաստվի 【1-2】-ի շրջանակներում կարգավորված խնդիրների, 

արձագանքման պլանի և ուշադրության արժանի կետերի հիման վրա） 

［Պատրաստված ուղեցույցի հիման վրա կիրականացվեն【3-3】-ն ու【3-4】-ը］

Իրականացման 

կառավարման 

միջոցառումների 

գնահատում 

c) Ձեռնարկ 

Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ ուղեցույցում նշված կետերին, ապա պետք է նշվի կոնկրետ 

ընթացակրգը և այլն՝ միջոցառումներ իրականացնելիս ֆիքսված մակարդակ ապահովելով 

աշխատանքների սահուն իրականացման համար: Բացի այդ, բարդ բովանդակություն 

ունեցող կետերի հարցում պետք է կցվի ստուգման ցուցակ՝ աշխատանքների 

կառավարման իրականացման համար: Կառուցվածքը կազմված կլինի երեք մասից, 

ինչպես ուղեցույցի դեպքում: 

(2) Իրականացման ժամանակահատվածը, կարողությունների և հմտությունների 

բարձրացման հաստատումը 

ԱԽ-ի նիստի ժամանակ 2015թ. հուլիս ամսին կհամաձայնեցվի կառուցվաքի և բոլոր 

կետերի ուրվանկարը, իսկ 2015թ. դեկտեմբերից մինչև 2016թ.-ի փետրվար ԱԽ անդամները 

աշխատանքները բաշխելով կպատրաստեն ձեռագիրը: 2016թ. փետրվարից մինչև մարտ 

ամիս ընկած ժամանակահատվածում ԱԽ անդամները կիրականացնեն ԱԻ նախարարի 

որոշման հաստատման գործընթացը: Բացի այդ, սույն աշխատանքի շրջանակներում 

իրականացման ենթակա պիլոտային ծրագրի արդյունքում ուղղման և բարեփոխման 

անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում այդ ուղղումներն ու բարեփոխումները 

կիրականացվեն մոտավորապես 2017թ. մայիս ամսին: Բացի այդ, կարողությունների և 

հմտությունների բարձրացումը կհաստատվի ուղեցուցի և ձեռնարկի հիման վրա: 

 

【2-3】 Առնչվող նախարարություններում և գործակալություններում ուղեցույցերի 

ավելի լավ կիրառման նպատակով վերոնշյալ հարցերի համար 
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պատասխանատու ԱԽ անդամների կողմից սեմինարների / 

դասախոսությունների / տեղանքում ուսուցման կազմակերպում 

“Նոր Հայեցակարգում” սահմանված մոնիտորինգ և միջոցառումներ իրականացնող 

մարմնի գլխավորությամբ կկազմակերպվեն բացատրական հանդիպումներ, 

դասընթացներ և կիրականացվի իրականացման ուղղորդում՝ ուղեցույցի կիրառմամբ 

միջոցառումների իրականացման նպատակով: 

(1) Իրականացման եղանակները 

Մոտավորապես 2016թ. մարտ ամսին ԱԽ-ի նիստի ընթացքում կորոշվեն 

բովանդակությունը, թիրախային անձինք, պատասխանատուները և այլն, կիրականացվի 

նյութերի և նիստերի դահլիճի նախապատրաստում, իսկ 2016թ. ապրիլից մայիս ընկած 

ժամանակահատվածում ԱԽ անդամները ստորև բերված աղյուսակին համապատասխան 

ընդհանուր 5 անգամ (յուրաքանչյուրը 1 օր) կիրականացնեն դասախոսություններ: Բացի 

այդ, պետք է նշել, որ հանդիպումների համար կօգտագործվի ԱԻՆ նիստերի դահլիճը: 

Բացատրական հանդիպումների և ուղղորդման իրականացման պլանը 

Դաս 
Իրականացման 

ձևաչափը 
Մասնակիցներ Բովանդակություն 

1-ին դասախոսություն 

Միջոցառումներ 
իրականացնող 
գերատեսչությունների 
պաշտոնյաներ և այլ 
առնչվող մարմինների 
ներկայացուցիչներ, 
ընդհանուր 50 հոգի

・Հակասողանքային միջոցառումների նպատակները, 
անհրաժեշտությունը և այլն 
・Միջոցառումների իրականացման փուլերը և դրանց 
համապատասխան ուղեցույցի ուրվանկարը 

2-րդ 
բացատրություն, 
ուղղորդում 

Հիմնականում 
միջոցառումներ 
իրականացնող 
գերատեսչությունների 
պաշտոնյաներ, մոտ 30 
հոգի 

・Բացատրություն ուղեցույցի (հետազոտության և 
վերլուծության հատոր) բովանդակության և կիրառության 
վերաբերյալ, 
・Ուղղորդում ձեռնարկի (հետազոտության և վերլուծության 
հատոր) բովանդակության, հետազոտության ու 
վերլուծության աշխատանքների հարցում: 

3-րդ 
բացատրություն, 
ուղղորդում 

Հիմնականում 
միջոցառումներ 
իրականացնող 
գերատեսչությունների 
պաշտոնյաներ, մոտ 30 
հոգի 

・Բացատրություն ուղեցույցի (պլանավորման և նախագծման 
հատոր) բովանդակության և կիրառության վերաբերյալ, 
・Ուղղորդում ձեռնարկի (պլանավորման և նախագծման 
հատոր) բովանդակության, հետազոտության ու 
վերլուծության աշխատանքների հարցում: 

4-րդ 
բացատրություն, 
ուղղորդում 

Հիմնականում 
միջոցառումներ 
իրականացնող 
գերատեսչությունների 
պաշտոնյաներ, մոտ 30 
հոգի 

・Բացատրություն ուղեցույցի (պատվիրման և 
իրականացման կառավարման հատոր) բովանդակության և 
կիրառության վերաբերյալ, 
・Ուղղորդում ձեռնարկի (պատվիրման և իրականացման 
կառավարման հատոր) բովանդակության, հետազոտության 
ու վերլուծության աշխատանքների հարցում: 

5-րդ դասախոսություն 

Միջոցառումներ 
իրականացնող 
գերատեսչությունների 
պաշտոնյաներ և այլ 
առնչվող մարմինների 
ներկայացուցիչներ, 
ընդհանուր 50 հոգի

・Դասընթաց ուղեցույցի կիրառմամբ միջոցառումների և 
դրանց իրականացմանն առնչվող խնդիրների վերաբերյալ, 
・Դասընթաց կարևոր խնդիրների վերհանման և 
համապատասխան արձագանքման պլանի ու 
իրականացման եղանակների վերաբերյալ 

 

(2) Ուշադրության արժանի կետեր 

Սույն կետի գործողությունների ակներև նպատակն է ուղեցույցի և ձեռնարկի կիրառումը, 

սակայն, հաշվի առնելով այն, որ ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում 

հակասողանքային միջոցառումների կառավարմանն առնչվող կարողությունների 
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բարձրացումը, գործողություններ կատարելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև 

ստորև բերված կետերին: 

・ Որպես ադմինիստրատիվ աշխատանքներ հակասողանքային միջոցառումների 

իրականացման կառավարման դեպքում հաշվի առնելով հարմարավետությունը, 

ելույթ ունեցող ԱԽ անդամների գլխավորությամբ անհրաժեշտ է բավարար չափով 

իրականացնել կառավարման աշխատանքների ընթացքի և ստուգման ցուցակին 

առնչվող բացատրություն և ուղղորդում: 

・ ԱԽ-ի և իրականացման հարցում պատասխանատու գերատեսչության միջև դերերի 

բաշխման և համագործակցության վերաբերյալ պետք է աշխատանքային 

մակարդակում քննարկումներ անցկացվեն, իսկ միջոցառումների իրականացման 

համակարգի կառուցման վերաբերյալ ճշգրտումներ մտցվեն: Մասնավորապես, 

գերատեսչությունների աշխատանքային պատասխանատու հանդիսացող 

անդամներին ուղղված սույն գործողության դասընթացներից հետո ևս ԱԽ-ի 

անդամների կողմից համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ շարունակական աջակցության ցուցաբերման հարցում պետք է 

ճշգրտում մտցվի: 

・ 【2-2】-ի գործողության շրջանակներում պատրաստված կանոնակարգի հարցում ևս 

պետք է քննարկում անցկացվի միջոցառումներ իրականացնող 

գերատեսչություններում ուղեցույցի կիրառմամբ աշխատանքների իրականացման 

համար անհրաժեշտ կազմակերպչական հարցերի և աշխատանքների բաշխման 

կարգավորում իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ: 

(3) Կարողությունների բարձրացման հաստատում 

Քանի որ դասընթացների և բացատրությունների բովանդակության վերաբերյալ 

նախատեսվում է պաշտոնական հայտարարություն տեղադրել ԱԻՆ կայքէջում, ապա 

կարողությունների բարձրացումը կհաստատվի հայտարարվող նյութերի և 

արձանագրությունների հիման վրա: Բացի այդ, դասընթացների ավարտական փուլում 

պետք է հարցում անցկացվի, որի մի մասը պետք է կազմեն կարևոր կետերին առնչվող 

հարցերը, որոնց վերաբերյալ պատշաճ պատասխան տրամադրելու արդյունքում 

կհաստատվի կարողությունների բարձրացված լինելու փաստը: 

 

【2-4】 Օժանդակություն միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ 

օրենքների և կանոնակարգերի բարելավման գործում 

Մինչև նախորդ կետը նշված գործողությունների շրջանակներում պատրաստված պլանի, 

կանոնակարգի, ուղեցույցի և ձեռնարկի նախարարի հրամանի նախագծի կամ 

նախարարի որոշման նախագծի տեսքով օրինականացման հետ մեկտեղ պետք է 

պատրաստվի “Հակասողանքային միջոցառումների մասին օրենքի” նախագիծ, որը 

կհանդիսանա համապարփակ օրենք հակասողանքային միջոցառումների իրականացման 



“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարման ծրագիր”, 1-ին տարի, աշխատանքային պլան 

Գլուխ 3 Աշխատանքների իրականացման եղանակները 
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համար: Այդ նախագծում անհրաժեշտ է ներառել նաև առնչվող նախարարությունների 

կազմակերպչական կառուցվաքի և անձնակազմի ամրապնդման խթանման վերաբերյալ 

ենթակետ: 

(1) Իրականացման եղանակներ 
Կետ Իրականացման եղանակները（①Իրականացման 

ձևաչափը, ②բովանդակությունը）
Ժամանակահատ

վածը 

1 
Ճապոնիայի լանջային աղետի 
կառավարման մասին օրենքի* 
ընդհանուր բնութագրի ընկալում 

① ԱԽ նիստ, ② Ճապոնացի փորձագետների
կողմից բացատրության ներկայացում, նիստերի 
ժամանակ հար-պատասխան քննարկում

Հունիս 2016թ. 

