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Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք 
Հրշեջ-փրկարարական գույքի 

ցուցադրություն 

1.  Արդարադատության 
նախարարություն 

    

«Պատրաստվածությունը ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար պարապմունք 
(Օ2.12.2019թ.)  

(ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

Պաշտոնական 
տեղեկագիր» ՓԲԸ  

1 

    

«Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը» թեմայով սեմինար 

պարապմունք (Օ3.12.2019թ.)  
(ԱԻՆ մասնագետի 

աջակցությամբ)  

Քրեակատարողական 
ծառայության 

կենտրոնական մարմին 
 

1 

    

«Պատրաստվածությունը ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար պարապմունք 
(Օ3.12.2019թ.)  

(ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

Քրեակատարողական 
հիմնարկներ՝ 

«Երևան-Կենտրոն» ՔՀ, 
«Նուբարաշեն» ՔՀ, 
«Վարդաշեն» ՔՀ, 

«Կոշ» ՔՀ, 
«Դատապարտյալների  

հիվանդանոց» ՔՀ,  
«Արմավիր» ՔՀ, 
«Աբովյան» ՔՀ, 

«Սևան» ՔՀ, 
«Հրազդան» ՔՀ, 

«Արթիկ» ՔՀ, 
«Վանաձոր» ՔՀ, 

«Գորիս» ՔՀ 

12 

    

«Պատրաստվածությունը ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար պարապմունք 
(Օ4.12.2019թ.) 

 (ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

Հարկադիր կատարման 
ծառայություն 1 

    

«Տարհանման իրականացում» 
թեմայով գործնական 

պարապմունք (Օ4.12.2019թ.) 
 (ԱԻՆ մասնագետի 

աջակցությամբ) 

«Փորձագիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 1 

    
Մասնակցություն «Համայնքների 

դիմակայունության բարձրացումը» 
թեմայով ֆորումին (10-11.12.2019թ.) 

Արդարադատության 
նախարարություն 1 

2.  

Կրթության, 
գիտության, մշակույթի 

և սպորտի 
նախարարություն 

«Անհրաժեշտ տեխնիկական 
միջոցների առկայությունը 
թանգարանում» սեմինար 

«Օրբելի եղբայրների տուն-
թանգարան» ՊՈԱԿ 

«Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում 

աշխատակիցների 
պատրաստվածության 

բարձրացումը 
թանգարանում» 

«Հովհ. Շարամբեյանի 
անվան ժողովրդական 
ստեղծագործության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

«Երկրաշարժը, որպես տարերային 
աղետ և պատրաստվածություն 

ուժեղ երկրաշարժերին» սեմինար, 
տարհանման գործնական 

աշխատանքների իրականացում 
(Օ5.12.2019թ.) 

«Ավ. Իսահակյանի տուն-
թանգարան» ՊՈԱԿ 3 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

թեմայով սեմինար-
վարժանք 

 

«Տարահանում» գործնական 
պարապմունք 

(ԱԻՆ մասնագետի աջակցությամբ 

«Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահ» ՊՈԱԿ 

«Պատրաստվածություն 
ուժեղ երկրաշարժին» 

թեմայով սեմինար 
(ԱԻՆ մասնագետի 

աջակցությամբ) 

«Հովհ. Թումանյանի 
թանգարան» ՊՈԱԿ 

 «Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» սեմինար,  
Տարհանման իրականացում՝ 
գործնական պարապմունք 

(Օ9.12.2019թ.) 

«Խ. Աբովյանի տուն-
թանգարան» ՊՈԱԿ 3 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» սեմինար, 
տարհանման իրականացում՝ 
գործնական պարապմունք 

«Պատմամշակութային 
ժառանգության 

գիտահետազոտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 

«Դիմակայենք 
աղետներին. Իսկ դու 
գիտե՞ս» կրթական 

ծրագիր՝ 12-14 
տարեկանների համար 

(ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

«Արամ Խաչատրյանի 
տուն-թանգարան» 

ՊՈԱԿ 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» սեմինար 

տարհանման իրականացում՝ 
գործնական պարապմունք 

(Օ3.12.2019թ.) 
(ԱԻՆ մասնագետի 

աջակցությամբ) 

«Վայոց ձորի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ 3 

«Առաջին բուժօգնության խմբի 
գործողությունները երկրաշարժի 
ժամանակ» թեմայով սեմինար 

