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   Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ 

կետի, «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետի, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների 

կազմակերպման և իրականացման, արտակարգ իրավիճակներում գործելու ընթացակարգերի 

սահմանման, արտակարգ իրավիճակներում համայնքի բնակիչների պաշտպանության 

կազմակերպման նպատակով՝ որոշում եմ. 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի

աղետների ռիսկի կառավարման պլանը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Աղետների ռիսկի կառավարման խորհրդին՝ յուրաքանչյուր տարվա մինչև դեկտեմբերի 31-ը

իրականացնել պլանի վերանայում: 

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը վերապահվում է համայնքի ղեկավարին:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
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Հավելված 
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի ղեկավարի 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 12-ի  N 133-Ա  որոշման 
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I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Գետամեջ համայնքի ԱՌԿ պլանում օգտագործվող հիմնական 
հասկացություններն են՝ 

1) Արտակարգ իրավիճակ` որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում խոշոր վթարի,
վտանգավոր բնական երևույթի, տեխնածին, տարերային կամ էկոլոգիական 
(բնապահպանական) աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), բույսերի 
և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդության 
(էպիֆիտոտիա), զենքի տեսակների կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակ, որը 
հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու 
շրջակա միջավայրին` զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդկանց 
կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման: 

2) Արտակարգ իրավիճակների կանխում` արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող

գործոնների կանխորոշում և վերացում: 
3) Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր հետևանքների նվազեցում` նախօրոք

իրականացվող միջոցառումների համալիր` արտակարգ իրավիճակների ազդեցության 
հնարավոր մեղմացման համար: 

5) Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացում` արտակարգ 
իրավիճակներում փրկարարական և անհետաձգելի վերականգնողական աշխատանքների 
կատարում` մարդկանց կյանքի ու գործունեության բնականոն պայմաններ ապահովելու 
համար: 

6) Աղետ` բնակչության, նյութական, տնտեսական կամ բնապահպանական
կորուստների այնպիսի մակարդակ, որը լրջորեն խաթարում է հասարակության և Համայնքի 
կենսագործունեությունը և գերազանցում է հասարակության կամ Համայնքին սեփական 
ուժերով հաղթահարելու կարողությունը: 

7) Աղետի գոտի` արտակարգ իրավիճակների հետևանքով տուժած տարածք

(բնակավայր, օբյեկտ) կամ տարածքի մի մաս: 
8) Բնակչության պաշտպանության ձևերն են՝ տարահանում, պատսպարում և

անհատական պաշտպանություն: 
9) Տարահանում` արտակարգ իրավիճակներում վտանգավոր տարածքից անվտանգ

տարածք բնակչության, նյութական ու մշակութային արժեքների ժամանակավոր 
տեղափոխում և տեղաբաշխում: 

10) Պատսպարում` արտակարգ իրավիճակներում զանգվածային ոչնչացման զենքի,
ինչպես նաև ոչնչացման հատուկ միջոցների ազդեցությունից մարդկանց կյանքի ու 
գործունեության ժամանակավոր ապահովում` համապատասխան շինությունների 
տարածքում: 

11) Անհատական պաշտպանություն`  մարդկանց՝ ճառագայթային, թունավոր և
մանրէաբանական նյութերից պաշտպանության միջոցներով ապահովում. փրկարարական 
աշխատանքներ` մարդկանց, նյութական և մշակութային արժեքների փրկության նպատակով 
միջոցառումների համալիր: 

12) Վտանգ՝ պոտենցիալ գործընթաց կամ երևույթ, որը կարող է հանգեցնել
մարդկային զոհերի, խեղանդամության, հիվանդությունների կամ այլ առողջական 
հետևանքների, գույքի վնասման, կենսամիջոցների և ծառայությունների կորստի, 
սոցիալական և տնտեսական ցնցումների կամ շրջակա միջավայրի վնասի: Կարելի է ասել, որ 
վտանգը  պոտենցիալ երևույթներից և գործընթացներից ոչ ցանկալի հետևանքներ ունենալու 
ակնկալիքն է: 

13) Խոցելիություն՝ համայնքին, համակարգին կամ ակտիվին բնորոշ այն
պայմաններն ու բնութագրերը, որոնք բարձրացնում են վերջիններիս վտանգի ավերիչ 



ազդեցություններին ենթարկվելու հավանականությունը: Կարելի է ասել, որ խոցելիությունը 
վտանգից անպաշտպանվածության աստիճանը կամ պոտենցիալ վտանգավոր երևույթի 
զարգացման արդյունքում ծագած կորուստների աստիճանն է (0-100)%: 

14) Աղետի ռիսկ՝ վտանգի կամ վտանգավոր երևույթի հավանական ազդեցության
հետևանքով հասարակական ծառայությունների, կենսամիջոցների և ունեցվածքի, 
առողջության վատթարացմամբ և մարդկային զոհերով արտահայտված հնարավոր աղետալի 
կորուստներ, որոնք կարող են առաջանալ որևէ Համայնքում կամ հանրության մեջ: Կարելի է 
ասել, որ աղետի ռիսկը վտանգի կամ վտանգավոր երևույթի աղետալի ազդեցության 
հավանական չափն է՝ արտահայտված կորուստներով:   

15) Կարողություն՝ կարողությունն առկա բոլոր պաշարների ամբողջությունն է, որը
կարող է նպաստել անվտանգության ապահովմանը: 

16) Դիմակայունություն՝ վտանգին դիմակայելու ունակությունն է, որն իր մեջ ներառում
է վտանգի հետևանքներին դիմակայելը, դրան հարմարվելը և ժամանակին ու արդյունավետ 
վերականգնվելը, այդ թվում՝ համայնքի հիմնական  գործառույթների պահպանման և 
վերականգնման միջոցով: 

II. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱՌ-աղետների ռիսկ 
ԱՌԿ-աղետների ռիսկի կառավարում 
ԱՌՆ – աղետների ռիսկի նվազեցում 
ԱԻ – արտակարգ իրավիճակներ 
ԱՕ-առաջին օգնություն 
ՀՀ ԱԻՆ –Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 
լիազոր մարմին – ՀՀ ԱԻՆ կամ ՀՀ ԱԻՆ  տարածքային ստորաբաժանում 
ՀԿԽԸ-հայկական կարմիր խաչի ընկերություն 
ՓԾ-փրկարար ծառայություն 
ԼՄՓՎ-Լոռու մարզային փրկարարական վարչություն 
ՈՒՀ – ուսումնական հաստատություն 



III. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նկարագիր 

Աշխարհագրական դիրք Համայնքը  գտնվում  է  նախալեռնային  գոտում,  ծովի 

մակերևույթից  1250 մետր  միջին  բարձրության  վրա:   

Տարածք (հարևան համայնքներ) Նոր Հաճն, Արզնի, Պտղնի, Քանաքեռավան 

Վարչատարածքային բաժանում 

(պայմանական) 

չկա 

Համայնքի շենքեր-շինություններ Ոչ վթարային Վթարային 
Վտանգավոր 

գոտում 

Բնակելի 200 առանձնատուն, 496 

այգետնակ, 1 հատ 2 

հարկանի բազմաբնակարան 

շենք,  

0 

երեսունհինգ 

այգետնակ 

գտնվում է 

սողանքի 

գոտում 

Ոչ բնակելի Համայնքապետարանի շենք, 

մշակույթի տուն, գրադարան, 

բուժակ-մանկաբարձական 

կետ, «Գետամեջի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

0 0 

Կլիմա Կլիման մեղմ է, հունվար ամսին միջին ջերմաստիճանը 

կազմում է -40C: Ամառը հով է լինում, հուլիս ամսվա միջին 

ջերմաստիճանը կազմում է +250C: 

Ջրային ռեսուրսներ Խմելու ջրի 3 ջրատար 

Բնություն մեղմ կլիմա 

Մարդկանց զանգվածային 

կուտակման վայրեր 

Անվանում Հնարավոր 

մարդկանց 

քանակ 

Աշխատանքային 

ժամեր 

Հանգստի գոտի 

Հանգստյան 

տներ/հյուրանոցներ/այլ 

Պատմական օբյեկտներ Երկրորդ 

աշխարհամարտում 

զոհվածների հիշատակին 

նվիրված հուշահամալիր, 

եկեղեցի 

Մշակույթային օբյեկտներ 

Այլ 

Տրանսպորտային համակարգ 

- Ճանապարհներ 8 կմ ներհամայնքային ճանապարհներ 

- Կամուրջներ 4 ավտոմոբիլային կամուրջ 

- Թունելներ - 

- Երկաթուղի 1 Նոր Հաճնի երկաթգծի կայարան 

- Այլ 

Կապի, կոմունալ-էներգետիկ 

ցանցեր 



Գազ վերգետնյա 2 բաշխիչ կայան, 7050 մ  գազամատակարարման ցանց 

ստորգետնյա 

Էլեկտրականություն վերգետնյա 4 ենթակայան, 7000մ բարձր լարման և 8000մ ցածր լարման 

էլեկտրահաղորդման գծեր 

ստորգետնյա 

Խմելու ջուր վերգետնյա 3 ջրատար, 5,6 կմ ջրագիծ 

ստորգետնյա 

Ոռոգման ջուր վերգետնյա 2,5 կմ ոռոգման ներքին ցանց 

ստորգետնյա 

Կոյուղի 

Հեռախոս վերգետնյա - 

ստորգետնյա 

Վտանգավոր 

օբյեկտներ/կառույցներ 

Գտնվելու վայրը Օգտագործվող 

նյութ 

Խոցման 

տարածք 

- Քիմիապես - մ2 

- Հրդեհավտանգ բենզալցակայան բենզին, 

տեխնիկական 

հեղուկներ 

30 մ2 

- Պայթյունավտանգ - մ2 

- Այլ - մ2 

Համայնքում կամ համայնքին 
սպառնացող ջրամբար 

- 

Անվանում - 

Պատկանելիություն - 

Գտնվելու վայրը - 

Տարողությունը մլն. մ3 

Համայնքի ջրածածկման 

հնարավոր հատվածը 

մ2 / % 

Հնարավոր ջրածածկման 
ժամանակը 

Վթարի ժամ + 

Համայնքում կամ համայնքի 
տարածքին մոտ գտնվող 
պոչամբարներ 

- 

Անվանում - 

Պատկանելիություն - 

Գտնվելու վայրը - 

Պահպանվող նյութը - 

Տարողությունը մլն. մ3 

Խոցման հնարավոր հատվածը մ2 / % 

Հնարավոր խոցման ժամանակը Վթարի ժամ + 

Կենցաղ-սպասարկման 
օբյեկտներ/կառույցներ 
(խանութ, պահեստ, 
արտադրություն և այլն) 

մեկ խանութ, «Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 

«Կամուրջշին» ՓԲԸ 

Բնակչություն Թվաքանակ Հաշմանդամ Դժվար 



տեղաշարժվող  

Ընդհանուր 788 2  

Տղամարդ 395 -  
Կին 393 -  

0-3 տարեկան 17 -  

3-6 տարեկան 37 -  

6-18 տարեկան 82 2  

18-65 տարեկան 563   

65 բարձր 89 2  

Առողջապահական համակարգ  

Համայնքի բժշկական 
հաստատություն 

1 Բուժակ-մանկաբարձական կետ 

Բուժ  աշխատող 1 

Մոտակա  բժշկական 
հաստատություն 

Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա 4,6 կմ 

Համայնքի 
սանիտարահիգիենիկ 
հաստատություն /աշխատող 

- 

Սպասարկող 
սանիտարահիգիենիկ 
հաստատություն / աշխատող 

- 

Անասբուժական և 
ֆիտոսանիտարական համակարգ 

- 

Համայնքի անասնաբուժական  
հիմնարկ/ աշխատող 

- 

Սպասարկող 
անասնաբուժական  
հիմնարկ/ աշխատող 

- 

ֆիտոսանիտարական  
հիմնարկ/ աշխատող 

- 

ֆիտոսանիտարական  
հիմնարկ 

- 

Ինժեներական տեխնիկա  

Էքսկավատոր - 

Մղան - 

Ավտոկռունկ - 

Ինքնաթափ - 

Կոմպրեսոր - 

Այլ տեխնիկա 4 բեռնատար 

Տրանսպորտային միջոցներ  

Միկրոավտոբուս - 

Ավտոբուս - 

Անհատական 184 

Այլ տեխնիկա - 

Ուսումնական 
հաստատություններ 

Անվանում Սովորողներ Անձնակազմ 



Նախադպրոցական - 

Ուսումնական հաստատություն 1 67 25 

Մասնագիտական/քոլեջ - 

ԲՈՒՀ - 

Այլ - 

Տեղեկատվական աղբյուրներ 

Գերեզմանատուն 2 

IV. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ
ԱԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 Գետամեջ համայնքում համայնքի ղեկավարի 08 հունիսի 2018 թվականի N 74-Ա 
որոշմամբ ստեղծվել և հաստատեվել է ԱՌԿ կառավարման խորհրդի կազմը՝ և 
ղեկավար է նշանակվել համայնքի ղեկավարը: 
Խորհուրդի կազմում ընդգրկվել են ավագանու անդամներ և  հրշեջ-փրկարարական 
աշխատանքների, հասարակական կարգի պահպանման, տրանսպորտային ապահովման, 
կապի և տեղեկատվական փոխանակման, բժշկական օգնության կազմակերպման, 
կենսաապահովման կազմակերպման, կոմունալ-էներգետիկ ապահովման, ինժեներական 
միջոցառումների ապահովման, դիակների ճանաչման և հուղարկավորման 
կազմակերպման և հաշվառման, անհայտ կորածների և ընտանիքի անդամների 
միավորման, կորած/միայնակ մնացած երեխաների ու ծերերի հարցերով զբաղվող 
պատասխանատու: 