2 

Հայաստանի Հանրապետության 
աղետների կառավարմանն առնչվող 
օենքների վերհանում, որոնց հարցում 
անհրաժեշտ է իրականացնել 
վերանայում, ավելացում և ուղղում 

① ԱԽ նիստ, ② մինչև նախորդ կետը նշված
գործողություններում վերհանված և քննարկված 
համակարգին առնչվող խնդիրների և բարեփոխման 
ենթակա կետերի ամփոփում

Մայիս 2016թ. 

① ԱԽ պատասխանատու թիմ , ② Վերանայման, 
ավելացման և ուղղման կարիք ունեցող ՀՀ օրենքների 
վերհանում

Հունիս 2016թ. 

3 

Ավելացման և ուղղման կարիք 
ունեցող օրենքների վերաբերյալ 
քննարկում և համաձայնության 
ձևավորում պատասխանատու 
գերատեսչությունների հետ 

① ԱԽ պատասխանատու թիմի և պատասխանատու 
գերատեսչությունների հետ առանձին քննարկում, ② 
Վերհանված վերոնշյալ կետերի վերաբերյալ 
քննարկման իրականացում, ավելացման և ուղղման 
ուղղվածության համաձայնեցում

Հուլիս 2016թ. 

4 

Պատասխանատու 
գերատեսչությունների կողմից 
իրականացվող օրենսդրական 
կարգավորման հարցում 
տեխնիկական խորհրդատվության և 
նախագծի պատրաստման հարցում 
աջակցության ցուցաբերում 

① ԱԽ նիստ, պատասխանատու թիմ, ② 
տեխնիկական խորհրդատվության և նախագծի 
պատրաստման հարցում աջակցության ցուցաբերում Սեպտեմբեր 

2016թ.- 
Փետրվար 2017թ.

5 

Օրենքների և որոշումների 
հաստատման համար անհրաժեշտ 
մասնագիտական խմբագրության 
իրականացում 

①Արտաքին խմբագրության հանձնարարում, ②  
Օրենքների և որոշումների հաստատման համար 
խմբագրության իրականացում 

Փետրվար 2017թ.

6 

Բացատրում, շրջանառում և 
մեկնաբանությունների հավաքում 
առնչվող գերատեսչություններում, 
ինչպես նաև մեկնաբանությունների 
հիման վրա ավելացումների և 
ուղղումների իրականացում 

① Շրջանառում բոլոր գերատեսչություններում, ②
Շրջանառման ժամանակ անհրաժեշտությունից 
ելնելով ԱԽ անդամների կողմից 
գերատեսչություններին ուղղված բացատրության 
ներկայացում

Մարտ 2017թ. 

① ԱԽ նիստ, պատասխանատու թիմ, ② 
մեկնաբանությունների հիման վրա ավելացման և 
ուղղման իրականացում

7 
Օրենքների և որոշումների 
հաստատման ընթացակարգ 

① ԱԽ պատասխանատու թիմ, ② Հաստատման
պահանջագրի պատրաստում և ներկայացում

Մարտ 2017թ. 

*1：Լանջային աղետների տագնապային տարածքներում լանջային աղետների կանխարգելման 

միջոցառումների խթանմանն առնչվող օրենք (2000թ.), էրոզիայի կառավարման օրենք (1897թ.), 

սողանքների և այլնի կառավարման օրենք (1958թ.), զառիվայր լանջերի փլուզման արդյունքում 

առաջացող աղետների կառավարմանն առնչվող օրենքներ և դրանք ուժի մեջ մտցնող որոշումներ 

  

(2) Ուշադրության արժանի կետեր 

Հայաստանի Հանրապետությունում հայեցակարգի հիման վրա օրենքների կարգավորման 

դեպքում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել դրանց համապատասխանեցմանը 

հայեցակիրգին: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ստորև 

ներկայացված կետերին, որոնք նշված են “Նոր Հայեցակարգում”: 

・ Օրենքների վարանայում, պատրաստման ժամանակ արտացոլվող կետեր 

(կառավարության և ՏԻՄ աշխատանքների հետևողականության հստակեցում, 

բնակիչների իրավունքների և պարտականությունների սահմանում, սողանքային 

աղետի կառավարման մեխանիզմի հստակեցում և կարգաբերում, բնակիչներին 



“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարման ծրագիր”, 1-ին տարի, աշխատանքային պլան 

Գլուխ 3 Աշխատանքների իրականացման եղանակները 
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հատուցման տրամադրում և իրավունքների պաշտպանման համակարգի ներդրում, 

ինչպես նաև սողանքային տարածքի օրինական դիրքի սահմանում): 

・ Քանի որ առնչվող գերատեսչությունների և մարմինների դերերը նշված են “Նոր 

Հայեցակարգում”, ապա հիմք կընդունվեն դրանք՝ վերադրումներից խուսափելու 

համար: Սակայն, պետք է հստակեցվի գերատեսչությունների միջև բյուջեի 

հատկացման համակարգին և կառավարման համակարգին առնչվող դերերի 

բաշխումը, և դրանց իրագործման համար անհրաժեշտ համակարգի կառուցման 

խթանման դրույթներ ներառվեն: 

・ Հակասողանքային միջոցառումների իրականացման գաղափարի և արդյունավետ 

միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ հստակեցում: 

ԱԻՆ-ը վտանգավոր տարածքների նշանակման հարցում դրական է տրամադրված, 

սակայն, վտանգավոր տարածքների նշանակման գաղափարի, նշանակման հարցում 

համակարգային խնդիրների, նշանակման դեպքում առաջացող պարտավորությունների և 

պարտականությունների վերաբերյալ ԱԽ-ի հետ անհրաժեշտ է բավարար չափով 

քննարկել և ՀՀ-ում կիրառելի բովանդակություն կազմել: 

(3) Կարճաժամկետ փորձագետի և ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի պատասխանատուների 

միջև դերերի բաշխում 

Օրենսդրական դաշտի կարգավորման համար մոտավորապես տարեկան մեկ անգամ 

կարճ ժամկետով գործուղվող փորձագետի հետ օրենքների և որոշումների 

կարգավորմանն առնչվող դերերի բաշխման հարցում առաջարկվում է ստորև 

ներկայացված բաշխումը: Պատասխանատուները կիրականացնեն ընդհանուր հարցերի 

կարգավորում, իսկ կարճաժամկետ փորձագետն իր իսկ փորձի հիման վրա կներկայացնի 

թեմաներ, որոնք կկիրառվեն ՀՀ-ում փաստացի կարգավորման և կառավարման համար: 

 
Կարճաժամկետ փորձագետի և ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի պատասխանատուների միջև դերերի 

բաշխում (նախագիծ) 
ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի պատասխանատուներ կարճաժամկետ փորձագետ 

1. Ճապոնիայի ընդհանուր օրենսդրական դաշտի 
բացատրում, պատմական ակնարկ 

2. Ճապոնիայի օրենսդրական կարգավորման վերջին 
միտումների բացատրում 

3. ՀՀ համակարգի ընկալումից հետո համակարգի 
նախագծմանն ու կիրառմանն առնչվող 
աջակցություն 

・Ձախ սյունյակի 1-ին կետին առնչվող թեմա (Մեծ աղետ և
դրանից բխող օրենքների կարգավորման կոնկրետ օրինակ) 

・Ձախ սյունյակի 2-րդ կետին առնչվող թեմա (տեղեկատվության 
տրամադրում, խորացված հակասողանքային արձագանքում և 
այլն) 

・Ձախ սյունյակի 3-րդ կետի առնչությամբ ՀՀ իրական իրավիճակի 
վերաբերյալ պատասխանատուների կողմից բացատրություն 
ներկայացնելուց հետո ՀՀ խնդիրների (տարահանում, 
հատուցում, ապահովագրություն և այլն) համակարգի և դրա 
կիրառմանն առնչվող խորհրդատվություն 

(4) Կարողությունների բարձրացման հաստատում 

Գերատեսչություններում շրջանառված օրենքների ու որոշումների հաստատման 

գործընթացի հիման վրա կհաստատվի կարողությունների բարձրացման փաստը: 

Մասնավորապես, օրենքների ու որոշումների հաստատման և դրանց կիրառման դեպքում 

կարողությունների բարձրացման փաստը կհաստատվի կիրառման վիճակի և օրենքների 

ու որոշումների հիման միջոցառումների իրականացված լինելու փաստի հիման վրա:
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3.4 Արդյունք 3-ին առնչվող գործողություններ 

【3-1】 Սողանքային աղետի կանխարգելիչ միջոցառումների, ինչպես օրինակ 

մոնիտորինգի և դրենաժային հորատումների ծրագրերի գնահատում, ինչպես 

նաև պլանավորում և ծրագրերի նախապատրաստում 

(1) Գործողությունների կետեր, աշխատանքային գրաֆիկ 

Պիլոտային ծրագրի աշխատանքների թիրախային վայրերի ընտրությունից մինչև 

ծրագրերի գնահատման, պլանավորման և նախապատրաստման գործողությունների 

կետերը և աշխատանքային գրաֆիկը բերված ե ն  ս տո ր և : 

 

(2) Ի ր ակ ան աց մ ան  ե ղ ան ակ ն ե ր  

ԱԽ-ի ստորև բերված գործողությունների հիման վրա կիրականացվի պիլոտային ծրագրի 

գնահատում և պլանի ձևակերպում: 

1. Պիլոտային ծրագրի թիրախային վայրերի ընտրություն 

Ինչ վերաբերում է գործողություն 【1-1】-ում գնահատված բարձր առաջնահերթությամբ 

սողաքային վայրերին, ապա թիրախային վայրերը կընտրվեն հիերարխիայի 

վերլուծության մեթոդով (AHP): AHP-ով գնահատման համար նախատեսվում են հետևյալ 

5 կետերը. 1) հայկական կողմի պահանջները, 2)  պաշտոնական թույլատրման 

գործընթացը、3)  հակիրճ միջոցառումների ծախսերը (հաշվարկվում է գործողություն 

【1-2】-ում), 4) թիրախային գյուղի և բնակիչների արձագանքման կարողությունները և 

համագործակցության համակարգը, 5) դեպի այլ տարածքներ ընդլայնվելու 

հնարավորությունը: ԱԽ-ի կողմից կետերը հաստատելուց հետո կիրականացվի 

յուրաքանչյուր կետի գնահատման ցուցիչների և դրանց կարևորության սահմանում: Բացի 

 

Ս ե պ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ. Հունվ. Փետր. Մարտ 

 

Ենթապայման
ագրի կնքում 

 

 

←1. Պիլոտային ծրագրի թիրախային վայրերի ընտրություն（գործողություն【1-1】և【1-2】
-ի արդյունքների օգտագործմանմբ） 

←2. Թիրախային վայրի երկրաբանական, 
վնասների և բնակչության ուսումնասիրություն 

Ենթապայմանագրային 
երկրաբանակ, վնասների և 
բնակչության ուսումնասիրություն

3.Մոնիտորինգի
սարքավորումների

տեղադրում

մոնիտորին（մինչև իրական ժամանակում գործող
համակարգի տեղադրում)