«Հայաստանի ազգային 
գրադարան» ՊՈԱԿ 

«Պատրաստվածություն 
ուժեղ 

երկրաշարժերին» 
թեմայով սեմինար 
(ԱԻՆ մասնագետի 

աջակցությամբ) 

«Տավուշի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ 

«Օդային տագնապը և 
քաղաքացիական 

պաշտպանությունը երկրաշարժի 
ժամանակ» թեմայով սեմինար, 
«Երկրաշարժից պաշտպանվելու 

կանոնները» 
թեմայով սեմինար,  

«Մշակութային արժեքների 
տարհանումը և պաշտպանությունը 

տարերային աղետների 
ժամանակ», թեմայով սեմինար, 
«Երկրաշարժը Ա. Խաչիկյանի 
հուշերում» թեմայով սեմինար 
(Օ3.12.2019թ.- Օ4.12.2019թ.) 

(ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

«Վ. Պետրոսյանի անվան 
Գեղարքունիքի մարզային 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
4 

«Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը» 
թեմայով սեմինար-տեսադիտում 

«Խնկո Ապոր անվան ազգային 
մանկական գրադարան» 

ՊՈԱԿ 
  

«Երկրաշարժի ժամանակ 
բնակչության վարքը և 

պաշտպանվելու կանոնները» 
թեմայով սեմինար, 

սեմինարը կուղեկցվի 
երկրաշարժին բնակչության 

պատրաստվածության վերաբերյալ 
ուսուցողական տեսաշարի 

ցուցադրմամբ 
(Օ5.12.2019թ.) 

«Վ. Պետրոսյանի անվան 
Արագածոտնի մարզային 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
2 

Տարհանման իրականացում՝ 
գործնական պարապմունք, 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» սեմինար, 

աղետների ռիսկերի կառավարմանը 
նվիրված գրականության 

ցուցադրություն 

«Շիրակի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ   

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար 
(Օ5.12.2019թ.) 

«Լոռու մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ 2 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար, 

«Կոտայքի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ   

    
«Պատրաստվելով նվազեցնել 

հնարավոր վնասները մինչ 
երկրաշարժը» թեմայով 

«Արմավիրի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ 2 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

հրշեջ-փրկարարական գույքի և 
աղետների ռիսկերի կառավարման 

գրականության ցուցադրություն 

գործնական պարապմունք, 
ուսուցողական նյութերի դիտում 

(Օ5.12.2019թ.) 
«Պատրաստվածություն ուժեղ 

երկրաշարժերին» թեմայով սեմինար 
«Սյունիքի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ     1 

Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով սեմինար 

«Օ. Չուբարյանի անվան 
Արարատի մարզային 
գրադարան» ՊՈԱԿ 

    1 

3.  Արտաքին գործերի 
նախարարություն 

Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

Արտաքին գործերի 
նախարարություն 

    1 

4.  

Բարձր 
տեխնոլոգիական 

արդյունաբերության 
նախարարություն 

    

«ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում 
նախարարության 
աշխատակիցների 

գործողությունները» թեմայով 
 սեմինար-պարապմունք  

(09.12.2019) 

Բարձր տեխնոլոգիական 
արդյունաբերության 
նախարարություն 

1 

5.  

Տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

Նախարարությունում 
միջոցառումներ չեն նախատեսվում՝ 

առաջարկվել է 
մարզպետարաններին՝ անցկացնել 

դասընթացներ և վարժանքներ 

     - 

6.  Առողջապահության 
նախարարություն 

«Պատրաստվածություն ուժեղ  
երկրաշարժերին» թեմայով սեմինար 

Այրվածքների ճառագայթային 
բժշկության և այրվածքների 

գիտական կենտրոն 

    1 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 
բժշկական կենտրոն 

    1 

7.  Էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

    
«Պատրաստվածություն ուժեղ 

երկրաշարժերին» թեմայով 
սեմինար (11.12.2019) 

Էկոնոմիկայի 
նախարարության 

վարչական մասնաշենք 
1 

8.  Ֆինանսների 
նախարարության Միջոցառումներ նախատեսված չեն      - 

9.  
Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար-պարապմունք 

Աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն, 

«Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի 
անվան երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության թիվ 2 
գիշերօթիկ հաստատություն» 

ՊՈԱԿ 

    2 

10.  Շրջակա միջավայրի 
նախարարություն Միջոցառումներ նախատեսված չեն      - 

11.  Պաշտպանության 
նախարարություն Ընթացքում է      - 

12.  