Խորհրդի նիստերն անցկացնել տարին երկու անգամ` մարտ, հոկտեմբեր ամիսներին 



V. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ 

5.1. Համայնքի ընդհանուր վտանգների, խոցելիության նկարագրություն, դրանց բացասական հետևանքները և հնարավոր 
լուծումները 
Գետամեջ համայնքում  բնածին  աղետները  (սելավ, կարկուտ, ուժեղ քամի, սողանք, քարաթափում) որոշակի 

պարբերականությամբ  կրկնվում  են  համարյա ամեն տարի` տարվա բոլոր եղանակներին: 
Նշված  աղետների  որոշ  մասի  պատճառները  կանխարգելման  աշխատանքների բացակայությունն  է, որը  հետևանք է 

համայնքի  բյուջեում  համապատասխան  ֆինանսական  միջոցների  պակասը: 
Բնական  աղետները  խիստ  բացասական  են  ազդում  համայնքի  սոցիալ-տնտեսական  իրավիճակի  վրա, քանի  որ  մեծ 

վնաս է պատճառում ցանքատարածություններին, այգիներին, բանջարանոցներին, ինչպես նաև որոշակի չափով բնակելի տներին: 
Քարաթափում - 2 փողոցի 5-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցի որոշակի հատվածում, 4-րդ փողոցի որոշակի հատվածում և 8-րդ 

փողոցի ամառանոցային որոշակի հատվածում առկա է քարաթափման վտանգ:  
Ուժեղ քամի – ուժեղ քամու հետևանքով վնասվում են բնակելի տների, օժանդակ շինությունների, համայնքի վարչական 

տարածքում գտնվող ձեռնարկությունների տանիքները: 
Սողանք - համայնքի վարչական տարածքում գտնվող այգեգործական որոշակի տարածքներում առկա է սողանքի վտանգ: 
Կարկուտ – միջին հաշվով տարին 2-3 անգամ կրկնվող կարկտահարությունները վնասում են ոչ միայն այգիները, 

ցանքատարածքները, բերքը, այլև վնաս է հասցնում բնակելի տների տանիքներին և ծածկերին:  
Սելավ – Հորդառատ անձրևների ժամանակ վնասվում են համայնքի կենտրոնական ներհամայնքային ասֆալտապատ 

ճանապարհները: 
Գետ վարարում (հեղեղում) – Գետամեջի համար վտանգ է հանդիսանում համայնքի տարածքով անցնող Հրազդան գետի 

վարարումները, որոնք վտանգ են առաջացնոմ ափամերձ հատվածներում գտնվող բնակելի տներին և հողամասերին: 
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Երկրաշարժ 

Համայնքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ 
գոտում: Ուժեղ երկրաշարժի 
դեպքում Համայնքում ցածր 
սեյսմակայունության ու վթարային 
շենք-շինություններում տեղի 
կունենա մասնակի կամ 

Համայնքում առկա բնակելի 
տներ, այլ շենք-

շինություններ, մարդիկ, 
կենդանիներ 

Երկրաշարժը կարող է 
դառնալ մարդկային և 

նյութական կորուստների, 
երկրորդային երևույթների 
առաջացման  պատճառ 

Բնակչության ուսուցում: 
Սեյսմիկ ռիսկի գնահատում: 

Տների, շինությունների ամրացում: 



Վտանգի նկարագրություն Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների ռիսկի կառավարման 
միջոցառումներ 

1 2 3 4 
ամբողջական փլուզումներ: 8 բալի 
դեպքում հատուկ նախագծով 
կառուցված տներում 
վնասվածքները կլինեն թեթևակի,  
տիպայինում` նշանակալի, վատ 
կառույցներում տեղի կունենան 
ավերվածություններ: 

Սողանք 

Համայնքի վարչական տարածքի 
որոշակի հատվածներում առկա է 
սողանքային գոտի, որի 
հետևանքով հաճախակի վնասվում 
են տվյալ հատվածի 
ճանապարհները, այգետնակները, 
օժանդակ շինությունները: 

Այգեգործական տարածքի 
սողանքային հատված, 

օժանդակ շինություններ, 
ճանապարհներ 

Սողանքի հետևանքով 
կարող են փլուզվել 

այգեգործական տարածքի 
սողանքային գոտում 

գտնվող այգետնակները, 
տվյալ հատվածի 

ճանապարհները, այլ շենք-
շինությունները: 

Կատարել ծառատունկ և 
ջրահեռացում: 

Ամպրոպ / կայծակ 

Ամպրոպներն ու կայծակները 
համայնքում միշտ էլ դիտվել են: 

Ամպրոպը և կայծակը բավականին 
լուրջ վնասներ են հասցնում 

բնակչությանը: 

Էլեկտրասարքավորումներ, 
մարդիկ, անասուններ: 

Էլեկտրասարքավորումների 
վնասման պատճառ: 

Ընդհատվում է 
էլեկտրահաղորդակցումը և 

կապը: Մարդկանց 
առողջությանը և կյանքին 

սպառնալիք: Անասունների 
կորուստ: 

Շանթարգելների տեղադրում: 
Բնակչության իրազեկում, 

ուսուցում: 

Հեղեղում 

Հեղեղման առաջացման պատճառ 
է հանդիսանում վաղ գարնանը 

ձնհալից և անձրևաջրերից 

 գետի ափամերձ 
տարածքում գտնվող 

բնակելի տներ, այլ շենք-

Առատ տեղումների և 
ձնհալի հետևանքով 

վարարած Հրազդան գետը 

Հեղեղումների վտանգը 
վերացնելու համար անհրաժեշտ է 

դեռևս պահպանված 



Վտանգի նկարագրություն Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների ռիսկի կառավարման 
միջոցառումներ 

1 2 3 4 
Հրազդան գետի վարարումը: շինություններ,  մարդիկ, 

կենդանիներ, կամուրջներ, 
ճանապարհներ:  

հեղեղում է ափամերձ 
տարածքում գտնվող  

տնամերձ հողամասերը, 
շինությունները, 

ճանապարհները:  
Վնասվում է նաև 

կամուրջները, ընտանի 
կենդանիներին, մարդկանց: 

պատվարները պահպանել 
հնարավոր փլուզումներից և 
պարբերաբար ամրացնել, 

բարձրացնել հողապատնեշներով, 
հողաթմբերով, իսկ 

հննարավորության դեպքում 
կառուցել նոր պատվարներ, կամ 

կառուցել գաբիոններ: 

Երաշտ 
Երաշտը շատ հաճախ տեղումների 

սակավության կամ ոռոգման 
պակասի հետևանք է: Ապրիլ-մայիս 

ամիuներից uկuած կարող են 
դիտվել սակավաջրության հետ 

կապված երեւույթներ, ինչը երաշտը 
դարձնում է անխուսափելի։ 

Բերքի կորուստը պայմանավորված 
է նաև համայնքի վարելահողերում 
ոռոգման ցանցի բացակայությամբ: 

Համայնքում հողագործությունը 
նվազել է, մշակվում և ոռոգվում են 

հիմնականում տնամերձ 
տարածքները, որտեղ մշակվում են 

բանջարաբոստանային 
մշակաբույսեր: Երաշտային 

տարիներին, ջրի սակավության 
պատճառով մեծանում է վարակիչ 

հիվանդությունների 
հավանականությունը: 

Ցանքատարածքներ, 
ցանքեր,     
այգիներ,   
արոտ,     

անասնապահություն: 

Բերքատվության անկում,  
բերքի կորուստ և 

հետևաբար, նյութական 
կորուստներ 

հողագործության, 
անասնապահական 

ոլորտներում: 
Սակավաջրության 

պատճառով մեծանում է 
գյուղատնտեսական 

կենդանիների շրջանում 
վարակիչ 

հիվանդությունների, 
մշակաբույսերի ոչնչանալու 

հավանականությունը 

Տեղեկատվության ապահովում: 
Նոր տեխնոլոգիաների, 

մշակաբույսերի ներմուծում: 
Հուսալի կլիմայական 

տեղեկատվության ապահովում: 
Ոռոգման ցանցի բարեկարգում, 

ընդլայնում: 
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Ցրտահարություն 
Համայնքին բնորոշ է ցրտհարություն 
ձմռան ամիսներին: 

Այգիներ, 
բանջարաբոստանային 

որոշ մշակաբույսեր,  բերք 

Բերքատվության անկում, 
բերքի կորուստ  և 

հետևաբար նյութական 
կորուստներ: 

Հուսալի կլիմայական 
տեղեկատվության ապահովում: 

Նոր տեխնոլոգիաների և 
մշակաբույսերի կիրառում:  
Բնակչության իրազեկում 

ցրտահարությունից 
պաշտպանելու միջոցների, ձևերի 

վերաբերյալ: 

Քարաթափում 
2 փողոցի 5-րդ փակուղու, 5-րդ 

փողոցի որոշակի հատվածում, 4-րդ 
փողոցի որոշակի հատվածում և 8-

րդ փողոցի ամառանոցային 
որոշակի հատվածում առկա է 

քարաթափման վտանգ 

Մարդիկ, ճանապարհ, 
բնակելի տներ, 
այգետնակներ, 

կենդանիներ, բերքատու 
ծառեր 

Քարաթափման հետևանքով 
կարող են վնասվել 2 

փողոցի 5-րդ փակուղու, 5-
րդ փողոցի որոշակի 

հատվածում, 4-րդ փողոցի 
որոշակի հատվածում և 8-

րդ փողոցի ամառանոցային 
որոշակի հատվածում 

գտնվող ճանապարհները, 
բնակելի տները, 
այգետնակները: 

Քարաթափման հատվածների 
մասնագիտական զննում, 

հնարավորության 
դեպքում իրականացնել  

արհեստական քարաթափում: 
Պարբերական մոնիթորինգի 

կազմակերպում, վտանգի մասին 
բնակչության վաղ իրազեկում: 

Ձնաբուք 
Համայնքին բնորոշ առատ ձյունը և 

ուժեղ քամիները պատճառ են 
դառնում ձնաբքի, ինչի հետևանքով 

հիմնականում խցանվում են 
միջհամայնքային ճանապարհը: 

Ճանապարհի խցանումը դառնում է 

Ճանապարհներ, 
էլեկտրահաղորդակցում 

Միջհամայնքային և 
ներհամայնքային 

ճանապարհների խցանում: 
Էլեկտրամատակարարման 

խափանում: 

Հուսալի օդերևույթաբանական 
տեղեկատվության ապահովում: 
Համապատասխան տեխնիկայի 

ձեռքբերում: 



Վտանգի նկարագրություն Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների ռիսկի կառավարման 
միջոցառումներ 

1 2 3 4 
լրացուցիչ խնդիրների առաջացման 

պատճառ: 

Հորդառատ տեղումներ 
Տևական անձրևների ժամանակ 
խախտվում է բուսաբուծության 
ոլորտում կատարվող 
աշխատանքների 
ժամանակացույցը, հողերի 
գերխոնավությունից առաջանում են 
սնկային հիվանդություններ, որոնց 
պատճառով ընկնում է 
մշակաբույսերի բերքատվությունը: 
Հորդառատ անձրևների ժամանակ 
ակտիվանում են համայնքում առկա 
սողանքային երևույթները 

բերք, 
բանջարաբոստանային 

մշակաբույսեր, 
խոտ, 

ներհամայնքային 
ճանապարհներ, 
բնակելի տներ, 

տնամերձ 
հողատարածքներ: 

Առատ տեղումները դառնում 
են սելավների առաջացման, 

գետի վարարման և 
հեղեղումների պատճառ:  

Առատ տեղումները 
խոչընդոտում են 

գյուղատնտեսական 
աշխատանքների 
իրականացմանը, 
ակտիվանում են 

համայնքում առկա 
սողանքային երևույթները:   

Մշակել և կիրառել 
կանխատեսման և 

վաղազդարարման համակարգ: 
Ապահովել բնակչության վաղ 

իրազեկումը: 
Ճանապարհների եզրերին 
հեղեղատների կառուցում և 

ճանապարհների բարեկարգում: 

Կարկտահարություն 
Կարկտահարությունների 

պատճառով բերքի կորուստները 
համայնքում հասնում են 30-40%: 

Այգիներ, 
ցանքատարածքներ, 

ցանքեր, բերք, 
ընտանի կենդանիներ, 

շինություններ, 
տրանսպորտային 

միջոցներ: 

Վնասվում բերքը, 
ցանքատարածքները և 

տանիքածածկերը: Բերում է 
էական նյութական 

կորուստների: 