4.Կայունության վերլուծություն,
միջոցառումների նախագծում

 5.Ծրագրայի միջոցառման
նխագծային տարբերակ

 

 

6.Իրականացման
պլան ձևակերպում

7.Միջոցառումների
ծրագրերի գնահատում

（որպես գործողություն【1-2】-ի 
գործնական պարապմունքի 
իրականացում)） 

2014թ . 2015թ .
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այդ, ՃՄՀԳ ուղեցույցի և հայկական ընթացակարգի հիման վրա կիրականացվի շրջակա 

միջավայրի և սոցիալական նկատառումներին առնչվող ճշգրտում: Այն դեպքերում, երբ 

սոցիալական միջավայրի զգալի փոփոխության հավանականություն լինի (ինչպիսին է 

տարահանումը), AHP-ում դա կհամարվի “սպանիչ գործոն” և դուրս կմնա թեկնածու 

տարածքների ցուցակից: 

2. Թիրախային վայրի երկրաբանական, վնասների և բնակչության հետազոտություն 

Տեղի կապալառուի կողմից կիրականացվի երկրաբանական ուսումնասիրություն 

(լայնական կտրվածքի չափում, հորատում, ստանդարտ ներթափանցման փորձ, 

ռադարային հետազոտում, էլեկտրական հետազոտում, գրունտի լաբորատոր փորձ, 「կետ 

7.1 ենթապայմանագրային աշխատանք」-ում կնկարագրվի բովանդակությունը), իսկ ԱԽ-ի 

կողմից՝ սոցիալական հարցում (հարցաթերթիկների և լսումների միջոցով վնասի վիճակի 

և բնակիչների գիտակցության ուսումնասիրություն), որի արդյունքում ձեռք կբերվեն 

ծրագրերի ձևակերպման, գնահատման և նախագծման հիմնական նյութերը: Բացի այդ, 

ուսումնասիրության վայրում կիրականացվի գործողություն【2-1】-ի ԱԽ-ի գործողություն 

5「դասախոսություն տեղանքում」: Ավելին, ենթապայմանագրային ուսումնասիրության 

համար պատրաստվող տեխնիկական առաջադրանքը կօգտագործվի գործողություն 【2-2】

-ի ուղեցույցի պատրաստման ժամանակ: 

3. Մոնիտորինգի սարքավորումների տեղադրում և մոնիտորինգի իրականացում 

Տեղադրման ենթակա սարքավորումները կնշվեն 「 կետ 7.2 սարքավորումների 

տրամադրման ծրագիր」 -ում՝ հաշվի առնելով չափման ճշտությունը, պահպանումը, 

դիմացկունությունը, Հայաստանի Հանրապետության կողմից անկախ ներդրում 

կատարելու դեպքում ներդրվող բյուջեի մասշտաբը և այլն: Պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայրերին համապատասխան սարքավորումները կորոշվեն հայկական կողմի 

հետ քննարկման արդյունքում: Տեղադրված սարքավորումների պահպանումը 

կիրականացվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության և բնակիչների համատեղ 

ջանքերով: Տեղադրման աշխատանքներին կմասնակցեն նաև բնակիչները, որի 

արդյունքում նրանց կբացատրվի տեղադրման նպատակը, տեղադրման վայրերը և 

առանձնահատկությունները: 

Բացի այդ, մինչև երկրորդ տարվա ընթացքում նախատեսվող գործողություն 【3-2】-ում 

նշված իրական ժամանակում աշխատող համակարգի ներդրումը առաջին տարվա 

ընթացքում նախատեսվող մոնիտորինգն իրենից կներկայացնի տեղադրված 

սարքավորումներում պահպանված տվյալների հավաքում ամսական 2 անգամ՝ 

գրանցման միջավայրի (CF քարտի) միջոցով: Հավաքված տվյալները իրական 

ժամանակում աշխատող համակարգի մեջ ներմուծող վերլուծական ծրագրայի փաթեթի 

միջոցով կարտապատկերվեն և ընկալելի կդառնան: Իրական ժամանակում աշխատող 

համակարգի ներդրումից հետ ևս կիրականացվի տվյալների շարունակական 

արտապատկերում և վերլուծություն: 
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4. Կայունության վերլուծություն և միջոցառումների նախագծում 

Գործողություն【1-2】-ի ԱԽ-ի գործողություններ 9 և 11-14-ի շրջանակներում որպես 

լսարանային վարժանքներ կիրականացվեն թիրախային վայրերի կայունության 

վերլուծություն և միջոցառումների ընտրություն ու նախագծում: Կայունության 

վերլուծության համար կտրամադրվի 5 ծրագրային փաթեթ: Ծրագրային փաթեթի հակիրճ 

նկարագրությունը կնշվի 「կետ 2.6.1 կայունության վերլուծության ծրագրայի փաթեթ」-ում: 

Նախագծման ենթակա միջոցառումների ընտրությունը կկատարվի գործողություն【1-2】

-ում նշված ընտրության եղանակներով, սակայն, հաշվի առնելով Հայաստանի 

Հանրապետության իրավիճակը (բյուջեի սահմանափակ լինելը, տուժած տարածքների 

բնակչության խտությունը) և այլ տարածքներ ընդլայնվելը, ըստ ամենայնի դրանք կլինեն 

զսպման աշխատանքներ: Ավելին, քանի որ ստորգետնյա ջրերի ազդեցությամբ առաջացող 

սողանքների քանակը շատ է, ապա զսպման աշխատաններն իրենց մեջ կներառեն 

ստորգետնյա ջրերի հեռացման համար հորիզոնական հորատման աշխատանքներ: 

Այնուամենայինիվ, եթե պահպանվող օբյեկտների կարևորության և արժեքի բարձր լինելու 

պատճառով համարվի, որ կանխարգելման աշխատանքներն ավելի արդյունավետ են և 

առաջնահերթ, ապա քաղաքականության փոփոխման վերաբերյալ անհրաժեշտ կլինի 

քննարկել ՃՄՀԳ-ի հետ: 

Բացի այդ, ներկայումս արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացված 2015թ.-ի բյուջեի 

հաստատման և հատկացման դեպքում պիլոտային ծրագրի վայրերի թվի ավելացման կամ 

ջրահեռացման և հողի հեռացման աշխատանքների տեսակների կամ քանակների 

ավելացման միջոցով միջոցառումների իրականացումը ավելի արդյունավետ և ճկուն 

կլինի: 

5. Ոչ-կառուցվածքային միջոցառման նախագծումը 

Կպատրաստվի աղետի մեղմացման միջոցառման (ռիսկի ընկալում, ջրի արտահոսքի 

կանխարգելում, տարահանում և վերաբնակեցում (ներառյալ տարածքի փոխարինումը), 

պատշաճ հողի շահագործում, ձևափոխություն, շահագործման նպատակի 

փոփոխություն), նախապատրաստական միջոցառման (միջոցառումների պլանի և 

արտակարգ արձագանքման ձեռնարկի պատրաստում, տարահանման վայրի որոշում և 

նախապատրաստում, մոնիտորինգ, փոփոխված տեղեկատվության կիսում, զգուշացում, 

տագնապ, տարահանում, կրթություն, վարժանք) կամ սրանց առնչվող 

հրապարակայնության, կրթության և աջակցության պլաններ: Ոչ-կառուցվածքային 

միջոցառման արդյունավետության բարձրացման համար պետք է հաշվի առնել 

պիլոտային ծրագրի թիրախային վայրերի վնասի իրավիճակը և սողանքի հիմնական 

գործոնը: Բացի այդ, քանի որ շատ դեպքերում աղետից տուժած վայրերի գյուղապետերը և 

բնակիչները հիշում են նախկինում տեղի ունեցած վնասների, սողանքների առաջացրած 

փոփոխությունների ու ճանապարհների վերանորոգումների մանրամասները, ապա 

պլանների պատրաստման ժամանակ պետք է հաշվի առնել բնակիչների կարծիքները և 
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արտացոլել դրանք պլաններում: 

6. Պիլոտային ծրագրի իրականացման պլանի ձևակերպումը 

Նախորդ կետերում դիտարկված և իրականացված մոնիտորինգի, միջոցառումների 

նախագծման և ոչ-կառուցվածքային միջոցառման բովանդակությունը հաշվի առնելով 

պետք է ձևակերպվի ամբողջ պիլոտային ծրագրի իրագործման պլանը: Նախորդ կետերում 

դիտարկված և իրականացված կետերի շրջանակներում պատրաստված նյութերը կցելուց 

և մեջբերում կատարելուց, մոնիտորինգի, միջոցառման, զննման, նախազգուշացման, 

տարահանման և բոլոր այլ կետերի միջոցառումները արդյունավետ միավորելուց և 

սողանքային աղետի մեղմացման համակարգը հստակ նշելուց բացի, պետք է հստակեցնել 

նաև ծրագրի իրականացմանն առնչվող քաղաքականության, նպատակների, 

պարտականությունների, դերերի բաշխման, համագործակցության և այլնի համակարգը: 

Բացի այդ, երկարաժամկետության տեսանկյունից չափիչ սարքերի կյանքի տևողությունը 

և թարմացումը հաշվի առնող պահպանման պլան ևս պետք է ներառել: 

7. Միջոցառման ծրագրերի գնահատումը 

Սողանքային աղետի կանխատեսվող վնասի չափը և միջոցառումների համար 

անհրաժեշտ ծախսը համեմատելով պետք է իրականացվի ծրագրի գնահատում: 

Կանխատեսվող վնասի չափը դա ուղղակի և անուղղակի վնասների չափերի գումարն է՝ 

հաշվի առնելով տեղի ունենալու հավանականությունը: Ծախս-արդյունավետություն 

հարաբերկացության գնահատման նյութերը պատրաստվում են ծրագրի 

արդյունավետությունը ցույց տալու նպատակով: Այդ պատճառով, այն կարող է 

օգտագործվել որպես բացատրական նյութ՝ բյուջե ապահովելու համար: Հետևաբար, պետք 

է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ պատրաստվեն համոզիչ նյութեր: 

(3) Համագործակցություն փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների, բնակիչների 

(գյուղ) և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ 

Պիլոտային ծրագրի շարունակականության և գլխավոր նպատակ հանդիսացող սողանքի 

վնասի նվազեցման նպատակով “իրականացման քաղաքականություն 3”-ում նշված 

համակարգի տակ յուրաքանչյուր մակարդակում պիլոտային ծրագիրն իրականացնելիս 

անհրաժեշտ է համագործակցել փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների և 

բնակիչների հետ: 

・ 「1. Պիլոտային ծրագրի թիրախային վայրերի ընտրություն」 կետի շրջանակներում 

ընտրված գյուղերում պետք է բնակչության և շահագրգիռ կազմակերպությունների 

հետ անցկացվեն բացատրական աշխատանքներ՝ հողօգտագործման, 

համագործակցության և աշխատանքների իրականացման հարցում ամբողջական 

համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով: 