Քաղաքաշինության, 
տեխնիկական և 

հրդեհային 
անվտանգության 

տեսչական մարմին 

    

«Հրդեհի դեպքում գործելակարգի, 
տարհանման ձևերի ու միջոցների, 

հրդեհաշիջման սկզբնական 
միջոցների օգտագործման 
եղանակները» թեմաներով 

հանրային իրազեկման 
միջոցառումներ 

Գիտական և ուսումնական 
թվով 3 հաստատություն 3 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

 (9-11.12.2019) 

13.  
Առողջապահական և 

աշխատանքի 
տեսչական մարմին 

Միջոցառումներ նախատեսված չեն      - 

14.  
Միջուկային 

անվտանգության 
կոմիտե 

«Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանության 

միջոցառումների կազմակերպումը 
թեմայով» սեմինար պարապմունք 

Միջուկային անվտանգության 
կոմիտե 

    1 

15.  
Շուկայի 

վերահսկողության 
տեսչական մարմին 

Միջոցառումներ նախատեսված չեն      - 

16.  
Սննդամթերքի 

անվտանգության 
տեսչական մարմին 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

    1 

17.  Կադաստրի կոմիտե 

«Տարհանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

(ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

Կադաստրի կոմիտեի 
վարչական շենք 

    1 

18.  Վիճակագրական 
կոմիտե 

Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինարներ, 
 Տարահանման իրականացում» 

թեմայով գործնական 
պարապմունքներ 

Վիճակագրական կոմիտե     1 

19.  
Քաղաքաշինության 

կոմիտե 
Ընթացքում է      - 

20.  
Բնապահպանության և 

ընդերքի տեսչական 
մարմին 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

և աղետներին դիմակայելու 
մեթոդների ուսուցողական 

տեսանյութերի ցուցադրություն 
(ԱԻՆ մասնագետի աջակցությամբ՝ 

հնարավորության դեպքում) 

Բնապահպանության և 
ընդերքի տեսչական մարմին 

    1 

21.  Կրթության տեսչական 
մարմին 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

(ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ) 

Կրթության տեսչական մարմին     1 

22.  
Ազգային 

անվտանգության 
ծառայություն 

  

«ԱԱԾ 
քաղաքացիական 
պաշտպանության 

պլանը և դրա 
կիրարկումն 
ապահովող 

փաստաթղթերը 
հաստատելու մասին» 

Ազգային 
անվտանգության 

ծառայություն տնօրենի 

Ազգային 
անվտանգության 

ծառայություն 

  1 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

դրույթների 
վերաբերյալ սեմինար 

23.  Ոստիկանություն     

Մասնակցություն ունենալ 
Աղետներին դիմակայունության 
օրխորագրով համապետական 
միջոցառումներին` անհրաժեշտ 

աջակցություն ցուցաբերելով 
Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության տարածքային 
կառույցներին 

Մարզեր, 
Երևան քաղաք - 

24.  
Պետական 

վերահսկողական 
ծառայություն 

Ընթացքում է      - 

25.  

Արագածոտնի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության 
Արագածոտնի 

մարզային 
փրկարարական 

վարչություն 

Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին թեմայով սեմինար 

Արագածոտնի 
մարզպետարան, 

Ն.Աշտարակեցու և 
Պ.Պռոշյանի անվան 

հիմնական դպրոցներում 

    3 

Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

Աշտարակի Ն.Աշտարակեցու 
անվան հրապարակում և 
Ապարանի թիվ 20 ՀՓՋ 

    2 

26.  

Արարատի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության 
Արարատի մարզային 

փրկարարական 
վարչություն  

Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

ք. Արտաշատ ՄՓՎ-ի 
տարածք, 

Արարատ քաղաքի N1 հիմն. 
դպրոց 

    2 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք 

Մարզի թվով 111 
հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություն 

    111 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին», «Դիմակայուն 
հասարակության կառուցումը» 

թեմաներով սեմինար-
պարապմունքներ 

Մասիս քաղաքի թիվ 5 դպրոց 
Վեդի քաղաքի թիվ 2 դպրոց 

  

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին», 

 «Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը» թեմաներով սեմինար-

պարապմունքներ 
(4-5.12.2019թ.) 