Հակակարկտային միջոցների 
տեղադրում,   կանխատեսման և 
վաղ ազդարարման համակարգի 

մշակում և կիրառում: 

ՈՒժեղ քամիներ 
ՈՒժեղ քամիները բավականին մեծ 

վնասներ են պատճառում 
համայնքին:  

Բնակելի տներ, 
բազմաբնակարան շենք, 

շենք-շինություններ, 
էլեկտրահաղորդակցման 

համակարգ, 

ՈՒժեղ քամիները առավել 
շատ վնասում են 

էլեկտրասյուները և 
էլեկտրահաղորդալարերը: 
Վնասվում են նաև բնակելի 

Համայնքային բյուջեով կամ այլ 
աղբյուրներից նախատեսել 
միջոցներ ուժեղ քամիների 
հետևանքների վերացման 
աշխատանքների համար: 



Վտանգի նկարագրություն Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների ռիսկի կառավարման 
միջոցառումներ 

1 2 3 4 
ցանքատարածքներ, 

այգիներ 
 

տների և շենք-
շինությունների 

տանիքածածկերը, 
լուսամուտները: 

Քամիները մեծ վնասներ են 
պատճառում նաև 

գյուղատնտեսական 
ոլորտին:  Ամառ-աշուն 
ժամանակահատվածի 

քամիները մեծ վնաս են 
հասցնում այգիներին, 

հատկապես պտղատու և 
մրգատու՝ դառնալով բերքի 

թափման պատճառ: 

Մշակել կանխատեսման և 
վաղազդարարման համակարգ և 

կիրառել: 
Ապահովել բնակչության վաղ 

իրազեկումը: 
Այգիների երկանքով պաշտպանիչ 

շերտի կառուցում-տեղադրում 
/բնական կամ արհեստական 
անտառաշերտ, պաշտպանիչ 

ցանկապատեր/ 

Սելավ 
Գարնան և աշնան առատ 

տեղումների ժամանակ առաջացած  
սելավային  հոսքերը` 

հեղեղատարների բացակայության 
պատճառով,  հոսում  են  

ներհամայնքային  
ճանապարհներով, վնասելով 

դրանք, լցվելով տնամերձ 
հողամասերը: 

Մարդիկ, կենդանիներ, 
ներհամայնքային 

ճանապարհներ, տնամերձ 
հողամասեր, նկուղներ, 

ցանքատարածքներ 

Համայնքի 
ճանապարհների, 

կամուրջների, տների, 
տնամերձերի, գոմերի և 

ցանքատարածքների 
վնասում: Հողերի լվացում, 

քայքայում: 
 

Հեղեղատարների կառուցում: 

 
Հրդեհներ 

Հրդեհային կանոնների խախտման 
հետևանքով կարող են առաջանալ 

հրդեհներ: Ծխախոտի չմարած 

Չոր խոտածածկ 
տարածքներ, կենդանիներ, 

ծառեր 

Կենդանիների և բույսերի 
ոչնչացում, անհետացում, 

հողի բերքատվության 

Կլիմայական փոփոխությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում: Բնակչության 



Վտանգի նկարագրություն Խոցելիություն Հնարավոր իրավիճակ Աղետների ռիսկի կառավարման 
միջոցառումներ 

1 2 3 4 
մնացորդները չոր խոտածածկ 

տարածքներում նետելու 
հետևանքով առաջացած հրդեհներ: 

նվազում, էրոզիա: 
Դաշտերում խոտածածկ 

տարածքների  հրդեհների 
ժամանակ կարող են այրվել, 

ջերմահարվել այգիներ և 
մրգատու ծառեր: 

իրազեկում: Տեղեկատվական 
վահանակների տեղադրում: 

Անասունների հիվանդություններ 
Անասնահամաճարակի տարածում` 
համայնքի գյուղատնտեսական 
կենդանիների և թռչունների 
շրջանում 

Անասուններ, մարդիկ Կյանքի և առողջության 
սպառնալիք, անասունների 
կորուստ: 

Ժամանակին պատվաստումների 
կատարում: Պրոֆիլակտիկ 
միջոցառումների իրականացում: 

Բույսերի հիվանդություններ 

Համայնքի 
ցանքատարածությունների կամ 
այգիների լայնածավալ 
վարակվածություն (կրծողների  
 

Մշակվող հացահատիկ, 
բանջարաբոստանային 
բուսատեսակներ 

Բերքի նվազում, կորուստ, 
նյութական կորուստ 

Համակարգված 
պայքարամիջոցների կիրառում 
տարվա բոլոր 
ժամանակահատվածներում : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Համայնքի կարողությունների նկարագրություն 
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Մարդկային և 
կառուցվածքային 

ռեսուրսներ 
Խոցելիություն 

1.  Մարդկային ներուժ x x  x x     x x x x x x x 

2.  

Համայնքապետարան
ի շենք (մշակույթի 
տուն, գրադարան, 
Բուժակ-
մանկաբարձական 
կետ (ԲՄԿ)) 

x          x      

3.  Դպրոց x          x      
4.  Խանութ /1 հատ/ x          x      
5.  Եկեղեցի x          x      

6.  

Մշակված տնամերձ 
ցանքատարածքներ, 

այգիներ 
 x x x x x     x x  x  x 

7.  

Խոշոր և մանր 
եղջերավոր 

անասուններ, 
մեղվաընտանիքներ 

x x x x x x   x x  x x x x  

8.  Արտաքին x    x    x   x  x  x 



ճանապարհների 
վիճակը 

9.  Տարահանման պլան                 

10.  

Աղետներին 
արձագանքման 

պլան 
                

11.  

Արագ 
արձագանքման 

խումբ 
                

12.  

Գյուղատնտեսական 
արտադրանքի մեծ 

պահանջարկ 
                

13.  

Գլխավոր 
ավտոճանապարհի 

մոտ գտնվելը 
                

14.  

Ոռոգման 
ներհամայնքային 

ցանցի առկայություն 
 

x               x 

15.  

Խմելու ջրի ցանցի 
առկայություն 

 
x               x 

16.  

Կազմակերպված 
աղբահանություն 

 
                

Բնական ռեսուրսներ  
17.  Գետի առկայություն          x  x     

18.  
Հողային բավարար 

ռեսուրսներ 
  x        x      

Տեխնիկական միջոցներ  

19.  
Բջջային 

հեռախոսակապ 
x              x  



20.  Ինտերնետ x              x  

21.  

Տեղեկատվական 
աղբյուրների 

հասանելիություն 
x              x  

22.  

Որոշակի 
տրանսպորտային 

միջոցներ 
184 մարդատար 

մեքենաներ 
4 բեռնատար 
մեքենաներ 

x x               

23.  Շչակներ x                

Ֆինանսական միջոցներ  
24.  Համայնքի բյուջե x x x x x x x x x x x x x x x x 

Համագործակցություն  

25.  

ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն 
x                

26.  

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

զարգացման 
նախարարություն 

x                

27.  ՀՀ ոստիկանություն x                
28.  Մարզպետարան x                
29.  ՏԻՄ-եր x             x  x 



VI. ԱԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

6.1. Ազդարարման և բնակչության իրազեկման կազմակերպում 

  Համայնքի ԱՌԿ խորհրդի ազդարարումը իրականացվում է համաձայն 
ազդարարման սխեմայի (հավելված 6)։ Ազդարարումը իրականացվում է քաղաքային ու 
բջջային հեռախոսներով (կապի բացակայության դեպքում սուրհանդակի միջոցով) կոնկրետ 
տեղեկատվություն հաղորդելու միջոցով: Ազդարարման ժամանակ, երբ հաղորդվում է 
«Հավաք», այս դեպքում բոլորը ներկայանում են համայնքապետարան։ 

Առանձին դեպքում հավաքն իրականացվում է դպրոսի հարակից տարածքում, եթե 
համայնքապետարանի շենքը վնասվել է երկրաշարժից: Բնակչության ընդհանուր 
ազդարարումն իրականացվում է Հրազդան գետի վարարման ,ինչպես նաև այի բնական և 
տեղնածին այլ աղետների սպառնալիքի և առաջացման դեպքում:   Ազդարարումն 
իրականացնում է համայնքում առկա շչակներով,իսկ նրանց չաշխատելու դեպքում 
բարձրախոսերով, հեռախոսակապով,   համայնքապետարանի պաշտոնական կայքով և 
սոցիալական ցանցի միջոցով: 

Հրազդան գետի հունի վարարման վտանգի դեպքում հավաքի վայր ժամանելու 
փոխարեն, ազդարարվողները իրականացնում են գործողություններ, որոնք նախատեսված 
են ստանդարտ գործողություններով (հավելված 10)։  

Ազդարարումը չխափանելու համար ազդարարվողները հավաքի վայր ժամանելիս, 
ստուգման կարգով անցնում են իրենց երթուղու վրա գտնվող այլ ազդարարվողների 
տներով, ճշտելով վերջիններիս տեղյակ լինելը։ 

ԱՌԿ խորհրդի կողմից ընտրվում են նաև երկու և ավել սուրհանդակներ ազդարարումը 
իրականացնելու համար։ 

Համայնքին սպառնացող բոլոր վտանգների դեպքում համայնքապետարանն 
իրականացնում է բնակչության իրազեկում և տեղեկատվության փոխանցում:  

6.2.  Իրավիճակի գնահատման կազմակերպում և իրականացում 

Աղետի հետևանքով իրավիճակի գնահատումը իրականացնում է  ՀՀ կառավարության 
2011 թվականի  նոյեմբերի 10-ի Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց պատճառած վնասի  գնահատման կարգը հաստատելու մասին 
N 1582-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետի պահանջով ստեղծված խումբը։ Այս 
խումբը իրականացնում է ընդհանուր վիճակի գնահատում` բացահայտելով ստեղծված 
իրավիճակը և տուժածների առկայությունը: Այնուհետ` արտակարգ իրավիճակների 
մարզային հանձնաժողովին ներկայացնում է ստեղծված իրավիճակը և աղետի 
հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ/լրացուցիչ ուժերի  և միջոցների հայտը։ 
Իրավիճակի գնահատումից ելնելով այդ հայտը կարող է ներկայացվել անմիջապես 
արտակարգ իրավիճակների հանրապետական հանձնաժողովին։  

 Իրավիճակի գնահատումից հետո, երբ կսկսվեն փրկարարական և աղետի 
հետևանքների վերացման անհետաձգելի աշխատանքները նույն խումբը իրականացնում է 
վնասի գնահատում։ 

6.3. Տարահանման և պատսպարման կազմակերպում 

  Համայնքի բնակչության տարահանումը պլանավորվում է իրակաանցնել ուժեղ 
երկրաշարժի   և Հրազդան գետի հունի վարարման դեպքերում։ 



Տարահանման կազմակերպումը կախված է ազդարարման, իրազեկման ժամանակ 
հաղորդված ազդանշանից, որի համաձայն, իրավիճակից ելնելով, կարող է փոխվել 
տարահանման եղանակը կամ ուղղությունը։ 

Հիմնականում որպես տարահանման նախնական հավաքման կետ ընտրված է 
համայնքի ուսումնական հաստատությունը, որտեղ իրականացվելու է համայնքի 
բնակչության հավաք, հաշվառում:  

  Համայնքի բնակչությունը նախապես հավաքվում է ուսումնական հաստատությունում, 
որտեղ իրականացվում է փրկվածների, տուժածների, կորածների մասին տեղեկատվության 
հավաքագրում։ Հավաքված բնակչությունից հավաքագրվում է նաև Համայնքի 
ճանապարհների և առաջացած երկրորդային խոցման գործոնների մասին 
տեղեկատվությունը։ Բացի ուսումնական հաստատություններից տարարահանման 
հավաքատեղիներ են նախատեսված համայնքին հարակից անվտանգ տարածքներ: 

Այնուհետ Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ տարահանվողները կարող են շարունակել 
մնալ ուսումնական հաստատության տարածքում կամ տեղափոխվել նախապես որոշված 
տարահանման հավաքատեղի։  

Համայնքի բնակչության տարահանումը կազմակերպվում է հետիոտն եղանակով: 
Բնակչության և կենդանիների տարահանումը կազմակերպվում է համաձայն ԱՌԿ 

պլանի հավելված 7-ի և հավելված 10-ի:  

6.4.  Անհատական պաշտպանության կազմակերպում 
 Որպես պաշտպանական կառույց համայնքում նպատակահարմար է Գետամեջի 

միջնակարգ դպրոցի նկուղային հարկը:  

6.5. Փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպումը. 