・ 「 2. Թիրախային վայրերի երկրաբանական, վնասի և բնակչության 

հետազոտություն 」  կետի շրջանակներում փրկարար ծառայության 
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ստորաբաժանումների հետ համատեղ անհրաժեշտ է հետազոտության վերաբերյալ 

բացատրական աշխատանքներ անցկացնել գյուղապետարանի և բնակիչների հետ ՝ 

հողօգտագործման, ներխուժման, գողության և վնասների կանխարգելման 

միջոցառումների ընկալման նպատակով: 

・ 「3. Մոնիտորինգի սարքավորումների տեղադրում և մոնիտորինգի իրականացում」 

կետի շրջանակներում փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների հետ 

համատեղ անհրաժեշտ է ձեռք բերել համաձայնություն՝ սարքավորումների 

տեղադրման վայրի և տարածքի բացառիկ տիրապետման համար: Բացի այդ, 

մոնիտորինգի իրականացման համար փրկարար ծառայության 

ստորաբաժանումների և բնակիչների դերերի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք 

բերելուց հետո անհրաժեշտ է մոնիտորինգի իրականացման և համագործակցության 

վերաբերյալ բացատրական աշխատանքներ իրականացնել պատասխանատուների 

հետ: 

・ 「5. Ոչ-կառուցվածքային միջոցառումների նախագիծը」  կետի շրջանակներում 

նպատակների, բնակիչների դերի, պաշտոնական աջակցության և այլնի վերաբերյալ 

անհրաժեշտ է պարզաբանումներ մտցնել և ձեռք բերել բնակիչների բավարար 

չափով ընկալումն ու համաձայնությունը, որի համար անհրաժեշտ է բավարար 

չափով քննարկումներ անցկացնել բնակիչների հետ: Բացի այդ, մոնիտորինգի և 

աղետի կառավարման ուսուցման հարցում աջակցություն իրականացնող փրկարար 

ծառայության ստորաբաժանումների, ճգնաժամի կառավարման պետական 

ակադեմիայի և շահագրգիռ կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ 

անհրաժեշտ է քննարկումներ անցկացնել՝ արդյունավետ ոչ-կառուցվածքային 

միջոցառման նախագծի ստեղծման համար: 

・ 「 6. Պիլոտային ծրագրի իրականացման պլանի ձևակերպում 」  կետի 

շրջանակներում ևս անհրաժեշտ է մոնիտորինգը, ոչ-կառուցվածքային միջոցառումը 

և միջոցառման աշխատանքները ներառող իրականացման պլան ստեղծել՝ 

բնակիչների բավարար չափով ընկալմանը և համաձայնության ձեռքբերմանը 

զուգահեռ: Շահագրգիռ կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ ևս 

պետք է վերոնշյալ կերպով քննարկումններ անցկացնել և համագործակցություն 

հաստատել: 

(4) Արդյունքները և հմտությունների ու կարողությունների բարձրացման հաստատումը 

Գործողությունների արդյունք հանդիսացող երկրաբանական հետազոտության 

կառավարման գրառումների ու արդյունքների, տեղադրված մոնիտորինգի 

սարքավորումների, միջոցառումների նախագծման արդյունքների, պիլոտային ծրագրի 

իրականացման պլանի և ծրագրի գնահատման արդյունքների հիման վրա պետք է 

հաստատվի հմտությունների և կարողությունների բարձրացումը: 
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【3-2】 Սողանքի մոնիթորինգի համակարգի տեղադրում և շահագործում 

(1) Գործողության կետերը, իրականացման գրաֆիկը 

 

(2) Իրականացման եղանակները 

1. Համակարգի նախագծում և պլանավորում. 

ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի պատասխանատուն և ճգնաժամի կառավարման կենտրոնի 

ղեկավարն ու համակարգի պատասխանատուն պետք է համատեղ ուժերով պատրաստեն 

համակարգի նախագիծ և համակարգի ներդրմանն ու շահագործմանն առնչվող 

ընդհանուր պլան (նախագիծ), որոնք կքննարկվեն և կհաստատվեն ԱԽ-ի կողմից: 

Համակարգի ընդհանուր նկարագիրը բերված է ստորև: Բացի այդ, ՀՀ գրեթե ամբողջ 

տարածքում հասանելի են ADSL և 3G կապերը, սակայն, քանի որ երբեմն դիտվում են 

կապի անկայունություններ, ապա պահեստային տարբերակ ունենալու համար երկու 

տարբերակներն էլ կօգտագործվեն, և  կապի պատճառով իրական ժամանակում 

մոնիտորինգի տվյալների կորուստը կնվազեցվի: 

 

հուն մարտ ապրլ. մայ. հուն. փետ հուլ.

←1.Համակարգի նախագծում և պլանավորում 

8.Փորձարկում, վարժանք, վերապատրաստում→

2016թ. 2017թ. 

օգոս. հոկտ. նոյ. դեկ.սեպ. հունվ. մարտ ապրլ. մայ. հուն.փետր. 

←2.Կապի սարքավորումների մատակարարում（տեղական մատակարարում）

←3.Դիտման տվյալների հավաքման և փոխանցման ծրագրի մշակում 
←4.Վերլուծման և արտապատկերման ծրագրի մշակում 

←6.Սարքավուոմների տեղադրում, համակարգի փորձարկում 
←7.Ուղեցույցի և ՍԱԸ-ի պատրաստում 

←5.SMS ուղարկելու ծրագրի մշակում 

9.Ավարտական տեսքի բերում→
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Իրական ժամանակում մոնիտորինգի համակարգի ընդհանուր նկարագիրը 

2. Կապի սարքավորումների մատակարարումը (տեղական մատակարարում) 

2.6.2 կետում նշվող կապի սարքավորումների (տեղական մատակարարում) 

բովանդակությունը դիտարկելուց հետո “Սեյսմիկ աղետի կառավարման ծրագրի” կապի 

սարքավորումների մատակարարման նմանությամբ անհրաժեշտ է սարքավորումների 

ցանկը տրամադրել բազմաթիվ կազմակերպությունների, նրանցից ընդունել 

նախահաշիվներ, և գնում կատարել այն կազմակերպությունից, որը կառաջարկի 

ամենացածր գինը: 

3. Դիտման տվյալների հավաքման և փոխանցման ծրագրային ապահովման մշակում 

Համակարգի հարցում ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի պատասխանատուն և ճգնաժամի 

կառավարման կենտրոնի պատասխանատուն պետք է գործողություն 【 3-1 】 -ի 

շրջանակներում համատեղ ուժերով մշակեն ծրագիր, որը պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայրերում տեղադրված մոնիտորինգի սարքավորումներր ցանցի միջոցով 

կկապի իրար, դիտման տվյալները կհավաքի դիտակայանում և կուղարկի հսկման կայան 

(ճգնաժամի կառավարման կենտրոն): 

4. Վելուծության և արտապատկերման ծրագրային ապահովման մշակում 

Իրական ժամանակում սողանքի ակտիվության գրանցման համար կմշակվի տվյալների 

*1 VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)：Իրականացնում է երթուղիչների մուլտիպլեքսավորում: 
Հիմնական երթուղիչում կապի խնդիր առաջանալու դեպքում մեխանիկորեն երկրորդական երթուղիչն

է աշխատանքի անցնում, որի միջոցով ունենում ենք պահեստային կապով համակարգ 

Սողանքի վերնամասի գետնի էքստենզոմետր 

Դիտման հորատանցք 1 
(խողովակային տենզոմետր, ջրի մակարդակի 

չափիչ, էքստենզոմետր) 

Տենզ. և Ջրի չափիչ 1 
NetLG-301E 

Ջրի տվիչ 1 
DS-1 

Սահքի եզրի գետնի էքստենզոմետր 

Կշեռքատիպ
RS-2 

Անձրևաչափ

Անձրևաչափ
NetLG-201E

6 Port Hub1
NetHB-1 

6 Port Hub 2
NetHB-1 

RS232C փոխարկիչ
NetGW-1E 

Մեդիա փոխարկիչ
A5110A 

Դիտակայան 1

Համակարգիչ

VRRP *1
երթուղիչ 

ADSL
մոդեմ 

3G
մոդեմ 

3Gգիծ 
երկրորդակ

ADSLգիծ
հիմնական

Հսկման կայան 
（ԱԻՆ ՃԿԿ） 

սերվեր Մոնիտոր

UPS

≪Սողանքային գոտի 1≫（պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայր 1） 

≪Սողանքային գոտի 2≫ 

պիլոտային ծրագրի թիրախային վայր 2 

Ուղղաձիգ էքստ. 1 
SLG-10E 

Դիտման հորատանքցք 2 
(խողովակային տենզոմետր, ջրի մակարդակի 

չափիչ, էքստենզոմետր) 
 

Տենզ. և Ջրի չափիչ 2 
NetLG-301E 

Ջրի տվիչ 2 
DS-1 

Ուղղաձիգ էքստ. 2 
SLG-10E 

VRRP *1 
երթուղիչ 

ADSL
մոդեմ 

3G 
մոդեմ 

Դիտակայան 2 

Էքստ. 1 
SLG-10E 

Էքստ. 2 
SLG-10E 
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UPS

Գնում
Ճապոնիայում

Գնում
ՀՀ-ում  
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վերլուծության և արտապատկերման համակարգ, որը կտեղադրվի շուրջօրյա 

գործունեություն իրականացնող հսկման կայանում: Իրական ժամանակում աշխատող 

համակարգը պետք է հագեցած լինի գործողություն 【 2-3 】 -ի շրջանակներում 

պատրաստման ենթակա ուղեցույցում նշված ստանդարտ արժեքներին (ուշադրության 

արժանի, տագնապ, տարահանում և այլն) արձագանքելու, ինչպես նաև 

արտապատկերման էկրանի վրա լրացուցիչ պատուհանի և/կամ ձայնային ազդանշանի 

միջոցով ազդարարելու գործառույթներով: Բացի այդ, իրական ժամանակում 

մոնիտորինգի արդյունքները պետք է արտապատկերվեն գործողություն 【 3-1 】 -ի 

շրջանակներում տեղադրված մոնիտորինգի սարքավորումների միջոցով չափված 

տվյալների (մոտավորապես 1.5 տարվա կտրվածքով) հետ միասին, որպեսզի հնարավոր 

լինի ընկալել նաև մինչև իրական ժամանակում մոնիտորինգի համակարգի ներդրումը 

տեղի ունեցած փոփոխությունները: 

5. SMS հաղորդագրության ուղարկման ծրագրային ապահովման մշակում 

Պետք է մշակվի ծրագիր, որն իրական ժամանակում մոնիտորինգի տվյալներից կախված 

ճգնաժամի կառավարման կենտրոնից SMS հաղորդագրությունների միջոցով կազդարարի 

համապատասխան սողանքային գոտու բնակիչներին, ԱԻՆ ստորաբաժանմանը և 

ոստիկանությանը: Կդիտարկվի նաև ամբողջ երկրի մասշտաբով արձագանքման 

համակարգի ընդլայնման հնարավորությունը: 