Մարզի թվով 109 
հանրակրթական 

ուսումնական 
հաստատություն 

111 

27.  

Արմավիրի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության 
Արմավիրի մարզային 

փրկարարական 
վարչություն 

Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 
Մարզի թվով 8 դպրոցներում Հրշեջ-փրկարարական 

գույքի ցուցադրություն 
Մարզկենտրոնի 

հրապարակ 
  9 

28.  

Գեղարքունիքի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար-պարապմունք, 

Սևանի համայնքապետարան,  
Մարտունու բժշկական քոլեջ, 

 Գավառի թիվ 1 մ/դ, 
Սևանի թիվ 6 մ/դ, 

Հրշեջ-փրկարարական 
տեխնիկայի և գույքի 

ցուցադրություն 

Ք. Գավառ, 
ք. Սևան, 

ք. Մարտունի, 
ք. Վարդենիս, 

«Տարահանման իրականացում 
Գեղարքունիքի մարզպետարանի 

վարչական շենքից»  թեմայով 
գործնական միջոցառում 

Գեղարքունիքի 
մարզպետարան 17 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության 
Գեղարքունիքի 

մարզային 
փրկարարական 

վարչություն 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք, 

«Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը» թեմայով սեմինար-

պարապմունք 

Սևանի թիվ 2  հ/դ, 
Գավառի թիվ 8 մ/դ, 
Գավառի թիվ  4 մ/դ, 
Մարտունու ավ. հ/դ, 

Վարդենիսի թիվ 3 հ/դ, 
Ծովակի մ/դ, 

Ճամբարակի թիվ 1 հ/դ 

ք. Ճամբարակ (09.12.2019թ.) 

«Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը» թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ, 
«Պատրաստվածություն ուժեղ 

երկրաշարժերին» թեմայով 
սեմինար, 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով սեմինար 

Դրախտիկի մ/դ, 
Սևանի՝ «Բողբոջ», «Հեքիաթ», 

«Զարթոնք», «Գալիք», 
Գագարինի, Լճաշենի, 
Ծովագյուղի, Վարսերի, 

Լանջաղբյուրի Հայրավանքի, 
Նորատուսի մանկապարտեզ,  
Մարտունու թիվ 1, թիվ 2 հ/դ 

նախակրթարաններ 

    14 

29.  

Լոռու մարզպետարան, 
Արտակարգ 

իրավիճակների 
նախարարության 

Փրկարար 
ծառայության Լոռու 

մարզային 
փրկարարական 

վարչություն 

Ուժեղ երկրաշարժի ժամանակ 
անձնակազմի տարահանում 

գործնական պարապմունք 
Լոռու մարզպետարան   

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական 

պարապմունք, 
«Պատրաստվածություն ուժեղ 

երկրաշարժերին» թեմայով 
սեմինար 

Մարզի թվով 146 
ուսումնական 

հաստատություն 
147 

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի 
և գույքի ցուցադրություն 

Ք. Սպիտակ կենտրոնական 
հրապարակ 

Հրշեջ-փրկարարական 
տեխնիկայի և գույքի 

ցուցադրություն 

Ք. Վանաձոր՝ Հայքի 
հրապարակ, 

ք. Ստեփանավան 
համայնքապետարանի 

հարակից տարածք, 
ք. Տաշիր, 

կենտրոնական 
հրապարակ, 
ք. Ալավերդի, 

կենտրոնական 
հրապարակ 

  5 

30.  

Կոտայքի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության 
Կոտայքի մարզային 

փրկարարական 
վարչություն 

«Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 
բնակչության պաշտպանության 

կազմակերպումը» թեմայով հատուկ 
տակտիկական պարապմունք 

Ք. Հրազդան (Կենտրոն 
թաղամաս) 

Հրշեջ-փրկարարական 
տեխնիկայի և գույքի 

ցուցադրություն 

Ք. Աբովյան, 
ք. Հրազդան, 

ք. Չարենցավան, 
ք Եղվարդ 

  5 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար, 
«Տարահանման իրականացում» 

թեմայով գործնական պարապմունք, 
«Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 

Հրազդանի Ա. Մռավյանի 
անվան թիվ 4 հիմնական 

դպրոց, 
Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց, 
Նոր Հաճնի թիվ 1 հիմնական 

դպրոց, 
Հրազդանի թիվ 11 հիմնական 

դպրոց, 
Արգելի Վ. Անանյանի անվան 

միջնակարգ դպրոց, 
Ալափարսի միջնակարգ 

դպրոց, 
Գետամեջի միջնակարգ 

դպրոց,  

    9 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

Կոտայքի Ս.Վարդանյանի 
անվան միջնակարգ դպրոց,  

Գեղաշենի Ռազմիկ 
Ստեփանյանի անվան 
միջնակարգ դպրոց 

31.  