     Համայնքի տարածքում փրկարարական և վթարավերականգնողական 
աշխատանքներն իրականցվում են տեղի ուժերի (ՀՓՋ, Ոստիկանություն, արագ 
արձագանքող խմբեր, բնակչություն) միջոցով:  

Փրկարարական աշխատանքների ընթացքում որոշվում է լրացուցիչ անհրաժեշտ 
օգնության տեսակը (փրկարարական, բժշկական, հրշեջ և այլն), որի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը փոխանցվում է ըստ վերադասության: 

Փրկարարական աշխատանքների իրականացման համար օգտագործում են 
համապատասխան գույք (շանցային գործիքներ): 

Բնակչությունից ձևավորվող խմբերը ստեղծվում են տարահանման 
հավաքատեղիներում ԱՌԿ խորհրդի կողմից: Համայնքի բնակչության արդյունավետ 
ներգրավման համար սահմանվում և մշակում է փրկարարական աշխատանքների 
իրականացման կարգ: 

6.6. Հրդեհաշիջման կազմակերպում 

     Համայնքի վարչական տարածքում հրդեհաշիջման աշխատանքները իրականացվում է 
Աբովյանի թիվ 45  հրշեջ-փրկարարական ջոկատի կողմից, որոնը կանչի ժամանակ դեպքի 
վայր են հասնում 10 – 15 րոպեների ընթացքում: 

Անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավվում են 
համայնքի արագ արձագանքող խմբերը և բնակչությունը։ 

   Հրդեհի դեպքում գործողություններն իրականցվում են ԱՌԿ պլանի հավելված 10-ի 
համաձայն:   



6.7. Հասարակական կարգի պահպանում 

     Աղետի դեպքում համայնքը ոստիկանության ստորաբաժանման հետ միասին 
կազմակերպում է հասարակական կարգի պահպանումը:   
  Առանձին ուշադրություն են դարձվում տարահանման երթուղիների, մատակարարվող 
նյութերի ու սննդամթերքի երթուղիների անվտանգության ապահովման ու տարահանված 
բնակչության գույքի պահպանումը կազմակերպելու վրա, ինչպես նաև փրկարարական 
աշխատանքների կատարման վայրերի ու փրկարարների անվտանգության ապահովման 
հարցերին (հաշվի առնելով, որ փրկարարները կլինեն օտար մարդիկ (հնարավոր է նաև 
արտերկրից), որոնք կաշխատեն Համայնքի տարածքում և գործ կունենան տվյալ Համայնքի 
բնակիչների հետ):  

  Մշտական ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն Համայնքի ծերերի, երեխաների, 
կանանց (հատկապես հղի և մանկիկներին խնամող) անվտանգության ապահովման 
հարցերը: 

6.8. Տրանսպորտային ապահովում 

     Համայնքում առկա տրանսպորտային միջոցները օգտագործվում են տուժած 
բնակչությանը (հատկապես ծերերի, երեխաների , հղի կանաց և այլ խոցելի բնակիչների) 
բուժ. հաստատություններ, տարահանման հավաքատեղիներ տեղափոխելու համար: Նշված 
աշխատանքներն իրականացնելու համար նախատեսվում են 3 միկրոավտոբոս  : 

Սննդամթերքով, խմելու ջրով և այլ անհրաժեշտ պարագաներով մատակարարումն 
իրականացվում է համայնքում առկա սնունդ, ջուր և հաց մատակարարելու համար 
նախատեսված  տեխնիկայով: Նշված աշխատանքներն իրականացնելու համար 
նախատեսվում է 2 բեռնատար մեքենա:  

Ճանապարհների անցողունակությունը և վերականգնումը իրականացնում է 
«Կոտայք» ՃՇՇԻ  ուժերով: 

  Ճանապարհների կառավարման կազմակերպումը իրականացվում է համայնքի 
ուժերով (տարահանումը, ուժերի մոտեցումը և մատակարարումը իրար չխառնելու 
նպատակով համայնքի բնակիչներից հատկացվում են հրահանգավորում ստացած 
կարգավորողներ): 

6.9. Կապի և տեղեկատվության փոխանակման ապահովում 

     Արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի կամ առաջացման ժամանակ տեղեկատվության 
փոխանակումն իրականացվում է համաձայն ԱՌԿ պլանի հավելված 6-ի: Տեղեկատվության 
փոխանակումն իրականցվում է մարզպետարան, ՄՓՎ, ոստիկանության և այլ անհրաժեշտ 
ծառայությունների հետ: Տեղեկատվության փոխանակումն իրականցվում է նաև 
զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով: Կապի ապահովման, խափանված կապի 
վերականգնման համար պատասխանատու է ««ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի արևելյան 
տարածաշրջանի  Աբովյանի մասնաճյուղը:  

6.10. Նյութատեխնիկական ապահովում 

     Աղետի դեպքում անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները, սնունդը և խմելու 
ջուրը մատակարարում են համայնքում գործող խանութներից,   հարևան Համայնքներից 
(համաձայն նախապես պայմանավորվածությունների): Սննդամթերքի մատակարարումը 
իրականացվում է օրը 2 անգամ, խմելու ջրինը` օրը 3 անգամ: Անհրաժեշտության դեպքում 



սննդամթերքով և այլ առաջնային պարագաներով ապահովման համար հայտ է 
ներկայացվում մարզպետարան:    

6.11. Առաջին օգնության ապահովում 

     Մինչև մասնագիտացված օգնության խմբերի ժամանումը      բնակչության առաջին 
օգնության ցուցաբերմանը իրականացվում է կարող  դպրոցի մանկավարժների կողմից: 

Բնակչությանը առաջին օգնության և բուժօգնության ցուվաբերման համար անհրաժեշտ 
դեղամիջոցները կարող են տրամադրվել Աբովյան քաղաքում  առկա դեղատների միջոցով` 
հետագա փոխհատուցման սկզբունքով: 

6.12. Կենսաապահովման կազմակերպում 

 Խոշոր աղետների դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանալու կազմակերպել 
բնակչության կենսաապահովում` նպատակ ունենալով ապահովել համայնքի տնտեսության 
կայունությունը և արագ վերականգնումը աղետից հետո, ինչպես նաև հետաղետային 
ժամանակահատվածում բնակչության տարրական կենցաղային հարցերի կարգավորումը։ 

 Ընդհանուր կենսաապահովման կարիքների համար հայտ է  ներկայացվում 
մարզպետարան:  

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսաապահովման 
չափաքանակները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 24 հունիսի N 824-Ն 
որոշմամբ: 

6.13. Կոմունալ-էներգետիկ անվտանգության ապահովում 

Կոմունալ-էներգետիկ անվտանգության ապահովումը Համայնքի կենսապահովման 
համակարգի բաղկացուցիչ մասն է, որի անվտանգության ապահովումը ներառում է 
կոմունալ-էներգետիկ հանգույցների կայունության բարձրացումը և արագ վերականգնումը, 
այս նպատակով իրականացվում է խողովակաշարերի վերանորոգում,  սյուների ամրացում 
և այլն։ 

Արագ վերականգնողական աշխատանքները իրականացմնում են    «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» 
ՓԲԸ-ի, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Գեղամա» մ/ճ-ի, «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ Աբովյանի ԳԳՄ-ի 
վթարային խմբերը:   

6.14. Ինժեներական միջոցառումների ապահովում 

     Լրացուցիչ ճանապարհների ստեղծման, ճանապարհների մաքրման, շինարարական 
աղբի տեղափոխման, վթարված շենքերի վտանգավոր կոնստրուկցիաների 
ապամոնտաժման համար ներգրավվում են «Կոտայք»  ՃՇՇ-ի,  «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ-ի, 
«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Գեղամա» մ/ճ-ի, «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ Աբովյանի  ԳԳՄ-ի 
կազմակերպությունների ուժերը: Վերոնշված ուժերն ու միջոցները կարող են ներգրավվել 
նաև փրկարարական աշխատանքներում: 

6.15. Դիակների ճանաչման և հուղարկավորման կազմակերպում և հաշվառում 

Խոշոր աղետի դեպքում Համայնքի ԱՌԿ խորհուրդը սահմանում է դիակների հետ 
վարման կարգը: Օրինակ, եթե նույնիսկ, փրկարարական աշխատանքները իրականացվում 



են լիազոր մարմնի կամ օտարերկրյա փրկարարների կողմից` Համայնքը ներկայացնում է 
փրկարարներին դիակների հանձնման կարգը։ 

Համայնքապետարանի աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ 
իրականացնում են դիակների ճանաչման գործընթացը, որից հետո իրականացնում 
հուղարկավորության թույլտվության տրամադրում։ 

Մահացածների ճանաչումը իրականացվում է Համայնքապետարանի 
աշխատակիցների  և ոստիկանության միջոցով, եթե պայմաններից ելնելով հնարավոր չէ 
իրականացնել դատաբժշկական գործողություններ և դիահերձում, Համայնքի ղեկավարի 
որոշմամբ իրականացվում է մահացածների հուղարկավորում և հաշվառում, 
հուղարկավորման հողհատկացումը իրականացում է Համայնքի ղեկավարի կողմից։ 

Հուղարկավորման համար Համայնքը հատկացնում է տարածք և կազմակերպում 
հուղարկավորման արարողությունը, եթե հարազատները հնարավորություն չունեն 
ազգագրական գերեզմաններ օգտագործել։ 

Անհայտ դիակների հուղարկավորման համար հատկացվում է առանձնացված 
տարածք` հուղարկավորումից առաջ հաշվառելով և պահպանելով հետագա ճանաչման 
համար առկա պարագաներ (լուսանկարներ, ԴՆԹ (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու)  նմուշ և 
այլն)։ 

Անհայտ դիակների հետ գտնված թանկարժեք իրերի պահպանումը կազմակերպում է 
ոստիկանությունը։ 

6.16. Անհայտ կորածների և ընտանիքի անդամների միավորման, կորած/միայնակ 
մնացած երեխաների ու ծերերի անվտանգության կազմակերպում 

     Ոստիկանությունը, սոցիալական ապահովության տարածքային գործակալությունը, 
Կարմիր խաչը և համապատասխան այլ միջազգային կազմակերպությունները ԱՌԿ 
խորհրդի գլխավորությամբ կազմակերպում են անհայտ կորածների որոնման ու դրանց 
ընտանիքների հետ միավորման աշխատանքները` յուրահատուկ ուշադրություն դարձնելով 
երեխաներին։ 

6.17. Հրատապ միջոցառումներ ուսումնական հաստատություններում. 

ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում կարող է տուժել  դպրոցի   շենքը: 
Անհրաժեշտ է անհապաղ կազմակերպել աշակերտների և ուսուցիչների տարահանումը 

վնասված տարածքներից և   տեղափոխել ապահով տարածքներ:  
Կազմակերպել և իրականացնել  առաջնային որոնողափրկարարական, 

հրդեհաշիջման ու բուժապահովման միջոցառումներ: Վնասվածքներ ստացած սաներին 
հայտնաբերել և կազմակերպել նրանց արագ տեղափոխումը բուժ հիմնարկություններ: 

Տարբեր ԱԻ դեպքում ապահովել ուսուցման պրոցեսի շարունակականությունը 
համաձայն դպրոցի ԱՌՆ և ԱԻ գործելու պլանի, գտնել միջոցներ և ճանապարհներ 
ուսումնական հաստատությունների արագ վերականգման և վերաբացման համար: 

6.18. Հրատապ միջոցառումներ` ուղղված կացարանների ապահովմանը և կենցաղի 
կազմակերպմանը 

 Տարահանված բնակչությանը կացարաններով ապահովելու համար նախատեսվում է 
համայնքապետարանի   աշխատակցի հետ ընտրել  չվնասված, անվտանգ   շենքեր 
շինություններ, ինչպես նաև համաձայ համայնքի տարահանման պլանի ձեռք բերել 
վրաններ շենքերում չտեղավորված բնակիչների համար` միևնույն ժամանակ ապահովելով 



առաջնային անհրաժեշտության սննդով և ջրով ապահովելու հարցը, ստեղծել պայմաններ 
առաջացող աղբի հեռացման համար: 

6.19. Փոխգործողությունների կազմակերպումը 

Համագործակցելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների տարածքային 
ստորաբաժանումների, զինվորական կայազորի, կազմակերպությունների, ինչպես նաև 
հարևան համայնքների հետ իրականացնել միմյանց իրազեկման, իրավիճակի 
գնահատման, փրկարարական, անհետաձգելի աշխատանքների, հրդեհաշիջման, առաջին 
օգնության, տեղափոխումների և նման այլ  աշխատանքներ: 

6.20. Փրկարարական և մարդասիրական (նյութական) օգնություն ստանալու 
նպատակով վնասի և կարիքների գնահատում 

 Արտակարգ իրավիճակների ԱՌԿ խորհուրդը (Համայնքային հանձնաժողովը)` 

աղետից հետո մինչև առաջին օրվա ավարտը օգնության հայտ է ներկայացնում Արտակարգ 

իրավիճակների հանրապետական կամ մարզային հանձնաժողովին` նախապես 

իրականացնելով կարիքների գնահատում:  

Օգնության հայտը ձևակերպվում է գրավոր (հայերեն լեզվով): 

Օգնության հայտը ներկայացվում է գործող կապի միջոցներով` համակարգիչ 

(ինտերնետ), հեռախոս, ֆաքս: 

Վնասների և կարիքների գնահատումը իրականացվում է հարցաթերթիկներով 

(հավելված 12): 

VII. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ /ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
 ԱԻ արագ և համապատասխան արձագանքման գործողություններից հետո 

անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել համայնքի  վերականգնման/վերակառուցման 

ուղղությամբ` օգտագործելով համայնքի ողջ ներուժը և  ՀՀ կառավարության և միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունը։  

Վերականգնման միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն համայնքի 

կենսագործունեության վերսկսմանը` ներառյալ բնակելի ֆոնդը, կեսապահովման 

համակարգը, զբաղվածությունը, առողջապահությունը, բարեկեցությունը, ուսուցումը։ 

Համայնքի կայունության բարձրացման նպատակով պետք է իրականացվեն 

միջոցառումներ` ուղղված ենթակառուցվածքների/կոմունալ-էներգետիկ համակարգերի, 

շինությունների կայունության ապահովմանն ու բարձրացմանը, դրանց արագ 

վերանորոգմանը, շահագործմանը և պահպանմանը, նպատակային ու արդյունավետ 

դարձնելուն։ Խիստ անհրաժեշտությունից ելնելով` շինարարական և այլ աղբի կուտակման 

վայրեր կարող են հանդիսանալ համայնքի պահուստային հողերը:  



VIII. ԱՌԿ ՊԼԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ
1) Հիմնական տվյալների, վտանգների, խոցելիության և կարողությունների սխեմատիկ

պատկերներ (հավելված N 1). 