 

 

6. Սարքավորումների տեղադրում, համակարգի փորձարկում 

Սարքավորումները կտեղադրվեն պիլոտային ծրագրի երկու թիրախային վայրերում 

(դիտակայան) և ԱԻՆ ճգնաժամի կառավարման կենտրոնում (հսկման կայան), ինչպես 

նաև կիրականացվի համակարգի աշխատանքի փորձարկում: 

 

-Surface 
Extension meter  
 
-Bore hole 
Extension  
-Bore hole strain 
gauge 
-Ground water/ 
Safety Factor 
 
-Rainfall  

Real -Time 
Landslide 
Monitoring/Warning  
Display System of the  
Republic of Armenia

Գետնի էկքստենզոմետրի և 

հորատանցքային 

էքստենզոմետրի ընդարձակման 

արագության և դիրքի 

փոփոխության միջոցով 

ազդարարաման կառավարում 

Հորատանցքային տենզոմետրի 

ճկման արագության և դիրքի 

փոփոխության միջոցով 

ազդարարաման կառավարում

Տեղումների ցուցիչների և 

ստորգետնյա ջրի մակարդակի 

միջոցով անվտանգության 

հաշվարկման արժեքի վրա 

հիմնված կառավարում  

Իրական ժամանակում մոնիտորինգի 

համակարգիարտապատկերման էկրան (օրինակ) 
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7. Շահագործման ուղեցույցի և ստանդարտ աշխատանքի ընթացակարգի (ՍԱԸ) մշակում 

Գործողություն 【2-2】-ի շրջանակներում պատրաստված ուղեցույցի ու ձեռնարկի (զննում, 

դիտում, արտակարգ միջոցառում, տագնապային տարահանման միջոցառում) հիման վրա 

կպատրաստվի համակարգի պատշաճ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հետևյալ 

կետերն ամփոփող շահագործման ընթացակարգ. 1) սարքավորումների վերանորոգում և 

պահպանում, 2) սողանքի վերաբերյալ տեղեկատվության հաղորդում, 3) ազդարարման և 

ցուցումների հաղորդում, 4) իրավիճակից ելնելով առնչվող մարմինների և բնակիչների 

արձագանքում և այլն: Բացի այդ, պետք է պատրաստվի ՍԱԸ՝ հսկման կայանի 

մոնիտորինգի տվյալների հիման վրա ազդարարման և ցուցումների ուղարկման համար: 

Այս ամենի արդյունքում կստեղծվի իրականացման համակարգը: 

8. Փորձարկում, վարժանք և վերապատրաստում 

Համակարգի փորձարկման միջոցով կիրականացվի համակարգչային ծրագրի սխալների 

ուղղում և սարքավորումների կարգավորում: Բացի այդ, բնակիչների և առնչվող 

մարմինների մասնակցությամբ կիրականացվեն վարժանքներ և վերապատրաստում՝ 

օգտագործելով շահագործման ընթացակարգն ու ՍԱԸ-ն: Շահագործման ընթացակարգի 

ճշգրտման համար կկազմակերպվեն առանձին վերապատրաստման դասընթացներ, իսկ 

ամբողջ համակարգի աշխատանքի և շահագործման ճշգրտման համար կկազմակերպվեն 

ընդհանուր վարժանքներ: Ավելին, ընդհանուր վարժանքի ընթացում համակարգի 

պատշաճ աշխատանքը ստուգելուց հետո հանրային իրազեկման նպատակով 

կկազմակերպվի վերջնական վարժանք, որին մասնակցության համար կհրավիրվեն 

նախարարը, կարևոր անձինք և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ: Բացի այդ, կգրանցվեն 

վարժանքի արդյունքներն ու գնահատումը, որոնք կարտացոլվեն վարժանքների հիման 

բարեփոխումների ժամանակ: 

9. Վերջնական տեսքի բերում 

Փորձարկման և վարժանքների արդյունքների հիման վրա կիրականացվի 

սարքավորումների և համակարգչային ծրագրի վերջնական կարգավորում, ուղեցույցի և 

ՍԱԸ-ի ուղղում և ավարտական աշխատանքներ: Բացի այդ, վարժանքների արդյունքների 

հիման վրա անհրաժեշտությունից ելնելով կիրականացվի նաև շահագործման 

համակարգի փոփոխություն: 

(3) Արդյունքները և հմտությունների ու կարողությունների բարձրացման հաստատումը 

Ներդրված սարքավորումներից և համակարգչային ծրագրերից կազմված մոնիտորինգի 

համակարգի պատշաճ աշխատանքը կստուգվի ճգնաժամի կառավարման կենտրոնում 

(հսկման կայան) տեղադրված մոնիտորի միջոցով: SMS հաղորդագրությունների 

ուղարկման համակարգի պատշաճ աշխատանքը կստուգվի փորձնական տարբերակով 

գրանցված բջջային հեռախոսահամարների վրա հաղորդագրությունների ուղարկման 

միջոցով: Շահագործման ընթացակարգը և իրականացման համակարգը կստուգվեն 
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պատրաստվող ձեռնարկի և վարժանքների արդյունքների ու գնահատման գրառումների 

հիման վրա: Սրանց հիման վրա կհաստատվի հմտությունների և կարողությունների 

բարձրացման փաստը: 

【3-3】 ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ փրկարարական վարչության անձնակազմի կողմից հմտությունների 

ձեռքբերում տրամադրված դրենաժային հորատման սարքավորումներն 

աշխատացնելու, դրանցով դրենաժային հորատումներ անելու և դրանք 

պահպանելու համար 

ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի հորատման տեխնիկայի հարցում պատասխանատու 

անդամի առաջնորդությամբ ԱԻՆ փրկարարական ջոկատը ձեռք կբերի տրամադրվող 

հորատման սարքավորումների միջոցով դրենաժային հորատում իրականացնելու 

հմտություն, ինչպեսնաև կիրականացնու հորատում ու պահպանում: 

(1) Գործողության կետերը, իրականացման գրաֆիկը 

 

(2) Իրականացման եղանակները 

Վերոնշյալ իրականացման գրաֆիկում սև շերտով նշված ժամանակահատվածը ՃՄՀԳ 

փորձագիտական խմբի ղեկավարի և հորատման տեխնիկայի գծով պատասխանատուի 

առաջնորդությամբ իրականացվող մասն է, իսկ ուղղաձիգ շերտագծերով նշված 

ժամանակահատվածը հայկական կողմի պատասխանատուների կողմից իրականացվող 

մասն է: 

1. Հորատման սարքավորումների մատակարարում 

Սույն 【3-3】գործողության շրջանակներում օգտագործվող հորատման սարքավորումները 

պետք է մատակարարվեն մինչև սույն գործողության մեկնարկը՝ ստորև ներկայացված 

ընթացակարգի համաձայն: Բացի այդ, մատակարարվող սարքավորումների ընդհանուր 

նկարագիրը բերված է 2.6.3 կետում: 

1) Տեղական աշխատանքի 1-ին տարվա ընթացքում պետք է իրականացվի 

Հայաստանի Հանրապետության տիրապետության տակ անցնող սարքավորումների 

 ←1.Հորատման սարքավորումների մատակարարում 

7. Միջոցառումների պահպանում և մոնիտորինգ→

2016թ. 2017թ. 

←2.Շինարարական աշխատանքների իրականացման պլանի մշակում, տեղական համաձայնեցում 
←3.Հմտությունների և անվտանգության վերաբերալ դասընթացներ 
←4.Սարքավորումների առաքման ժամանակ զննում և համակարգման գործնական պարապմունք 

ՀՀ կողմից ինքնուրույն ←5. Տեղանքում շինարարական աշխատանքների իրականացում (պիլոտային
ծրագրի թիրախային վայր 1) 

8. Շինարարական աշխատանքների իրականացման կառավարման ձեռնարկի վերանայում
և մոնիտորինգ արդյունքների գնահատում →

ՀՀ կողմից ←6. Տեղանքում շինարարական 
աշխատանքների իրականացում (պիլոտային 
ծրագրի թիրախային վայր 2) 

ՀՀ կողմից ՀՀ կողմից ինքնուրույն

հուն մարտ ապրլ. մայ. հուն. փետ հուլ. օգոս. հոկտ. նոյ. դեկ.սեպ. հունվ. մարտ ապրլ. մայ. հուն.փետր. 
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մանրամասն ցուցակի, շահագործման միջավայրի և պայմանների, ինչպես նաև 

հայկական կողմի պահանջների ճշգրտում, այնուհետև պատրաստվի 

սարքավորումների (ներառյալ համալրիչ պարագաները) մանրամասն ցանկի, 

տեխնիկական պայմանների և քանակների վերաբերյալ նախագիծ: 

2) Երկրի ներսում աշխատանքի 1-ին տարվա ընթացքում պետք է հաստատվեն 

մանրամասն ցանկը, տեխնիկական պայմաններն ու քանակները, դրանց հիման վրա 

պատրաստվեն մրցութային փաստաթղթեր, այնուհետև բացատրվեն և հանձնվեն 

ՃՄՀԳ: 

3) Ելնելով մատակարարման գնից մատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել 

ՃՄՀԳ կողմից: 

4) Երկրորդ տարվա ընթացքում՝ 2016թ. հունվարից մինչև գործողություն 【3-3】-ի 

մեկնարկը սարքավորմները կընդունվեն Հայաստանի Հանրապետությունում: 

2. Իրականացման պլանի պատրաստում և տեղական համաձայնեցում 

Գործողություն 【 1-2 】 -ի լսարանային վարժանքի շրջանակներում իրականացված 

պիլոտային ծրագրի միջոցառումների նախագծման հիման վրա կպատրաստվի 

դրենաժային հորատման իրականացման պլան: Բացի այդ, Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից հակասողանքային միջոցառումների բյուջեի հաստատման և 

պիլոտային ծրագրի իրականացմանը հատկացնելու դեպքում կպատրաստվի 

մակերևութային ջրերի հեռացման և այլ միջոցառումներ միավորող իրականացման պլան: 

Միջոցառումների ուրվապատկերի հստակեցումից հետո պետք է տեղանքում 

իրականացվեն բացատրական աշխատանքներ և օգտագործվող հողի ճշգրտում 

սեփականատերերի հետ, ինչպես նաև պետք է ձեռք բերվի համաձայնեցում հող 

օգտագործող կամ շինարարության մեջ գտնվող բնակիչների ընկալման, 

համագործակցության և մասնակցության վերաբերյալ: 