Սյունիքի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության Սյունիքի 
մարզային 

փրկարարական 
վարչություն  

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի 
ցուցադրում 

Ք. Կապան, 
ք. Գորիս, 
ք. Մեղրի , 
ք.Սիսիան, 

ք.Քաջարան համայնքներ 

    5 

«Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 

Մարզի թվով 6 ուսումնական 
հաստատություններում 

    6 

32.  

Վայոց ձորի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության Վայոց 
ձորի մարզային 
փրկարարական 

վարչություն 
  

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով սեմինար 

պարապմունք 

Հայաստանի Պետական 
Տնտեսագիտական 

Համալսարանի Եղեգնաձորի 
մասնաճյուղ 

Հրշեջ-փրկարարական 
գույքի ցուցադրություն 

Եղեգնաձորի 
Արագիլ 

կինոթատրոնի 
հրապարակ, 

Ջերմուկի 
ըմպելասրահի 
հրապարակ, 

Վայքի կենտրոնական 
հրապարակք 

  4 

Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ, «Տարահանման 
իրականացում» թեմայով 

գործնական պարապմունք 

Եղեգնաձորի ավագ դպրոց, 
Կեչուտի հիմնական դպրոց, 
Վայքի հիմնական դպրոց, 

    3 

33.  

Տավուշի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության Տավուշի 
մարզային 

փրկարարական 
վարչություն 

  

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական պարապմունք, 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով սեմինար 

Մարզի թվով 7 ուսումնական 
հաստատություն 

  

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական 

պարապմունք, 
«Պատրաստվածություն ուժեղ 

երկրաշարժերին» թեմայով 
սեմինար 

Մարզի թվով 41 
ուսումնական 

հաստատություն 
48 

Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն համայնքներում 

Իջևանի շատրվանների 
հրապարակ, 

Դիլիջանի հրապարակ, 
Նոյեմբերյանի քաղաքային 

հրապարակ, 
Բերդի քաղաքային 

հրապարակ 

    4 

34.  

Շիրակի 
մարզպետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության Շիրակի 

Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 

Մարզի 148 ուսումնական 
հաստատություն 

 
«Տարահանման 
իրականացում» 

թեմայով գործնական 
պարապմունք 

Մարզի 148 
ուսումնական 

հաստատություն 

«Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին» թեմայով 

սեմինար 
(05.12.2019թ.) 

Մարզի 148 ուսումնական 
հաստատություն 444 



Հ/հ Գերատեսչության 
անվանում 

Դեկտեմբերի 6 Դեկտեմբերի 7 Այլ օրեր 
Միջոցառ. 
քանակը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման 

անվանումը Անցկացման վայրը Միջոցառման անվանումը Անցկացման վայրը 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

մարզային 
փրկարարական 

վարչություն 
 
  

  Հրշեջ-փրկարարական 
գույքի ցուցադրություն 

ք.Գյումրի՝ 
Վարդանանց 
հրապարակ , 
ք.Մարալիկ՝ 

կենտրոնական 
հրապարակ, 

ք.Արթիկ՝ 
Անկախության 
հրապարակ,  
գ. Ախուրյան՝ 

համայնքապետարանի 
դիմացի հրապարակ, 

գ.Ամասիա՝ 
համայնքապետարանի 
դիմացի հրապարակ, 
գ.Աշոցք՝ մշակույթի 

շենքի հարակից 
տարածք 

  6 

35.  

Երևան 
քաղաքապետարան, 

Արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարության 
Փրկարար 

ծառայության Երևան 
քաղաքի  

փրկարարական 
վարչություն  

Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 

Երևան քաղաքի թվով 12 
ուսումնական 

հաստատությունում 

Հատուկ 
տակտիկական 

ուսումնավարժանք 
(07.12.2019թ.) 