2) Աղետների պատրաստվածության տեխնիկայի, սարքավորումների և պարագաների

ցանկ (հավելված N 2). 

3) Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների օրացույց (հավելված N 3).

4) Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների տարեկան պլան-ժամանակացույց

(հավելված N 4). 

5) Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների հաշվառման թերթիկ (հավելված N 5).

6) Համայնքի ազդարարման սխեմա (հավելված N 6).

7) Տարահանման պլան և տարհանման ժամանակ (հավելված N 7).

8) Համայնքում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերի վիճակագրական տվյալների և

տեղեկությունների մատյան (հավելված N 8). 

9) Ահազանգման և արձագանքման հեռախոսահամարներ (հավելված N 9).

10) Ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերն ըստ բնորոշ աղետների

(Համայնքին սպառնացող յուրաքանչյուր վտանգի համար) (հավելված N 10). 

11) Ճշգրտման  թերթիկ (հավելված N 11):

12) Բազմոլորտային առաջնային կարիքների արագ գնահատման երկրորդային

տվյալների հավաքագրման հարցաթերթիկ (հավելված N 12): 



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐ 

 Հավելված N 1 

ՀՀ  Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի 

 ԱՌԿ պլանի 



 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐ 



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ, ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐ 
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Վտանգի և խոցելիության պայմանական նշաններ 

Վտանգ Վտանգի 

պայմանական նշան 

Խոցելիության պայմանական նշան 

/Խոցելիության տառերը նշել դեղին գունով/ 

Երկրաշարժ A մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ, ենթակառուցվածքներ-Ե, կենդանիներ-Կ 

Կարկտահարություն B Մարդ-Մ, էլեկտրասարքավորումներ-Է, կենդանիներ-Կ 

Սողանք C մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ, ճանապարհ-Ճ, գազատար խողովակ-Գ 

Քարաթափում D մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ 

Երաշտ E մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ, ծառեր-Ծ 

Ուժեղ քամիներ F մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ, մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ, ծառեր-Ծ, 

հոսանքալարեր-ՀԼ 

Ջրհեղեղ G մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ, մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ 

Ջրածածկում H մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ,  մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ 

Հորդառատ 

տեղումներ 

I շենք-շինություն-Շ, մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ 

Առատ 

ձյուն 

J շենք-շինություն-Շ, մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ 

Ձնաբուք K շենք-շինություն-2,  մշակովի ցանքատարածություններ-8 

Անտառային/ խոտածածկ 

տարածքի հրդեհներ 

L ծառեր-Ծ, կենդանիներ-Կ 

Քիմիական վթար M համայնք-Հ 

Հրդեհ/պայթյուն N մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ 

Միջուկային վթար O համայնք-Հ 

Համաճարակ P համայնք-Հ 

Սելավ Q մարդ-Մ, շենք-շինություն-Շ, ճանապարհ-Ճ 

Գետի վարարում R շենք-շինություն-Շ, ափամերձ  մշակվող հողատարածքներ-ԱՄՀ, տնամերձ տարածքներ 

և այգիներ-ԱՅԳ 

Կայծակ S մարդ-Մ, էլեկտրասարքավորումներ-Է,կենդանիներ-Կ, պահեստավորված խոտ-ՊԽ, 

էլեկտրաենթակայան-ԷԵ 
Ցրտահարություն T այգիներ-ԱՅԳ,  մշակովի ցանքատարածություններ-ՄՑ, 

ենթակառուցվածքներ-Ե 



Կարողության պայմանական նշաններ 

Կարողություն Կարողության 

պայմանական նշան 

/կարողության համարները նշել կարմիր 

գույնով/ 

Նշումներ 

Ֆիքսված և բջջային հեռախոսակապ 1 90 %-առկայություն 

Համացանց 2 40 %-առկայություն 

Տեղեկատվական աղբյուրների հասանելիություն 3 90 %- հասանելիություն 

Մարդկային ներուժ 4 
Համայնքապետարան 5 երկրաշարժ/հրդեհ-խոցելի է 

Դպրոց 6 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Մանկապարտեզ 7 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Մշակույթի տուն 8 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Բուժ.կետ 9 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Մեծահասակների տուն-ինտերնատ 10 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Հաշմանդամների կենտրոն 11 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Խանութներ 12 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Հացի փուռ 13 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Տաքսի ծառայություն 14 

Գեղարվեստի դպրոց 15 երկրաշարժ/հրդեհ- խոցելի է 

Մարզադահլիճ 16 նոր կառուցված/ հրդեհ- խոցելի է 

Եկեղեցի 17 նոր կառուցված/ 

Տրանսպորտային միջոցներ 
184 մարդատար մեքենաներ, 

4 բեռնատար մեքենաներ 

18 

Մշակված տնամերձ ցանքատարածքներ, այգիներ 19 ցրտահարություն- խոցելի է 

Խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, 

մեղվաընտանիքներ 
20 ցրտահարություն- խոցելի է 

Արտաքին ճանապարհների լավ վիճակը 21 

Տարահանման պլան 22 

Աղետներին արձագանքման պլան 23 

Պանրագործական փոքր արտադրամասի առկայություն 24 

Խորքային հորերի առկայություն 25 

Գետի առկայություն 26 Գետի վարարում- խոցելի է 



Անտառի առկայություն 27 Անտառային հրդեհներ- խոցելի է 
Գլխավոր ավտոճանապարհի մոտ գտնվելը 28 Պատահար- խոցելի է 
Ոռոգման ներհամայնքային ցանցի առկայություն 29 Սողանք/փլուզում- խոցելի է 
Խմելու ջրի ցանցի առկայություն 30 

Կազմակերպված աղբահանություն 31 

Հատուկ շչակ 32 

Օրվա կարգավորիչ ջրամբար 33 

Բենզալցակայան 34 



Հավելված N 2 

 ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

 ԱՌԿ պլանի 

Աղետներին պատրաստվածության սարքավորումների և պարագաների ցանկ 

Սարքավորում, պարագա Քանակ Նպատակ 

Պահանջվող Առկա 

1. Ազդարարման համակարգ 0 2 Բնակչությանը ազդարարելու համար 

2. Շչակների ձեռքբերում 0 2 Բնակչությանը ազդարարելու համար 

2. Հակահրդեհային վահանակ 1 0 Փրկարարական աշխատանքներ 

կատարելու համար  

Կոնաձև դույլ 2 0 

Բահ սուր ծայրով 2 0 

Հրշեջի կացին 1 0 

Լինգ 1 0 

Կեռ լինգ 1 0 

3. Կրակմարիչներ 5 2 Հրդեհաշիջման աշխատանքներ 

կատարելու համար 

Ածխաթթվային 3 0 

Փոշային 2 0 

4.Դաշտային կրակմարիչների

ձեռքբերում 

2 0 

5.Հրդեհաշիջման փոքր

տեխնիկա 

0 1 

6. Առաջին օգնության արկղ 1 Առաջին օգնություն տրամադրելու 

համար 

7. Բարձրախոս 1 0 Տարահանման ժամանակ 

հրահանգներ տալու համար 

8. Պատգարակ 2 0 Տուժածին տեղափոխելու համար 

9. Շնչադիմակներ 500 0 



Հավելված N 3 

ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների օրացույց 

Սեզոնային միջոցառումներ 
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Հավանականություն /Հ 1-5 / 
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Հ
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 1

-2
5
/ 

Կարկուտ 1,2,3,4,5 0 0 0 4x4=16 4x5=20 4x5=20 4x4=16 1x3=3 1x3=3 0 0 0 
Երաշտ 1,2,3,4,5 0 0 0 0 0 2x3=6 4x5=20 4x4=16 4x4=16 3x3=9 0 0 

Ցրտահարություն 1,2,3,4,5 5x1=5 5x2=10 5x3=15 4x2=8 4x2=8 0 0 0 0 0 5x1=5 5x1=5 
Քարաթափություն 1,2,3,4,5 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 

Խոտածածկ 

տարա. հրդեհներ 
1,2,3,4,5 0 0 0 1x2=2 1x3=3 3x4=12 4x4=16 4x4=16 4x4=16 0 0 0 

Առատ ձյուն 1,2,3,4,5 4x4=16 4x4=16 0 0 0 0 0 0 0 0 3x4=12 3x4=12 
Ձնաբուք 1,2,3,4,5 4x3=12 3x3=9 2x3=6 1x4=4 0 0 0 0 0 0 2x3=6 4x3=12 

Հորդառատ 

տեղումներ 

1,2,3,4,5 
1x2=2 1x2=2 2x2=4 3x3=9 4x4=16 3x4=12 2x3=6 1x3=3 2x3=6 3x3=9 3x3=9 2x3=6 

Գետի վարարում, 

հեղեղում 

1,2,3,4,5 
0 0 4x4=16 4x4=16 3x3=9 2x3=6 1x2=4 1x2=2 2x2=4 2x3=6 0 0 

Ուժեղ քամիներ 1,2,3,4,5 2x2=4 2x2=4 2x3=6 3x3=9 2x3=6 2x3=6 2x3=6 2x3=6 2x3=6 2x3=6 2x3=6 2x3=6 
Ջրհեղեղ 1,2,3,4,5 0 0 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 0 0 

Համաճարակ 1,2,3,4,5 2x3=6 2x3=6 1x3=3 1x3=3 1x3=3 2x2=4 2x3=6 2x3=6 2x2=4 2x2=4 2x2=4 2x3=6 
Սելավ 1,2,3,4,5 0 0 1x2=2 1x2=2 1x2=2 0 0 0 0 0 0 0 

Կայծակ 1,2,3,4,5 0 0 1x2=2 2x4=8 3x3=9 1x1=1 1x1=1 1x1=1 1x1=1 1x1=1 1x1=1 0 
Սողանք 1,2,3,4,5 1x1=1 1x1=1 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x1=1 1x1=1 



16 և բարձր 
ցուցանիշը 

Բարձր/արտակարգ/ պատրաստականության մակարդակ Արձագանքում, վթարավերականգնողական աշխատանքներ, հետևանքների վերացում 

10-ից 15–ը 
ցուցանիշների 
դեպքում 

Միջին պատրաստականության մակարդակ Բնակչության իրազեկման, կարողությունների բարձրացման, կանխարգելման ու 
աղետների հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումները պարտադիր են 
կատարման համար 

0-ից մինչև 9-ը 
ցուցանիշը 

Նվազագույն պատրաստականության մակարդակ, Բնակչության ուսուցում, իրազեկում, կարողությունների զարգացում, կանխարգելում, 
աղետների ռիսկի նվազեցում 

Հավանականության գործակից 

0-գործակից 1-գործակից 2-գործակից 3-գործակից 4-գործակից 5-գործակից 

Արտակարգ իրավիճակի 

ծագման հավանականությունը 

ընթացիկ ամսվա ընթացքում 0 

տոկոս է 

Արտակարգ իրավիճակի 

ծագման 

հավանականությունը 

ընթացիկ ամսվա ընթացքում 

մինչև 10 տոկոս է, կամ՝ 

տեղի չի ունեցել վերջին 10 

տարիների ընթացքում 

Արտակարգ իրավիճակի 

ծագման 

հավանականությունը 

ընթացիկ ամսվա մեջ՝ 10-30 

տոկոս է, կամ՝ տեղի չի 

ունեցել վերջին 5 տարիների 

ընթացքում 

Արտակարգ իրավիճակի 

ծագման 

հավանականությունը 

ընթացիկ ամսվա 30-50 

տոկոս է, կամ տեղի է 

ունեցել վերջին 3 տարիների 

ընթացքում 

Արտակարգ իրավիճակի 

ծագման 

հավանականությունը 

ընթացիկ ամսվա մեջ 50-80 

տոկոս է, վերջին 

տարիներին նկատվել է 

արտակարգ իրավիճակի 

հաճախականություն 

 Արտակարգ իրավիճակի 

ծագման 

հավանականությունը 

ընթացիկ ամսվա մեջ 80 

տոկոս և ավելի է, վերջին 

տարիներին նկատվել է 

արտակարգ իրավիճակի 

բարձր հաճախականություն  

Ազդեցություն 

1-գործակից 2-գործակից 3-գործակից 4-գործակից 5-գործակից 

Դիտարկվել են աննշան վնասներ, չեն 

ունեցել ազդեցություն համայնքի 

ընդհանուր տնտեսության վրա, 

կառավարման մարմինները իրենց 

ամենօրյա գործառույթները 

իրականացվում են ամենօրյա 

աշխատակարգով 

Ենթադրվում է համայնքի ընդհանուր 

բնակչության և տնտեսության մինչև 10 տոկոս 

կորուստ, կառավարման մարմինները իրենց 

գործառույթները իրականացնում են ամենօրյա 

աշխատակարգով  

Ենթադրվում է համայնքի 

ընդհանուր բնակչության և 

տնտեսության մինչև 25 

տոկոս կորուստ, 

կառավարման մարմինները 

իրենց գործառույթները 

իրականացնում են 

արտակարգ 

աշխատակարգով 

Ենթադրվում է համայնքի 

ընդհանուր բնակչության և 

տնտեսության մինչև 50 

տոկոս վնասներ, 

կառավարման մարմինները 

իրենց գործառույթները 

իրականացնում են 

արտակարգ 

աշխատակարգով 

Ենթադրվում է համայնքի 

բնակչության և 

տնտեսության մինչև 80 

տոկոս և ավելի կորուստ, 

կառավարման մարմինները 

իրենց գործառույթները 

իրականացնում են 

արտակարգ 

աշխատակարգով 



Հավելված N 4 
ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 
ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների տարեկան 

Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

I. Նախապատրաստական միջոցառումներ 

Մարդկային պոտենցիալի զարգացում 

1.
Համայնքում 

կամավորական խմբերի 
հիմնում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 
Համայնքի 

բնակչություն 
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

2.