3. Հմտություններին ու անվտանգությանն առնչվող դասընթացներ 

Հիմնվելով վերոնշյալ իրականացման պլանի և գործողություն 【2-2】-ի շրջանակներում 

պատրաստված շինարարական աշխատանքների իրականացման կառավարման 

ձեռնարկի վրա կկազմակերպվի հմտությունների դասընթաց, որն իրականացման 

ժամանակ կխթանի տեխնիկական հարցերի ընկալումը: Բացի այդ, շինարարական 

աշխատանքների իրականացման կառավարման ձեռնարկում ներառված 

անվտանգության կառավարմանն առնչվող ուշադրության արժանի կետերի և 

իրականացման ընթացակարգի վերաբերյալ կկազմակերպվի անվտանգության դասընթաց, 

իսկ տեղանքում աշխատանքներ կատարելիս կիրականացվի անվտանգության հիմնավոր 

կառավարում: 

4. Սարքավորումների առաքման ժամանակ զննման և համակարգման գործնական 

պարապմունքի իրականացում 

Հորատման սարքավորումների պահպանման վայր հանդիսացող ԱԻՆ պահեստում 
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առաքման պահին կիրականացվի զննում և փորձնական գործարկում: Միաժամանակ 

կիրականացվի մասերի ստուգմանը, հավաքմանը և քսանյութերի կիրառման միջոցով 

պահպանմանն առնչվող գործնական պարապմունք: 

5. Տեղանքում շինարարական աշխատանքների իրականացում (պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայր 1) 

Կիրականացվեն միջոցառումնր գործողություն【2-2】-ի շրջանակներում պատրաստված 

ուղեցույցի և ձեռնարկի (շինարարական աշխատանքների իրականացման կառավարում) 

հիման վրա: Տեղանքում սեփականատերերի հետ կրկին անգամ օգտագործվող տարածքի 

և աշխատանքների վայրի ճշգրտումից հետո կիրականացվեն անվտանգության ճշգրտում, 

սարքավորումների տեղափոխում, փայտամածի հավաքում, սարքավորումների 

տեղադրում, անցքերի հորատում (հորատանցքերի պահպանում), անցքերի մաքրում, 

խողովակների տեղադրում և հարդարում, փայտամածի քանդում, անցքի բերանի 

պահպանում, հոսքի չափման համար V-ձև կտրվածքի բացում, դրենաժի տեղադրում, 

շահագործված տարածքի մաքրում և այլ աշխատանքներ: Սարքավորումների 

տեղափոխման համար հողային աշխատանքների անհրաժեշտության դեպքում նախօրոք 

հողի սեփականատերերի հետ պետք է ճշգրտման և համաձայնեցման աշխատանքներ 

տարվեն: Աշխատանքների ավարտից հետո ևս պետք է իրականացվի իրավիճակի 

ճշգրտում և համաձայնեցում: Ինչ վերաբերում է աշխատանքների վայրում 

սարքավորումների գողությանը, ապա հաշվի առնելով նախկինում իրականացված 

ծրագիրը նախատեսվում է ձեռնարկվել նույնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք 

ձեռնարկվում են Ճապոնիայում (հորատիչի նման թանկարժեք և հեշտ տեղափոխվող 

սարքավորումները կպահվեն գյուղապետարանում կամ հյուրանոցում), սակայն, պետք է 

նախօրոք ճշգրտել իրավիճակը և անհրաժեշտությունից ելնելով հսկողություն սահմանել 

որպես հայկական կողմի կողմից իրականացվող միջոցառում: 

6. Տեղանքում շինարարական աշխատանքների իրականացում (պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայր 2) 

Նախորդ կետում նշված գոծողությունները պետք է իրականացվեն նաև երկրորդ 

թիրախային վայրում: 

7. Միջոցառումների պահպանում և մոնիտորինգ 

Գործողություն 【 2-2 】 -ի շրջանակներում պատրաստված ուղեցույցի և ձեռնարկի 

(ստուգում և դիտում), ինչպես նաև գործողություն 【 3-1 】 -ի շրջանակներում 

պատրաստված ուղեցույցի հիման վրա փրկարար ծառայության ստերաբաժանումների 

պատասխանատուները բնակիչների հետ համագործակցելով կիրականացնեն 

միջոցառումների պարեկություն, չափիչ սարքավորումների շրջակայքի մաքրում, և այլ 

պահպանման աշխատանքներ: Այդ աշխատանքների արդյունքները հաջորդաբար 

կզեկուցվեն պիլոտային ծրագրի պահպանման պատասխանատուին: Ինչ վերաբերում է 

դրենաժային հորատանցքերից հոսող գրունտային ջրերին, ապա փրկարար ծառայության 
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ստորաբաժանումների և բնակիչների պատասխանատուների միջոցով կիրականացվի 

հոսքի չափում և ջրի որակի ստուգում, որոնց արդյունքները կօգտագործվեն 

միջոցառումների արդյունավետության հաստատման և սողանքի շարժը գրանցելու 

համար: 

8. Շինարարական աշխատանքների իրականացման կառավարման ձեռնարկի 

ավարտական տեսքի բերում և մոնիտորինգ արդյունքների գնահատում 

Պիլոտային գործողությունների արդյունքներն արտացոլելով կիրականացվի 

գործողություն 【 2-2 】 -ի շրջանակներում պատրաստված ուղեցույցի և ձեռնարկի 

ավելացում և ուղղում, և դրանք կբերվեն ավարտական տեսքի: Բացի այդ, կիրականացվի 

գործողություն【3-1】-ի տեղադրման աշխատանքներից ի վեր մոտավորապես 2.5 տարվա 

մոնիտորինգի արդյունքների գնահատում, սողանքների ակտիվությանը, անձրևի 

քանակին և ձնհալքին առնչվող սողանքի յուրահատկությունների ընկալում և դրա 

արտացոլում հետագա միջոցառումներում: 

(3) Հմտությունների և կարողությունների բարձրացման հաստատում 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման հարցում հմտությունների և 

կարողությունների բարձրացման փաստը կհաստատվի տրամադրված հորատման 

սարքավորումների աշխատանքի արդյունավետության և հորատանքցքերի թվի հիման 

վրա: 

Պահպանմանն առնչվող ճշգրտումը կիրականացվի փրկարար ծառայության 

ստորաբաժանման կողմից ԱԽ պատասխանատուին ուղղված հաշվետվության և ԱԽ 

անդամների կողմից տեղանքում պահպանման իրավիճակի վերաբերյալ իրականացված 

հետազոտության հիման վրա: 
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【3-4】 Պատասխանատու նախարարությունների կողմից սողանքային աղետի 

կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ 

նախագծային և մրցույթային փաստաղթղերի պատրաստում ԱԽ օգնությամբ և 

խորհրդով 

(1) Իրականացման գրաֆիկը և եղանակները 

Քանի որ ստորև բերված գործողություններն արդեն գործողություն【2-2】և【2-3】-ի 

շրջանակներում ԱԽ անդամների կողմից ընկալված բովանդակության գործնական մասն 

են, ապա դրանք կիրականացվեն ԱԽ անդամների գլխավորությամբ, իսկ ՃՄՀԳ 

փորձագիտական խմբի անդամները կցուցաբերեն աջակցություն միայն 

անհրաժեշտությունից ելնելով: 

1. Թիրախային սողանքի որոշում 

ԱԽ կողմից կքննարկվեն և կորոշվեն սողանքային վայրերն ու դրանց համապատասխան 

պատասխանատու գերատեսչությունները: 

2. “Նախագծի պատրաստում (միջոցառումների մանրամասն նախագիծ և նախահաշիվ)” 

վերնագրով աշխատանքի մրցույթի և պատվիրման նախապատրաստում 

Գործողություն 【 2-2】 -ի շրջանակներում պատրաստված ուղեցույցի (տեխնիկական 

առաջադրանքի պատրաստում) հիման վրա պատասխանատու գերատեսչությունները 

կպատրաստեն հակասողանքային միջոցառումների նախագծային և պատվիրման 

փաստաթղթեր և այլն: Կճշգրտվի պատվիրման համար Հայաստանի 

Հանրապետությունում ընդունված տեխնիկական առաջադրանքի բովանդակությունը և 

անհրաժեշտ ավելացումներ կատարելով կպատրաստվի հատուկ տեխնիկական 

առաջադրանք: 

 ←1. Թիրախային սողանքի 

7. Միջոցառումների շինարարական աշխատանքների մրցույթ,
պատվիրում և իրականացման կառավարում →

2016թ. 2017թ.

Հոկտ. Հունվ. Մարտ Ապրլ. Մայ. Հուն.Փետ.

←2. “Նախագծի պատրաստում (միջոցառումների մանրամասն նախագիծ և նախահաշիվ)” 
վերնագրով աշխատանքի մրցույթի և պատվիրման նախապատրաստում 

 

←3. “Նախագծի պատրաստում” վերնագրով աշխատանքի մրցույթին, պատվիմանն ու
աշխատանքների կառավարմանն առնչվող վերապատրաստման իրականացում 

 

←4. “Նախագծի պատրաստում” վերնագրով
աշխատանքի մրցույթ, պատվիրում և 
աշխատանքների կառավարում 

 

ՀՀկողմից ինքնուրույն 

5. “Նախագծի պատրաստում” վերնագրով աշխատանքի
արդյունքների ընդունման ստուգում →

8. Վերոնշյալ արդյունքների արտացոլմամբ նախագծային և պատվիրման փաստաթղթերի
պատրաստման ընթացակարգի վերանայում →

 

Նոյ. Դեկտ. 