(ԱԻՆ աջակցությամբ՝ 
տեխնիկայով և 
անձնակազմով) 

Կամար Բիզնես 
Սենթր ՓԲԸ 

«Տարահանման իրականացում» 
թեմայով գործնական 

պարապմունք 
(04.12.2019թ.) 

Երևանի Վ Բրյուսովի 
անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական 
համալսարան 

14 

Պատրաստվածություն ուժեղ 
երկրաշարժերին թեմայով սեմինար 

պարապմունք 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի 
անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամ 

Հրշեջ-փրկարարական 
գույքի ցուցադրություն 

Հանրապետության 
Հրապարակ 

Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 
(05.12.2019թ.) 

Երևան քաղաքի թվով 4 
ուսումնական 

հաստատությունում 
14 

Դիմակայուն հասարակության 
կառուցումը թեմայով սեմինար-

պարապմունքներ 

Երևանի Վ Բրյուսովի անվան 
պետական 

լեզվահասարակագիտական 
համալսարան 

    1 

 Սեմինար-
պարապմունք       494 

 Սեմինար-վարժանք       225 
 Վարժանք       272 

 Հրշեջ-փրկարարական 
գույքի ցուցադրություն       38 

 
Ընդհանուր 

միջոցառումների 
քանակը 

      1029 

 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 



                                                                           
                                                                                                                                               ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
                                ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ԵՎ ԱՂԵՏՆԵՐԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 
 

Հ/հ Գերատեսչության անվանում Միջոցառման անվանումը Միջոցառումների    
քանակը Անցկացման օրը 

Ընդգրկված մարմինների 
քանակը/Միջոցառման 

վայրերի քանակը 
Նշումներ 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Տեխնիկային ցուցադրություն 

1.  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

Մարզպետարանների կողմից 
կազմակերպվող միջոցառումների 

համակարգում 
- - -  

2.  Արդարադատության նախարարություն 

Սեմինարների անցկացում 15 
Օ2.12.2019թ., 
Օ3.12.2019թ., 
Օ4.12.2019թ., 

15 ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

Վարժանք 1 04.12.2019թ. 1 ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

Մասնակցություն «Համայնքների 
դիմակայունության բարձրացումը» 

թեմայով ֆորումին 
1 10-11.12.2019թ. 

 1  

3.  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

Սեմինար-պարապմունք 12 
03-11.12.2019թ. 

 12 
3 կառույցը՝ 

ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

Սեմինար-վարժանք 6 
03-09.12.2019թ. 

 6 
1 կառույցը՝ 

ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

Վարժանք 2 
05-06.12.2019թ. 

 2 
1 կառույցը՝ 

ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

4.  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Սեմինար-պարապմունք 2 06.12.2019թ. 2  

5.  Առողջապահության նախարարություն 
Սեմինար-պարապմունք 1 06.12.2019թ. 1  

Վարժանք 1 06.12.2019թ. 1  

6.  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
նախարարություն  

Սեմինար 1 09.12.2019թ. 1  

7.  Արտաքին գործերի նախարարություն Վարժանք 1 06.12.2019թ. 1  
8.  Էկոնոմիկայի նախարարություն Սեմինար 1 11.12.2019թ. 1  
9.  Շրջակա միջավայրի նախարարություն Միջոցառումներ նախատեսված չեն     
10.  Պաշտպանության նախարարություն Ընթացքում է     
11.  Ֆինանսների նախարարություն Միջոցառումներ նախատեսված չեն     

12.  Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային 
անվտանգության տեսչական մարմին 

Սեմինար 3 09-11.12.2019թ. 3  

13.  Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Միջոցառումներ նախատեսված չեն     

14.  Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Սեմինար-վարժանք 1 06.12.2019թ. 1 

ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ՝ 

հնարավորության 
դեպքում 

15.  Միջուկային անվտանգության կոմիտե Սեմինար-պարապմունք 1 06.12.2019թ. 1  
16.  Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին Միջոցառումներ նախատեսված չեն     
17.  Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Վարժանք 1 06.12.2019թ. 1  
18.  Պետական եկամուտների կոմիտե Ընթացքում է     

19.  Կադաստրի կոմիտե Վարժանք 1 06.12.2019թ. 1 ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

20.  Վիճակագրական կոմիտե Սեմինար-վարժանք 1 06.12.2019թ. 1  
21.  Քաղաքաշինության կոմիտե Ընթացքում է     



Հ/հ Գերատեսչության անվանում Միջոցառման անվանումը Միջոցառումների    
քանակը Անցկացման օրը 

Ընդգրկված մարմինների 
քանակը/Միջոցառման 

վայրերի քանակը 
Նշումներ 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Տեխնիկային ցուցադրություն 

22.  Կրթության տեսչական մարմին Վարժանք 1 
06.12.2019թ. 