Աղետների վերաբերյալ 
կրթական նյութերի 

պատրաստում և 
աղետների 

կառավարման 
վերաբերյալ կրթության 

խթանում 

մշտապես Դպրոց 
ԱՌԿ խորհրդի 

ղեկավար 

Ուսուցչական, 
աշակերտական 

կազմ, 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

3.

Ապահովել բնակչության, 
դպրոցների, և այլ 

կազմակերպությունների 
ներգրավվումը 
արտակարգ 

իրավիճակների 
կանխման և դրանց 

հետևանքների 
վերացման 

միջոցառումների 
նախապատրաստմանը և 

իրականացմանը 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 
ԱՌԿ խորհրդի 

ղեկավար 
Համայնքի 

բնակչություն 
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

Կապի ոլորտի նախապատրաստական աշխատանքներ 

4.

Համայնքի 
ազդարարման և 

տեղեկատվության 
փոխանակման կայուն 
համակարգի ստեղծում 

մշտապես 
Համայնքա-
պետարանի 

շենքում 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատու 

Համայնքի 
բնակչություն 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

Հրդեհների կանխարգելմանն ուղղված նախապատրաստական միջոցառումներ 

5.

Հակահրդեհային 
կանոնների 

պահպանման համար 
հսկողության սահմանում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

6.

Հրդեհային 
պաշտպանության 

ապահովում 
մշտապես 

Համայնքի 

տարածքում

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

7.

Ջրի պաշարների 
կուտակում, հրդեհների 

վերաբերյալ 
ազդարարման 

համակարգի ներդնում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

Տարահանման և փրկարարական աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքներ 

8.

Տարահանման 
միջոցառումների 

ապահովման 
կազմակերպման 
պլանավորում, 
քարտեզների և 

սխեմաների կազմում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ  
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

Պատրաստվածություն ԱԻ-ում փոխադրումների համար 

9.

Աղետի ժամանակ 
տրանսպորտային 
փոխադրումների 
կանոնակարգում՝ 
հրդեհաշիջման ու 
փրկարարական 

ստորաբաժանումների 
մոտեցում, բժշկական 

ուժերի մոտեցում, 
տարահանման 

աջակցում, խմելու ջրի և 
պարենամթերքի 
մատակարարում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Տրանսպորտային 
ապահովման 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

10.

Շինարարական և այլ 
աղբի տեղափոխման 
վայրերի նախապես 

պլանավորում,  
տրասնպորտային 

միջոցների հաշվառում, 
ինչպես նաև 

ճանապարհների, 
տրասնպորտային 

ենթակառուցվածքների 
վիճակի վերաբերյալ 

տվյալների 
պարբերական 
թարմացում, 

փոխադրումների 
պլանավորում քարտեզի 

վրա 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Տրանսպորտային 
ապահովման 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

Առաջին օգնության ցուցաբերման ուղղությամբ նախապատրաստական միջոցառումներ 

11.  

Առաջին օգնության 
պլանավորում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
 պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

12.  

Բժշկական 
սպասարկման 
պլանավորում, 

բժշկական 
հաստատությունների 

հետ 
համագործակցության 

կազմակերպում, 
տուժածների և 
մահացածների 
հաշվառման 

համակարգի ներդնում, 
տարահանման 

բժշկական 
միջոցառումների 

ապահովում 
 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման և 
դիակների 

ճանաչման և 
հուղարկավորման և 

հաշվառման 
պատասխանատուն

եր 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

Ջրով, պարենամթերքի ապահովման և բաշխման համակարգի նախապատրաստական միջոցառումներ 

13.  

Աղետի ժամանակ 
բնակչությանը խմելու 

ջրով և պարենամթերքի 
ապահովելու նպատակով 

համապատասխան 
պլանների մշակում` 
ներառելով՝ ջրի և 

պարենամթերքի ձեռք 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Կենսապահովման 
կազմակերպման 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

բերման աղբյուրներն ու 
եղանակները, դրանց 

տեղափոխումների հետ 
կապված 

փոխադրումների 
պլանավորումը, 

բաշխման կետերի 
ծավալման և բաշխման 

գործընթացների 
նախատեսումը 

 

14.  

Ջրի, սննդի, առաջին 
անհրաժեշտության 

պարագաների և 
աղետների 

հետևանքների 
վերացման 

սարքավորումների 
պահեստավորում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Կենսապահովման 
կազմակերպման 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

Կոմունալ-էներգետիկ, տրանսպորտային հաղորդակցության, կապի օբյեկտների վերականգնման պատրաստականության ապահովման 
նախապատրաստական միջոցառումներ 

15.  

Կոմունալ-էներգետիկ, 
տրանսպորտային 

հաղորդակցության, 
կապի օբյեկտների արագ 

վերականգնման, 
վերանորոգման կամ 

ժամանակավոր 
փոխարինման 
ուղղությամբ 

իրականացվող 
կազմակերպչական ու 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 

Կոմունալ –
էներգետիկ 
ապահովման 
պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

գործնական 
միջոցառումների 

պլանավորում 

II. Վտանգների և խոցելիության նվազեցման միջոցառումներ 

Երկրաշարժ 

16.  

Կրթական օջախների 
սեյսմակայունության և 

տեղադիրքի 
մասնագիտական 

հետազոտում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում  
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար  
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ  
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

17.  

Համայնքի շենք-
շինությունների 

սեյսմակայունության 
մասնագիտական 

հետազոտում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում  
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար  
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ  
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

18.  
Համայնքապետարանի 

շենքի ամրացում 
մշտապես 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե 
 

19.  
Վթարային տների 

ամրացում 
մշտապես 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

20.  Կամուրջի ամրացում 

Կարկուտ 

21.  

Կանխատեսման և վաղ 
ազդարարման 

համակարգի մշակում և 
կիրառում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

22.  
Հակակարկտային 

միջոցների տեղադրում 
Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

բնակիչներ 

23.  
Երաշտ 

24.  Բնակչության իրազեկում 

25.  
Տեղեկատվության 

ապահովում 
մշտապես 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

26.  
Նոր տեխնոլոգիաների, 

մշակաբույսերի 
ներմուծում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

27.  
Հուսալի կլիմայական 

տեղեկատվության 
ապահովում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

28.  
Ցրտահարություն 

29.  
Այգիների ցրտահարման 

ազդարարում 
մշտապես 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

30.  
Հուսալի կլիմայական 

տեղեկատվության 
ապահովում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

31.  
Նոր տեխնոլոգիաների և 

մշակաբույսերի 
կիրառում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

32.  
Բնակչության իրազեկում 

ցրտահարությունից 
մշտապես 

Համայնքապ
ետարանի 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

պաշտպանելու 
միջոցների, ձևերի 

վերաբերյալ 

շենքում համայնքի 
բնակիչներ 

Քարաթափություն 

33.  

Քարաթափման 
հատվածների 

մասնագիտական 
զննում, քարտեզագրում, 

հնարավորության 
դեպքում իրականացնել 
արհեստական քարաթա

փում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

34.  

Պարբերական 
մոնիթորինգի 

կազմակերպում, 
վտանգի մասին 

բնակչության վաղ 
իրազեկում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

35.  
Ձնաբուք 

36.  

Հուսալի 
օդերևույթաբանական 

տեղեկատվության 
ապահովում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

37.  
Համապատասխան 

տեխնիկայի ձեռքբերում 
Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

Հորդառատ տեղումներ 

38.  
Մշակել և կիրառել 
կանխատեսման և 
վաղազդարարման 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

համակարգ բնակիչներ 

39.  
Ապահովել բնակչության 

վաղ իրազեկումը 
 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

40.  
Համապատասխան 

տեխնիկայի ձեռքբերում 
 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Բարերարներ 
 

41.  

Ճանապարհների 
եզրերին հեղեղատների 

կառուցում և 
ճանապարհների 

բարեկարգում 

      

Գետի վարարում, հեղեղում 

42.  
Հեղեղատների 

կառուցում 
Տարվա 

ընթացքում 
Համայնքի 

տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

43.  
Ափապաշտպան 

պատնեշների/գաբիոննե
րի կառուցում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

44.  

Գետի հունի մաքրում, 
խորացում, 

պարբերական 
վերահսկման 

մեխանիզմի մշակում, 
կիրառում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

Ուժեղ քամիներ 

45.  
Մշակել կանխատեսման 

և վաղազդարարման 
մշտապես 

Համայնքապ
ետարանի 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

համակարգ և կիրառել շենքում համայնքի 
բնակիչներ 

46.  
Ապահովել բնակչության 

վաղ իրազեկումը 
մշտապես 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

47.  

Նախատեսել միջոցներ 
ուժեղ քամիների 
հետևանքների 

վերացման 
աշխատանքների համար 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

48.  

Այգիների երկանքով 
պաշտպանիչ շերտի 

կառուցում-տեղադրում 
/բնական կամ 
արհեստական 
անտառաշերտ, 
պաշտպանիչ 

ցանկապատեր/ 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

Համաճարակ 

49.  Բնակչության իրազեկում 

50.  
Ժամանակին 

պատվաստումների 
կատարում 

մշտապես 
Համայնքի 

տարածքում 
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

51.  
Պրոֆիլակտիկ 

միջոցառումների 
իրականացում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

Անասունների հիվանդություններ 

52.  
Ժամանակին 

պատվաստումների 
մշտապես 

Համայնքապ
ետարանի 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

կատարում շենքում տեղակալ համայնքի 
բնակիչներ 

53.  
Պրոֆիլակտիկ 

միջոցառումների 
իրականացում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

54.  Բնակչության իրազեկում 
Բույսերի հիվանդություններ 

55.  

Համակարգված 
պայքարամիջոցների 

կիրառում տարվա բոլոր 
ժամանակահատվածներ

ում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

56.  Բնակչության իրազեկում մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

Ջրածածկում/ջրհեղեղ 

57.  
Հեղեղատարների 

կառուցում, մաքրում 
Տարվա 

ընթացքում 
Համայնքի 

տարածքում 
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

58.  

Գետի հունի 
պարբերաբար  մաքրում, 

խորացում, 
ափապաշտպան 

պատնեշների 
/գաբիոնների/ 

կառուցում, ավելացում, 
բարձրացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

Սելավ 

59.  Սելավատարերի Տարվա Համայնքի ԱՌԿ Խորհրդի ԱՌԿ Խորհրդի Համայնքի բյուջե, 



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

մաքրում ընթացքում տարածքում ղեկավար կազմ և 
համայնքի 
բնակիչներ 

բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 

60.  
Սելավատարների և 

հեղեղատների 
կառուցում/ամրացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

61.  

Գետի հունի 
պարբերաբար  մաքրում, 

խորացում, 
ափապաշտպան 

պատնեշների/գաբիոննե
րի/ կառուցում, 

ավելացում, բարձրացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

62.  

Հակասելավային 
համապատասխան 
միջոցառումների 

իրականացում ըստ 
հետազոտման 
արդյունքների 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքի 
տարածքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ, այլ 
կազմակերպությու

ններ 
 

Կայծակ 

63.  
Շանթարգելների 

տեղադրում       

64.  
Բնակչության 

իրազեկում, ուսուցում       
Սողանք 

65.  
Սողանքային տեղամասի 

մասնագիտական 
Հետազոտում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Բարերարներ 
 

66.  
Սողանքի կանխարգելիչ 

միջոցառումերի 
իրականացում` ըստ 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

հետազոտման 
արդյունքների 

բնակիչներ 

67.  

Սողանքային 
տեղամասերից 
բնակչության 

վերաբնակեցում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

68.  