 

6. Միջոցառումների շինարարական աշխատանքների “մրցույթի և
պատվիրման փաստաթղթերի” պատրաստում →

ՀՀկողմից ինքնուրույն 
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3. “Նախագծի պատրաստում” վերնագրով աշխատանքի մրցույթին, պատվիմանն ու 

աշխատանքների կառավարմանն առնչվող վերապատրաստման իրականացում 

ԱԽ-ի անդամները դասախոսությունների միջոցով կկազմակերպեն միջոցառումներ 

իրականացնող մարմինների աշխատողներին ուղղված վերապատրաստում՝ 

գործողություն 【2-1】-ում վերհանված և քննարկված պատվիրմանն ու շինարարական 

աշխատանքների իրականացման կառավարմանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ: 

4. “Նախագծի պատրաստում” վերնագրով աշխատանքի մրցույթ, պատվիրում և 

աշխատանքների կառավարում 

Մրցույթն ու պատվիրումը կիրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության համակարգի 

համաձայն: Մրցույթի գնահատումն ու աշխատանքների կառավարումը կուղղորդվեն այդ 

ոլորտում փորձ ունեցող ԱԽ անդամների (քաղաքաշինության նախարարություն, կապի և 

տրանսպորտի նախարարություն) կողմից, և կիրականացվեն ԱԽ անդամների կողմից՝ 

ուղեցույցի (միջոցառումների պլանավորում և նախագծում) համաձայն: 

5. “Նախագծի պատրաստում” վերնագրով աշխատանքի արդյունքների ընդունման 

ստուգում 

Արդյունքների ընդունման ստուգումը ևս կուղղորդվի այդ ոլորտում փորձ ունեցող ԱԽ 

անդամների կողմից, և կիրականացվի ուղեցույցի (միջոցառումների պլանավորում և 

նախագծում) համաձայն: 

6. Միջոցառումների շինարարական աշխատանքների “մրցույթի և պատվիրման 

փաստաթղթերի” պատրաստում 

Գործողություն 【 2-2】 -ի շրջանակներում պատրաստված ուղեցույցի (տեխնիկական 

առաջադրանքի պատրաստում) հիման վրա պատասխանատու գերատեսչությունները 

կպատրաստեն հակասողանքային միջոցառումների շինարարական աշխատանքների 

մրցութային և պատվիրման փաստաթղթեր: 

7. Միջոցառումների շինարարական աշխատանքների մրցույթ, պատվիրում և 

իրականացման կառավարում 

Մրցույթն ու պատվիրումը կիրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության համակարգի 

համաձայն: Մրցույթի գնահատումն ու աշխատանքների կառավարումը կիրականացվեն 

ԱԽ անդամների կողմից՝ ուղեցույցի (շինարարական աշխատանքների իրականացման 

կառավարում) համաձայն: 

8. Վերոնշյալ արդյունքների արտացոլմամբ նախագծային և պատվիրման փաստաթղթերի 

պատրաստման ընթացակարգի վերանայում 

Վերոնշյալ մի շարք աշխատանքների փաստացի իրագործումից հետո կիրականացվի 

ընթացակարգի, կանոնների և այլնի վերանայում: 
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(2) Հմտությունների և կարողությունների բարձրացման հաստատում 

Պատրաստված մրցութային և պատվիրման փաստաթղթերի, ինչպես նաև վերանայման 

արդյունքների հիման վրա կհաստատվի հմտությունների և կարողությունների 

բարձրացման փաստը:
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Գլուխ 4 Իրականացման սխեմա 
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Գլուխ 4 Իրականացման սխեմա 

Ամբողջ Ծրագրի սխեման ներկայացված է ստորև: Այս տարվա աշխատանքները 

ներառված են կարմիր շրջանակի մեջ: 
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。
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Գլուխ 5 Աշխատանքների ընթացքի պլանավորում 

Ամբողջ Ծրագրի աշխատանքների ընթացքի պլանը ներկայացված է ստորև: Այս տարվա 

աշխատանքների ընթացքի պլանը ներառված է կարմիր շրջանակի մեջ: 

 

 

 

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。
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Գլուխ 6 Անձնակազմի պլանավորում 

Ամբողջ Ծրագրի անձնակազմի պլանը ներկայացված է ստորև: Այս տարվա անձնակազմի 

պլանը ներառված է կարմիր շրջանակի մեջ: 

 
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。
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Գլուխ 7 Այլ դրույթներ 

7.1 Ենթապայմանագրային աշխատանքներ 

Գործողություն 【3-1】-ի շրջանակներում 1-ին տարվա ընթացքում պիլոտային ծրագրի 

թիրախային վայրերում իրականացման ենթակա հետազոտական հորատումը և մյուս 

աշխատանքները կիրականացվեն ենթապայմանագրային հիմունքներով: 

Ենթապայմանագրային հետազոտության բովանդակությունը կորոշվի պիլոտային 

ծրագրի թիրախային վայրերի որոշումից և տեղի իրավիճակի ճշգրտումից հետո, սակայն, 

այս պահի դրությամբ նախատեսվում են ստորև բերված կետերը և քանակները: 

Ենթապայմանագրային աշխատանքների (հետազոտական հորատում, գրունտի տեստ և լաբորատոր 

հետազոտություն) քանակական աղյուսակ (նախագիծ) 2 վայրերի հաշվարկով 
Կետ Միավոր Քաղակ Նշումներ［քանակը բերված է 1 վայրի հաշվարկով］ 

Տեղագրության 
լայնական կտրվածքի 
չափում 

կմ 8 ［Լայնական և երկայնական չափում（2 կմ）յուրաքանչյուրը 1 
լայնական կտրվածք］ 

Հորատում (միջուկի 
հանմամբ) 

մ 120 ［2 անցք、30 մ、ուղղաձիգ、տրամագիծը 66 մմ］ 

Հորատում (առանց 
միջուկի) 

մ 60 ［1 անցք, 30 մ, ուղղաձիգ, տրամագիծը 66 մմ］ 

Ստանդարտ 
ներթափանցման 
տեստ 

անգամ 40 ［1 անցքի համար 10 անգմ］

Ռադարային 
հետազոտություն 

մ 1,000 Սողանքի պատճառով առաջացող ճեղքի հայտնաբերման 
հետազոտություն

Էլեկտրական 
հետազոտություն 

կետ 8 Երկարաբանական լայնական կտրվածքի պատրաստման համար
տվյալների հավաքման հետազոտություն, որոնք պետք է 
համեմատվեն հորատման արդյունքների հետ 

Գրունտի լաբորատոր 
փորձ 

հավաքածու ［Ֆիզիկական դինամիկ տեստ - 6 նմուշ, ցրման տեստ – 4 նմուշ, 
ընդարձակման տեստ – 2 նմուշ］

Մոնիտորինգի 
սարքավորումների 
տեղադրում 

հավաքածու 4 Տրամադրվող սարքավորումների տեղադրում անցքերի մեջ 

 

Ենթապայմանագրային հետազոտությունը կիրականացվի ՃՄՀԳ “խորհրդատվական 

պայմանագրի շրջանակներում ենթապայմանագրային համաձայնագրերի կնքման 

ընթացակարգի ուղեցույցի” համաձայն: Կապալառուի ընտրությունը նախատեսվում է 

կատարել մրցակցային հիմունքներով, որի գործընթացը ներկայացված է ստորև: 

Ենթապայմանագրային կապալառուի ընտրության գործընթաց (նախագիծ), նախատեսվում է 

իրականացնել 2014թ.-ի հոկտեմբերին 
 կետ Եղանակները և այլն ժամանակահատված

1 Պաշտոնական
հայտարարություն 

Թերթում և ԱԻՆ վեբ կայքում հայտարորության տեղադրում, 
1 շաբաթվա ընթացքում հետաքրքրվածության դիմումների 
ընդունում 

7 օր 

2 Որակավորման
ստուգում 

Ստուգումը կիրականացվի հետաքրքրվածության դիմումի
հետ մեկտեղ հանձնվող ընկերության վերաբեյալ 
տեղեկատվության, ընկերության փորձ, հիմնական 
աշխատողների և այլ տվյալների հիման վրա

2 օր 

3 Մրցութային 
փաստաթղթերի 

բաշխում 

Որակավորման ստուգումն անցած ընկերություններին
կտրամադրվեն մրցակցային փաստաթղթեր 

1 օր 

4 Առաջարկությունների 
ընդունում 

Կընդունվեն առաջարկություններ, որոնք պետք է ներառեն
տեխնիկայի, գների և անվտանգության կառավարման 
պլանավորման վերաբերյալ տվյալներ

10 օր 
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5 Առաջարկությունների
ստուգում 

Ստուգումը կիրականացվի տեխնիկայի, գների և
անվտանգության 6:2:2 համամասնությամբ, իսկ դիմողները 
կծանուցվեն արդյունքների վերաբերյալ

2 օր 

6 Պայմանագրի և գների
վերաբերյալ 

բանակցություն 

Ընտրված ընկերության հետ կացկացվի բանակցություն 2 օր 

7 Պայմանագրի կնքում Պայմանագրի կնքումից հետ հաշվետվություն կներկայացվի
ՃՄՀԳ 

1 օր 

 

Ըստ պայմանագրի ենթապայմանագրային աշխատանքնեի կառավարումն ու 

վերահսկումը կիրականացվի ՃՄՀԳ փոձագիտական խմբի կողմից: Հայկական կողմի 

կառավարման հմտությունների բարձրացման նպատակով ԱԽ-ի անդամների և 

համապատասխան տարածքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

իրավասու ստորաբաժանման պատասխանատուների հետ միասին նախատեսվում է 

իրականացնել կառավարում ստորև բերված սխեմային համապատասխան:  

Կառավարման սխեման պետք է պայմանագիր կնքելուց համաձայնեցվի և որոշվի 

կապալառուի և առնչվող կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում: 

 

Ենթապայմանագրային աշխատանքների վերահսկման սխեմա 

ՃՄՀԳ փորձագիտական խումբն ԱԽ-ի պատասխանատուների հետ միասին 

կիրականացնի արդյունքների զննում՝ ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի 

պատասխանատվությամբ: Զննումն իրենից կներկայացնի պայմանագրում նշված կետերի 

և քանակի, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկական առաջադրանքներում նշված 

տեխնիկական պահանջների բավարարված լինելու հանգամանքի ճշգրտում: Բացի այդ, 

զննման ընթացքում անհամապատասխանությունից խուսափելու համար պարբերաբար 

(մոտավորապես շաբաթը մեկ անգամ), ինչպես նաև անհրաժեշտությունից ելնելով տեղում 

կիրականացվի տեխնիկական կառավարում: 

 

ՃՄՀԳ 
փորձագիտական 

խումբ 

ԱԽ 
Շտաբի պատասխանատու 

(պրն. Մուրադյան) 
Հետազոտության նախագծման 

պատասխանատու (պրն

Կառավարման շտաբ Կապալառու 

Պայմանագրի

հիման 

կառավարում

Ընկերության կառավարման 
բաժին, սարքավորումների 

բաժին և այլն 

Տեղական
կառավարման 

խումբ
ԱԻՆ ստորաբաժանում

部 
Ստորաբաժանման 

ղեկավար, 
ստորաբաժանման 

գլխավոր 
պատասխանատու, 
ստորաբաժանման 

խ ն մ

Տեղին առնչվող 
անձինք 

Տեղի աշխատանքային խումբ 
Տեղի պատասխանատու 

Անվտանգության 
պատասխանատու 

Հորատման մեքենավար 
Աշխատողներ և այլն 

Գյուղապե
տ 

Գյուղի 
գլխավոր 
պատասխ
անատու, 
Գյուղի 

պատասխ
ն

ՏԻՄ 

Տեղական 
ոստիկանո

ւթյուն 

Տեղանքում
աշխատանքների 
կառավարում 

Աշխատանքների 

օրական 

հաշվետվություն, 

Անվտանգության 

օրական 

հաշվետվություն 

Աշխատանքներ
ի առաջընթացի, 
անվտանգությա

ն 
կառավարման 

և այլնի 
վերաբերյալ 

հ վե վ

Պարբերաբար տեղի
կառավարում (շաբաթը մեկ
անգամ) 
Անհրաժշտությունի 
ելնելով, առաջնորդում և 
օժանսդակություն 

Տեղ
ի 

աշխ
ատ
անք
ներ
ին 
առն
չվող 
հաղ
որդ
ակց
ությ
ուն 

Համագործակց
ության 
համաձայնեցու
մ և 
տեղեկատվությ
ան 
փոխանակում 
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Հիմնական արդյունքները ներկայացված են ստորև: 