 1 ԱԻՆ մասնագետի 
աջակցությամբ 

23.  Ազգային անվտանգության ծառայություն Սեմինար 1 07.12.2019թ. 1  

24.  Ոստիկանություն 

Մասնակցություն ունենալ Աղետներին 
դիմակայունության օրխորագրով 

համապետական միջոցառումներին` 
անհրաժեշտ աջակցություն 
ցուցաբերելով Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության 
տարածքային կառույցներին 

 
    

25.  Պետական վերահսկողական ծառայություն Ընթացքում է     

26.  
Արագածոտնի մարզպետարան Սեմինար 2 06.12.2019թ. 2  

Արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 3 06.12.2019թ. 3  

27.  
Արարատի մարզպետարան 

Սեմինար-պարապմունք 2 06.12.2019թ. 2  
109 4-5.12.2019թ. 109  

Վարժանք 111 06.12.2019թ. 111  

Արարատի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 2 06.12.2019թ. 2  

28.  
Արմավիրի մարզպետարան Սեմինար-պարապմունք 8 06.12.2019թ. 8  

Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 1 07.12.2019թ. 1  

29.  
Գեղարքունիքի մարզպետարան 

Սեմինար-պարապմունք 14 06.12.2019թ. 14  
Սեմինար-վարժանք 11 06.12.2019թ. 11  

Վարժանք 1 09.12.2019թ. 1  

Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 4 07.12.2019թ. 4  

30.  
Լոռու մարզպետարան 

Սեմինար-վարժանք 146 19.11-06.12.2019թ. 146  
Վարժանք 1 06.12.2019թ. 1  

Լոռու մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 

1 06.12.2019թ. 1  
4 07.12.2019թ. 4  

31.  
Կոտայքի մարզպետարան 

Սեմինար-վարժանք 9 06.12.2019թ. 9  
Վարժանք 1 06.12.2019թ. 1  

Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 4 07.12.2019թ. 4  

32.  
Շիրակի մարզպետարան 

Սեմինար-պարապմունք 148 05.12.2019թ. 148  
Սեմինար-պարապմունք 148 06.12.2019թ. 148  

Վարժանք 148 07.12.2019թ. 148  

Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 6 07.12.2019թ. 6  

33.  
Սյունիքի մարզպետարան Սեմինար-պարապմունք 6 06.12.2019թ. 6  

Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 5 06.12.2019թ. 5  

34.  
Վայոց ձորի մարզպետարան 

Սեմինար-պարապմունք 1 06.12.2019թ. 1  
Սեմինար-վարժանք 3 06.12.2019թ. 3  

Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 3 07.12.2019թ. 3  

35.  Տավուշի մարզպետարան 
Սեմինար-վարժանք 7 06.12.2019թ. 7  
Սեմինար-վարժանք 41 09-11.12.2019թ. 41  



Հ/հ Գերատեսչության անվանում Միջոցառման անվանումը Միջոցառումների    
քանակը Անցկացման օրը 

Ընդգրկված մարմինների 
քանակը/Միջոցառման 

վայրերի քանակը 
Նշումներ 

Սեմինար-պարապմունք Սեմինար-վարժանք Վարժանք Տեխնիկային ցուցադրություն 

Տավուշի մարզային փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 4 07.12.2019թ. 4  

36.  
Երևանի քաղաքապետարան 

Վարժանք 1 04.12.2019թ. 1  
Սեմինար-պարապմունք 4 05.12.2019թ. 4  
Սեմինար-պարապմունք 12 06.12.2019թ. 12  
Սեմինար-պարապմունք 1 06.12.2019թ. 1  
Սեմինար-պարապմունք 1 06.12.2019թ. 1  

Վարժանք 1 07.12.2019թ. 1 
ԱԻՆ աջակցությամբ՝ 

տեխնիկայով և 
անձնակազմով 

Երևան քաղաքի փրկարարական վարչություն Հրշեջ-փրկարարական գույքի 
ցուցադրություն 1 07.12.2019թ. 1  

 Ընդհանուր  1029  991/38  
 