Պարբերական 
մոնիթորինգի 

կազմակերպում, 
վտանգի մասին 

բնակչության վաղ 
իրազեկում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ և 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

Հրդեհներ 

69.  
Անվտանգության 

կանոնների ուսուցում, 
պահպանում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

70.  
Բնակչության 

իրազեկում, ուսուցում 
մշտապես 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

III.ԱՌՆ ուսուցում և վերապատրաստում 

71.  

Համայնքի բնակչության 
ուսուցում և իրազեկում 

ԱՌՆ /ԱՕ, 
վարքականոնն և այլն/ 

վերաբերյալ 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

72.  

Համայնքի ԱՌՆ 
խորհրդի և 

մասնագիտացված 
խմբերի ղեկավարների 

ուսուցման և 
վերապատրաստման 

Տարվա 
ընթացքում  

--- 
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ 
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

ներգրավում՝ 
մասնագիտացված 

կառույցների կողմից 
կազմակերպվող 

դասընթացներին և 
սեմինարներին 

73.  

Կրթական օջախներում 
աղետներին և 
արտակարգ 

իրավիճակներին 
պատրաստվածության 

վերաբերյալ 
անձնակազմի և 

աշակերտների ուսուցում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար, 
տեղակալ 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ, 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

74.  

Կրթություն չստացող 
երեխաների 

բացահայտում, 
դպրոցում ուսումնական 

գործընթացի 
շարունակության 

ապահովում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

75.  

Բնակչությանը 
հատկապես կանանց 

ԱՌՆ հիմունքների 
ուսուցանում, 
մեթոդական 

ձեռնարկների տարածում 

մշտապես 
Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

IV.Վարժանքներ 

76.  

Տարահանման 
վարժանքի 

կազմակերպում և 
իրականացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ, 

համայնքի 
բնակիչներ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

77.  

Հրդեհաշիջման 
վարժանքի 

կազմակերպում և 
իրականացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

78.  

Խոտածածկ տարածքում 
հրդեհաշիջման 

վարժանքի 
կազմակերպում և 

իրականացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

79.  

Սողանքի/սելավի 
դեպքում բնակչության 

պաշտպանության 
վարժանքի 

կազմակերպում և 
իրականացում 

Տարվա 
ընթացքում 

Համայնքապ
ետարանի 
շենքում 

Հրշեջ –
փրկարարական 
աշխատանքների 

պատասխանատու  

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

V.Տեխնիկական միջոցներով համալրում 

80.  
Հրդեհաշիջման փոքր 

տեխնիկայի ձեռքբերում 
 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

81.  
Դաշտային 

կրակմարիչների 
ձեռքբերում 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

82.  
Կրակմարիչների 

ձեռքբերում 
Տարվա 

ընթացքում  
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ 
Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

83.  
Հակահրդեհային 
վահանակների 

ձեռքբերում 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

84.  
Բարձրախոսի 
ձեռքբերում 

 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

85.  
Առաջին օգնության 

արկղերի ձեռքբերում 
 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

86.  

Փրկարարական 
արտահագուստի 

ձեռքբերում՝ 
-ձեռնոց 
-կոշիկ 

-սաղավարտ 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

87.  
Պատգարակների 

ձեռքբերում 
Տարվա 

ընթացքում  
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ 
Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

88.  
Շնչադիմակների 

ձեռքբերում 
Տարվա 

ընթացքում  
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ 
Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

89.  

Կայուն յոդի 
պատրաստուկների  և 

անհատական 
պաշտպանական 

միջոցների ձեռքբերում 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

90.  

Ուսումնական 
հաստատություններում 

ազդարարման 
համակարգերի 

տեղադրում 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

91.  
Համայնքի 

ազդարարման 
համակարգի հիմնում 

Տարվա 
ընթացքում  

ԱՌԿ Խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

92.  Շչակների ձեռքբերում 
Տարվա 

ընթացքում  
ԱՌԿ Խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ 
Համայնքի բյուջե, 
բարերարներ  

VI.Համագործակցություն 



Հ/Հ 
Միջոցառման 
անվանումը 

Անցկացման 
ժամկետը 

Անցկացման 
վայրը 

Պատասխանատու 
անձ 

Մասնակիցներ 
Ֆինանսավորմա

ն աղբյուր 

Նշումներ 
իրականացման 
մասին (այո/ոչ) 

93.  

Համագործակցություն 
մարզային 

փրկարարական 
վարչության հետ 

մշտապես 
 

ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

94.  
Համագործակցություն 

մարզային 
ոստիկանության հետ 

մշտապես 
 

ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

95.  

Համագործակցություն 
մարզային բուժ. 

Հաստատությունների 
հետ 

մշտապես 
 

ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

96.  

Համագործակցություն 
համայնքում ակտիվ 

բոլոր մարդասիրական 
կազմակերպությունների 

հետ 

մշտապես 
 

ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար 

ԱՌԿ Խորհրդի 
կազմ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

97.  
Տեղեկատվության 

փոխանակում 
մշտապես 

 
ԱՌԿ խորհրդի 

ղեկավար 
ԱՌԿ Խորհրդի 

կազմ 
Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում  

 



Հավելված N 5 

 ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների հաշվառման թերթիկի 

Հ/h 
Միջոցառման 

անվանումը 

Իրականացման 

ամսաթիվ 
Վայրը Մասնակիցներ 

Հիմնական 

արդյունքներ 

Պատասխ

անատու 

Այլ 

նշումներ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.



Հավելված N 6 

ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

Համայնքի ազդարարման սխեմայի

 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանում, 

մարզային ՃԿԿ 

հեռ. 911,  091 22 32 12

ԱՌԿ խորհրդի ղեկավար /համայնքի 

ղեկավար/ 

Ավետիս Մուրադյան  

հեռ. 041-400-100 

ԱՌԿ խորհրդի ղեկավարի 

տեղակալ /համայնքի 

ղեկավարի տեղակալ/ 

Մերուժան Պապոյան  

հեռ. 094229566 

ԱՌԿ խորհրդի անդամներ /ավագանու 

անդամներ/ 

1. Արտուշ Կարապետյան   հեռ. 094 419687

2. Սարիկ Ղազարյան հեռ. 077 700972

3. Անդրանիկ Սարգսյան  հեռ. 094028387

ԱՌԿ խորհրդի անդամներ /ոլորտային 

պատասխանատուներ/  

1. Հրշեջ-փրկարարական աշխատանքների

պատասխանատու Օմար Մամեյան

հեռ.093661603

2. Հասարակական կարգի պահպանման

պատասխանատու Գևորգ Վարդանյան

հեռ.099512004

3. Տրանսպորտային ապահովման

պատասխանատու Կարեն Զոհրաբյան 

հեռ.093591515 

4. Կապի և տեղեկատվական փոխանակման

պատասխանատու Շուշանիկ

Գյուլնազարյան հեռ. 077102320

5. Բժշկական օգնության կազմակերպման

պատասխանատու Գոհար Ավետիսյան

հեռ.077259635

ԱՌԿ խորհրդի 

քարտուղար 

/աշխատակազմի 

քարտուղար/ Կարեն 

Սարգսյան  

հեռ. 094197272 



Գետամեջի համայնքապետարանի 

աշխատակազմի մնացած անդամների 

հեռախոսահամարների  ցուցակը  

1. Սասուն Մինասյան հեռ.077779522

2. Աշոտ Ոսկանյան հեռ. 094256997

ԱՌԿ խորհրդի անդամներ/ոլորտային 

պատասխանատուներ  

6. Կենսաապահովման կազմակերպման

պատասխանատու Ռուզաննա Սարգսյան

հեռ. 077779822

7. Կոմունալ-էներգետիկ ապահովման

պատասխանատու Ալբերտ Վարդանյան

հեռ.094220184

8. Ինժեներական միջոցառումների

ապահովման պատասխանատու Գարիկ 

Ղազարյան հեռ.096485225 

9. Դիակների ճանաչման և

հուղարկավորման կազմակերպման և

հաշվառման պատասխանատու Տիգրան

Սարգսյան հեռ.077353156

10. Անհայտ կորածների և ընտանիքի

անդամների միավորման, կորած,

միայնակ մնացած երեխանների ու ծերերի

հարցերով զբաղվող պատասխանատու

Էթերինա Խուրշուդյան հեռ.094417107



Հավելված N 7 

ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

Տարահանման սխեմայի և տարհանման ժամանակ 



Երկրաշարժի դեպքում 

Բ

Ա

Ա – տարբերակ 

(Ուսումնական 

հաստատություն) 

Բ – տարբերակ 

(Դաշտավայր) 



ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

/Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում/ 

Վարարման ալիքի 

ազդեցության տակ 

գտնվող բնակավայրի 

անունը 

Ընդհանուր 

բնակչությունը 

Վտանգված 

շենքերի թիվը 

Վտանգված 

մարդկանց 

հնարավոր թիվը 

Հեռանալու համար 

մատչելի ժամանակը 

Անվտանգ գոտի  հասնելու համար / 

հեռանալու ուղղությունը 

- 788 --- --- 7 րոպե 

Որևէ կերպ հասնել համայնքի 

կենտրոնական մասում գտնվող 

հավաքատեղի  

- 10 րոպե 

Մեքենայով հասնել «թռչնաֆաբրիկայի 

դիմացի հանդամաս» կոչվող տարածք – 

ոտքով գնալու համար 25 րոպե 

Պայմանական նշաններ 

Հ/հ Գունավոր  

գծապատկերը 

Իմաստային 

նշանակությունը 

1.
Տարահանման հավաքատեղի 

2. Առաջին օգնության տեղամաս 

3. Ուղղորդող սլաք 

4.
Տարահանման հավաքատեղի 

Ա



 

  

Գետի վարարման դեպքում 



ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

/Գետի վարարման դեպքում/ 
 

Վարարման ալիքի 

ազդեցության տակ 

գտնվող բնակավայրի 

անունը 

Ընդհանուր 

բնակչությունը 

Վտանգված 

շենքերի թիվը 

Վտանգված 

մարդկանց 

հնարավոր թիվը 

Հեռանալու համար 

մատչելի ժամանակը 

Անվտանգ գոտի  հասնելու համար / 

հեռանալու ուղղությունը 

- 788   10 րոպե 

Մեքենայով հասնել «թռչնաֆաբրիկայի 

դիմացի հանդամաս» կոչվող և «Վերին 

հանդ»  կոչվող տարածք – ոտքով գնալու 

համար 25 րոպե 

 

Պայմանական նշաններ 

Հ/հ Գունավոր  

գծապատկերը 

Իմաստային 

նշանակությունը 

1.  

 
Տարահանման հավաքատեղի 

2.   

 
Առաջին օգնության տեղամաս 

 

3.   Ուղղորդող սլաք 

4.   

 

 

Տարահանման հավաքատեղի 

 

  



Հավելված N 8 

ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

Համայնքում և նրա շրջակա տարածքում տեղի ունեցած արտակարգ իրավիճակների 

վիճակագրական տվյալների և տեղեկությունների մատյանի 

Ամսաթիվը ժամը Վայրը Դեպքի հակիրճ 

նկարագիրը 

Տուժածների մասին 

տեղեկատվություն 

Երկրաշարժ 

Հրդեհ 

Ջրածածկում 

 այլ 



Հավելված N 9 
ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 
Ց Ա Ն Կ 

Արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի կամ առաջացման դեպքում ահազանգման մարմինների 

Հ/հ Մարմին Հեռախոսահամարներ 
Պատասխանատու անձի 

տվյալներ 
Հասցեն 

1 

ՀՀ  ԱԻՆ տարածքային ստորաբաժանում 911,  091223212 

Կոտայքի մարզի 

փրկարարական 

ծառայություն 

Ք.Աբովյան Հատիսի 6 

2 
ՀՀ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում 

1-02, 010-59-06-14,

022421071 

Ք. Նոր Հաճն Չարենցի փող. 

14 

3 
Բժշկական հաստատություն 022443779 

Ա. Երանոսյան Նոր Հաճն 

Տոռոզյան փող., 4 շենք 

4 Վթարային ծառայություններ՝ 

-  գազ 0222 22232 
Աբովյանի ԳԳՄ Ք.Աբովյան Սևանի փողոց 

թիվ 16 

-  ջրմուղ-կոյուղի 1-85 
Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ Ք. Երևան Աբովյան փողոց 

թիվ 66ա

-  Էլ.ցանց 
077700972 – համայնքի 

էլեկտրիկ 

«Հայաստանի էլեկտրական 

ցանցեր» ՓԲԸ, «Գեղամա» 

մասնաճյուղ, Նաիրի էլ ցանց 

ք. Եղվարդ, Շիրակի 30 

5 Մարզպետարան/քաղաքապետարան/համայնքապետարան/ 

վարչական շրջան 
094088059 

Գետամեջի 

համայնքապետարան 

Գ. Գետամեջ, 3-րդ փողոց 2-

րդ փակուղի թիվ 4 

6 
Կապի ծառայություն մատուցող 010514514 

«Հայփոստ» ՓԲԸ, Նոր 

Հաճնի կապի բաժանմունք 

ք. Նոր Հաճն 

Գայի փող. 1 



     Հավելված N 10 
 ՀՀ  Կոտայքի մարզի 
Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

Ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերն ըստ բնորոշ աղետների 

Հ

/

հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

2
0 

3
0 

4
0 

5
0 

6
0 

2 4 6 8 
1
0 

12 
1
4 

1
6 

1
8 

2
0 

2
2 

2
4 

1 2 3 6 7 8 9 10 

Երկրաշարժի դեպքում 

1.