Հորատման միջուկներ, միջուկների նկարներ, հորատման հիստոգրամներ, հորատման 

աշխատանքների օրական հաշվետվություններ, անվտանգության օրական 

հաշվետվություններ, ստանդարտ ներթափանցման տեստի արդյունքներ, ռադարային 

հետազոտության գրառումներ ու վերլուծական քարտեզ, էլեկտրական հետազոտության 

գրառումներ ու վերլուծական քարտեզ, գրունտի լաբորատոր փորձի գրառումներ ու 

ամփոփ աղյուսակ, տեղի աշխատանքների նկարներ: 

Ինչպես նշված է “կառավարման գաղափար 5”-ում՝ անհրաժեշտ է հատկապես 

ուշադրություն դարձնել հորատման աշխատանքների ժամանակ անվտանգության 

կառավարմանը: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն անվտանգության 

կառավարման պլանի հիման վրա, ինչպես նաև պետք է հիմնավոր կերպով ձեռնարկվեն 

անվտանգության միջոցառումներ: Բացի այդ, ՃՄՀԳ փորձագիտական խմբի կողմից 

որպես անվտանգության կառավարման հանգույց կիրականացվի առաջնորդում և զննում, 

ինչպես նաև անվտանգության օրական հաշվետվության տեսքով տեղանքում 

պատրաստվող գրառումների ստուգում: 

 

7.2 Սարքավորումների մատակարարման պլան 1 (կայունության 

վերլուծության ծրագիր, 5 հատ) 

Գործողություն 【1-2】-ի շրջանակներում օգտագործման ենթական սողանքի կայունության 

վերլուծության ծրագիրը ձեռք կբերվի Ճապոնիայում և կմատակարարվի ստորև բերված 

կերպով: 

Նպատակը – ԱԽ-ի կողմից կայունության վերլուծության հմտության ընկալում, որը 

կկիրառվի հակասողանքային միջոցառումների ժամանակ 

Մատակարարման ժամկետը – նախատեսվում է մատակարարել 2014թ. հոկտեմբերին 

Ներդրման վայրը – Կներդրվի ԱԽ-ի կողմից վերլուծության հմտության ընկալման 

համար իրականացվող գործողություններ 【1-2】-ի և 【3-1】-ի շրջանակներում 

լսարանային աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվող արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության 5 համակարգիչների մեջ: Այնուհետև, դրանք 

կտեղափոխվեն կայունության վերլուծություն իրականացնող ԱԽ անդմաների 

վերադաս գերատեսչություններ՝ ԱԻՆ աղետի կառավարում իրականացնող 

վարչություն, ԱԻՆ ճգնաժամի կառավարման կենտրոն, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության 

ինստիտուտ, քաղաքաշինության նախարարություն, տրանսպորտի և կապի 

նախարարություն: 

Կառավարումը – Կառավարումը կիրականացվի ԱԽ անդամների կողմից: 

Ընտրության չափանիշ – ընտրությունը կիրականացվի հաշվի առնելով ստորև նշված 

կետերը: 

- Հնարավոր է Ճապոնիայում տարածված ուղղման Ֆերենիուսի մեթոդի, Եվրոպայում 

տարածված Բիշոպի մեթոդի և այլ վերլուծական մեթոդների փոխարկում և 
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համեմատում, 

- Քանի որ ծրագիրն անգլերեն տարբերակով է, ապա հաշվարկման գործոններն ու 

արտապատկերումը Հայաստանի Հանրապետության պահանջներից ելնելով կարելի 

է հեշտությամբ փոփոխել, 

- Հայաստանի Հանրապետությունում հաճախ կիրառվող միջոցառումներ են 

համարվում պատնեշի կառուցման և հողի հեռացման աշխատանքները, որոնց 

հարցում մեխանիկորեն կպատրաստվի համեմատության նախագիծ և հնարավոր 

կլինի հաշվարկ և արտապատկերում իրականացնել, 

- Կայունության վերլուծության և միջոցառումների դիտարկման հաշվարկման 

պրոցեսը “սև արկղ” չի հանդիսանում, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ 

արտապատկերել և տպել: 

 

7.3 Սարքավորումների մատակարարման պլան 2 (մոնիտորինգի 

սարքավորումներ, 2 վայրի հաշվարկով) 

Պիլոտային ծրագրի թիրախային 2 վայրերում տեղակայման ենթակա մոնիտորինգի 

սարքավորումները կմատակարարվեն ստորև բերված ճանապարհով: Բացի այդ, քանի որ 

տեղում դիտարկման սարքավորումներ չեն արտադրվում և վաճառվում, ապա դրանք 

ձեռք կբերվեն Ճապոնիայում: Քանի որ տեղում վաճառվում են հեռահաղորդակցության 

սարքավորումներ, ապա դրանք կգնվեն տեղում: 

 

Դիտարկման սարքավորումների (կգնվեն Ճապոնիայում) տեսակները և քանակը – 

գետնի մակերևույթի էքստենզոմետր (4 հավաքածու), խողովակային 

տենզոմետրական տվիչ (4 հավաքածու), ուղղաձիգ էքստենզոմետր (4 հավաքածու), 

հորատանցքի ջրի մակարդակի չափիչ (4 հավաքածու), կշեռքատիպ անձրևաչափ (2 

հավաքածու), շանթարգելներ և այլ պարագաներ (մեկ հավաքածու), 

Հեռահաղորդակցության սարքավորումների (կգնվեն տեղում) տեսակները և քանակը – 

դիտակայանի համակարգիչ (2 հատ), հսկման կենտրոնի համակարգիչ և մոնիտոր (1 

հատ), ցանցային կրկնապատկաման երթուղիչ (3 հատ), լարային հեռախոսի 

երթուղիչ (3 հատ), անլար հեռախոսային երթուղիչ (3 հատ), անխափան 

էլեկտրամատակարարման համակարգ (3 հատ), օպերացիոն համակարգ և 

հակավիրուսային ծրագիր (1 փաթեթ), 

Նպատակը – Պիոլտային ծրագրի թիրախային վայրերում (2 վայր) իրական 

ժամանակում մոնիտորինգի համակարգի ներդրման շնորհիվ ԱԽ-ն ձեռք կբերի 

մոնիտորինգին առնչվող հմտություններ և գիտելիքներ, որոնք կկարողանա կիրառել 

հակասողանքային միջոցառումներ իրականացնելիս, 

Մատակարարման ժամկետը – Առաջին տարվա ընթացքում: Քանի որ տեղադրումը 

կիրականացվի 【 3-1 】  ենթապայմանագրային հորատման հետազոտության 

սարքավորումների օգտագործմամբ, ապա կմատակարարվի 2015թ. հունվար 

ամսին, 
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Ներդրման վայրը – Պիլոտային ծրագրի վայրերում （2 վայր） և ԱԻՆ ճգնաժամի 

կառավարման կենտրոնում, 

Կառավարումը – Կառավարումը կիրականացվի ԱԻՆ-ի կողմից (դիտարկման 

սարքավորումների և դիտակայանի հեռահաղորդակցության սարքավորումների 

կառավարումը կիրականացվի ԱԻՆ փրկարար ծառայության տարածքային 

ստորաբաժանումների կողմից (տեղի բնակիչների և գյուղապետարանի հետ 

համագործակցությամբ): Հսկման կենտրոնի սարքավորումների կառավարումը 

կիրականացվի ԱԻՆ ճգնաժամի կառավարման կենտրոնի կողմից), 

Ընտրման չափանիշները – Որպես հեռահաղորդակցության սարքավորումներ ընտրվել 

են նույն տիպի սարքավորումներ, ինչ “սեյսմիկ աղետի կառավարման ծրագրի” 

շրջանակներում ներդրվածները: Դիտարկման սարքավորումներն ընտրելիս հաշվի 

են առնվել ստորև բերված կետերը: 

- Դիտարկման սարքավորումները պետք է ունենան չափման այնպիսի ճշտություն, 

որը կհամապատասխանի տագնապի և տարահանման ազդարարման նորմաներին, 

- Անձրևի, ձյան, կայծակի և այլ եղանակային խոչընդոտների, ինչպես նաև 

անասունների կողմից հասցվող վնասի հանդեպ դիմակայունություն, 

- Պահպանման պարզություն, 

- Մատակարարման և կարգավորման պարզություն՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կողմից ինքնուրույն սարքավորումների քանակի ավելացման և դեպի այլ 

տարածքներ ընդլայնման դեպքում: 

 



“Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարման ծրագիր”, 1-ին տարի, աշխատանքային պլան 
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Գլուխ 8 Աշխատանքների իրականացման համակարգը 

8.1 Փորձագիտական խումբ 

Փորձագիտական խմբի տեղական աշխատանքները կկառավարվեն փորձագիտական 

խմբի ղեկավարի կողմից: Նիպպոն Կոեի ՍՊԸ-ի աջակցության կառուցվածքը 

ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում: 

Փորձագիտական խումբ 
Մասնագիտացումը Փորձագետի անունը

Ղեկավար/հակասողանքային միջոցառում Յանո Քենջի

Սողանքային հետազոտություն, 
վերլուծություն, մոնիտորինգ

Տանակա Քենիչի

Հորատման տեխնիկա Թանիմուրա Թադահիրո

Համակարգի կառուցում Իսեկի Միչիո

Ուղեցույցի, օրենքների և նախարարության
որոշումների համակարգում

Քոգա Շոզո

 

8.2 ԱԽ 

Հմտությունների փոխանցման թիրախ հանդիսացող ԱԽ-ի հիմնական անդամներն են 

արտակարգ իրավիճակների նախարարի որոշման (25.10.2013թ.) հիման վրա սահմանված 

16 անձինք (տես ստորև բերված աղյուսակը) և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության կողմից նոր աշխատանքի ընդունված 2 փորձագետները: 

ԱԽ-ի հիմնական անդամների ցուցակը 
Գերատեսչությունը Անունը

Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարություն 

Սերգեյ Ազարյան

Հովհաննես Եմիշյան

Արթուր Խաչիկյան

Արթուր Մուրադյան

Տիգրան Գիդաչյան

Հայկ Բաղդասարյան

Րաֆֆի Դուրգարյան

Բնապահպանության
նախարարություն 

Վիգեն Ավետիսյան

Էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարությու 

Վարդան Վարդանյան

Գյուղատնտեսության
նախարարություն 

Արթուր Բաղդասարյան

Մշակույթի նախարարություն Հովիկ Դավթյան

Քաղաքաշինության նախարարություն 
Լևոն Քոսյան

Գևորգ Գևորգյան

Տրանսպորտի և կապի
նախարարություն 

Կարեն Գասպարյան

Տարածքային կառավարման 
նախարարություն 

Աննա Իվանյան

Կարեն Դաղբաշյան

Երևանի պետական համալսարան Մարատ Գրիգորյան

Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արկադի Կարախանյան

 