Կազմակերպել 
ազդարարում  

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

2.

Տեղեկատվական ու 
բնակչության իրազեկման 
ապահովում 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան

3.

Իրավիճակի գնահատման, 
փրկարարական և այլ 
անհետաձգելի 
աշխատանքներն 
իրականացնող ուժերի և 
միջոցների 
պատրաստականության 
բերում 

ԱՌԿ խորհուրդ, 
ոլորտային 

պատասխանատ
ուներ՝ 

յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ

Իրավիճակի գնահատում 
(կախված երկրաշարժի 
ծագման ժամից, ամսից, 
եղանակից) 

Սկսած աղետի առաջացման պահից մինչև փրկարարական 
գործողությունների ավարտ

ԱՌԿ խորհուրդ

Փրկարարական ուժերի 
պատրաստականության 
բերում 

ոլորտային 
պատասխանատ

ուներ՝ 



յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ

Կառավարման 
համակարգի 
վերականգնում 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան

4.

Համայնքի արտակարգ 
իրավիճակների 
մասնագիտացված խմբերի 
աշխատանքների 
ծավալում 

ոլորտային 
պատասխանատ

ուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ

5.

Երկրաշարժի գոտում 
առողջապահական 
իրավիճակի ճշգրտում և 
փոխանցում ՀՀ 
առողջապահության 
նախարարություն 
(անվերադարձ 
կորուստներ, 
սանիտարական 
կորուստներ, այդ թվում՝ 
ծայրաստիճան, ծանր, 
թեթև) 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան, 
դիակների 

ճանաչման և 
հուղարկավորմա

ն 
կազմակերպման 
և հաշվառման 

պատասխանատ
ու Տիգրան 
Սարգսյան, 

անհայտ 
կորածների և 
ընտանիքի 

անդամների 
միավորման, 

կորած, միայնակ 
մնացած 

երեխանների ու 
ծերերի 

հարցերով 
զբաղվող 

պատասխանատ



ու Էթերինա 
Խուրշուդյան 

6.

Կանխարգելիչ 
միջոցառումներ 
(հնարավոր հետևանքների 
մեղմացում, վերացում) (էլ. 
Էներգիան, գազ, ջուր) 

Կոմունալ-
էներգետիկ 

ապահովման 
պատասխանատ

ու Ալբերտ 
Վարդանյան 

7.

Երկրաշարժի գոտում 
ինժեներական իրավիճակի 
ճշգրտում և 
տեղեկատվության 
տրամադրում 
համապատասխան 
կառավարման 
մարմիններին 
(ճանապարհների վիճակը, 
փլատակների քանակը, 
ըստ տեղամասերի և 
ծավալների, շենքերի և 
կառույցների թիվն ու 
վիճակը) 

Ինժեներական 
միջոցառումների 

ապահովման 
պատասխանատ

ու Գարիկ 
Ղազարյան 

8.

Երկրաշարժի գոտում 
հակահրդեհային 
իրավիճակի ճշգրտում և 
տեղեկատվության 
տրամադրում 
համապատասխան 
կառավարման 
մարմիններին  

Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

9.

Համայնքի տարահանման 
հանձնաժողովի (ՀՏՀ) 
աշխատանքների 
ծավալում 

խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան 

10.
Տրանսպորտային 
ապահովում 

Տրանսպորտային 
ապահովման 



տարահանման 
կազմակերպման համար 

պատասխանատ
ու Կարեն 

Զոհրաբյան 

11.

Կազմակերպել 
բնակչության 
տարահանում 

խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան 

12.

Թաղային միավորի 
բնակչության հաշվառման, 
բնակչության ընդունման, 
անհրաժեշտ 
կենսաապահովման և 
խոցելի խավի հետ 
տարվող աշխատանքների 
կազմակերպում 

Կենսաապահովմ
ան 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Ռուզաննա 
Սարգսյան, 

անհայտ 
կորածների և 
ընտանիքի 

անդամների 
միավորման, 

կորած, միայնակ 
մնացած 

երեխանների ու 
ծերերի 

հարցերով 
զբաղվող 

պատասխանատ
ու Էթերինա 
Խուրշուդյան 

13.

Տարահանումից հետո 
բացահայտել 
վիրավորներին, կազմա-
կերպել նրանց առաջին 
օգնության ցուցաբերումը 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

14.
Կազմակերպել 
վիրավորների 
տեղափոխումը բժշկական 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 



հիմնարկներ պատասխանատ
ու Գոհար 

Ավետիսյան 

15.

Կազմակերպել 
հասարակական կարգի 
պահպանում 

Հասարակական 
կարգի 

պահպանման 
պատասխանատ

ու Գևորգ 
Վարդանյան 

16.

Ձեռնարկել քայլեր 
երեխաների 
ծնողների/խնամակալների 
հետ կապ հաստատելու 
համար 

Անհայտ 
կորածների և 
ընտանիքի 

անդամների 
միավորման, 

կորած, միայնակ 
մնացած 

երեխանների ու 
ծերերի 

հարցերով 
զբաղվող 

պատասխանատ
ու Էթերինա 
Խուրշուդյան 

17.

Փրկարարական և 
մարդասիրական 
(նյութական) օգնություն 
ստանալու նպատակով 
հանրապետական կամ 
մարզային հանձնաժողով 
դիմելու հայտի 
ներկայացում 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

18.

Աղետի գոտում 
փրկարարական, 
վթարավերականգնողակա
ն և այլ անհետաձգելի 
աշխատանքների 
իրականացում 

Ոլորտային 
պատասխանատ

ուներ 

19.
Տուժածներին օգնություն 
ցուցաբերելու համար 
առաջին օգնության 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 



կետերի ծավալում պատասխանատ
ու Գոհար 

Ավետիսյան 

20. 

Տուժած բնակչության 
կենսապահովման 
կազմակերպում 

                          

  Կենսաապահովմ
ան 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Ռուզաննա 
Սարգսյան 

 

21. 

Միջազգային 
փրկարարական ուժերի 
ընդունման 
կազմակերպում 

                 
Հայտի ներկայացման պահից սկսած 

առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում 

ԱՌԿ խորհդի 
ղեկավար` 
Ավետիս 

Մուրադյան 

 

22. 

Մարդասիրական 
օգնության ընդունման և 
բաշխման կազմակերպում 

                 
Հայտի ներկայացման պահից սկսած 

առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում 

ԱՌԿ խորհդի 
ղեկավար` 
Ավետիս 

Մուրադյան 

 

23. 

Համայնքում ստեղծված 
իրավիճակի մասին 
պարբերաբար հաղորդել 
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տարածքային 
ստորաբաժանման ՃԿԿ  և 
մարզպետարան 

          

 

     

 

  

 

  

 

  

 

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

24. 

Համայնքապետարանի 
գործունեության 
վերականգնման 
ուղղությամբ իրավիճակի 
գնահատում և լուծումների 
փնտրում 

              

 

           

  ԱՌԿ խորհուրդ  

 
  



 

Հ

/

հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

2
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3
0 

4
0 

5
0 

6
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1 2 3 6 7 8 9 10 

Գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավի դեպքում 

1. 

Կազմակերպել 
բնակչության իրազեկում 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

2. 

Կազմակերպել 
ազդարարում (ըստ 
փոխգործողության) 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

3. 

Հնարավոր վտանգավոր 
տեղամասերի 
նկարագրություն և 
եզրակացություն 

                          

  

ԱՌԿ խորհուրդ 

 

4. 

Բնակչության 
տարահանում 

              
 

           

  խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան 

 

5. 

Վթարավերականգնողակ
ան աշխատանքների 

իրականացում                           

  ոլորտային 
պատասխանա-

տուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 

6. 
Կանխարգելիչ 
միջոցառումներ 

                          
  ոլորտային 

պատասխանա-
 



(հնարավոր հետևանքների 

մեղմացում, վերացում) 

տուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ

7.

Փոխգործողություններ Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան

Հ

/

հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

20 
3
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4
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0 
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0 

12 
1
4 

1
6 

1
8 

2
0 

2
2 

2
4 

1 2 3 6 7 8 9 10 

Խոշոր հրդեհապայթունավտանգ օբյեկտների վթարի դեպքում 

1.

Կազմակերպել 
ազդարարում և իրազեկում 
(ըստ փոխգործողության) 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

2.

Կազմակերպել 
բնակչության 
տարահանում 
վտանգավոր 

տարածքներից 

խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան

3.
Անհապաղ ահազանգել 
հրշեջ ծառայությանը` 

տեղեկություններ 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 



հայտնելով հրդեհի ճշգրիտ 
տեղի և շենքում 

մարդկանց գտնվելու 
վերաբերյալ: 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

4. 

Հրշեջ-փրկարարական 
խումբը բերել պատրաստ 

վիճակի 
    

 
                     

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

5. 

Կազմակերպել 
հրդեհաշիջում (ձեռքի տակ 

գտնվող միջոցներով 
հրդեհաշիջման 
կազմակերպում) 

                          

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

6. 

Ապահովել հրդեհաշիջման 
աշխատանքներին 

ներգրավված 
աշխատակիցների կողմից 

անվտանգության 
պահանջների կատարումը: 

                          

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

7. 

Բնակչության ներգրավում 
հրդեհաշիջման 

աշխատանքներին             
 

             

  ոլորտային 
պատասխանա-

տուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 

8. 

Կազմակերպել հրշեջ 
փրկարարական 

ստորաբաժանումների 
դիմավորումը: 

                          

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

9. 

Հրշեջ փրկարարական 
ստորաբաժանման 
ժամանումից հետո  

հրդեհաշիջման 
ղեկավարին տեղեկացնել 

հրդեհվող տարածքի 
առանձնահատկություններ

          

 

               

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան, 
ոլորտային 

 



ի, հարակից տարածքների, 
պահվող, օգտագործվող 
նյութերի, արտադրանքի 

քանակի, դրանց 
հրդեհավտանգ 

հատկությունների մասին, 
հաղորդել այլ 

տեղեկություններ, որոնք 
անհրաժեշտ են հրդեհի 

հաջող վերացման համար, 
ինչպես նաև 

կազմակերպել օբյեկտի 
ուժերի և միջոցների 

ներգրավումը հրդեհի 
վերացման 

աշխատանքներին։ 

պատասխանա-
տուներ՝ 

յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 
 
 
 
 

Հ
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հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 
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Հրդեհի առաջացման դեպքում 

1. 

Կազմակերպել 
ազդարարում 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

2. 

Կազմակերպել 
տարահանում 

                          

  խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 

 



պատասխանատ
ու՝ Մերուժան 

Պապոյան

3.

Անհապաղ ահազանգել 
հրշեջ ծառայությանը` 

տեղեկություններ 
հայտնելով հրդեհի ճշգրիտ 

տեղի և շենքում 
մարդկանց գտնվելու 

վերաբերյալ: 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան

4.

Անհապաղ ահազանգել 
շտապ օգնություն` 
տեղեկություններ 

հայտնելով հնարավոր 
տուժածների մասին: 

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան

5.

Տարահանումից հետո 
անվտանգ տարածքում 
ստուգել բնակիչների 

առկայությունը 

Անհայտ 
կորածների և 
ընտանիքի 

անդամների 
միավորման, 

կորած, միայնակ 
մնացած 

երեխանների ու 
ծերերի 

հարցերով 
զբաղվող 

պատասխանատ
ու Էթերինա 
Խուրշուդյան

6.
Հրշեջ-փրկարարական 

խումբը բերել պատրաստ 
վիճակի 

Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան

7.
Անջատել /մեկուսացնել/ 
էլեկտրաէներգիայի և 
գազի աղբյուրները 

Կոմունալ-
էներգետիկ 

ապահովման 
պատասխանատ



ու Ալբերտ 
Վարդանյան 

8. 

Կազմակերպել 
հրդեհաշիջումը 
հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներով 
(այրվող սենքերի 

մեկուսացման և ձեռքի 
տակ գտնվող միջոցներով 

հրդեհաշիջման 
կազմակերպում): 

       

 

                  

  

Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

9. 

Կազմակերպել 
արժեքավոր գույքի 

դուրսբերումը և 
պահպանումը 

                          

  ոլորտային 
պատասխանա-

տուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 

10. 

Ապահովել հրդեհաշիջման 
աշխատանքներին 

ներգրավված 
աշխատակիցների կողմից 

անվտանգության 
պահանջների կատարումը: 

                          

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

11. 

Կազմակերպել հրշեջ 
փրկարարական 

ստորաբաժանումների 
դիմավորումը: 

     
 

                    

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան 

 

12. 

Հրշեջ փրկարարական 
ստորաբաժանման 
ժամանումից հետո  

հրդեհաշիջման 
ղեկավարին տեղեկացնել 

հրդեհվող տարածքի 
առանձնահատկություններ
ի, հարակից տարածքների, 

պահվող, օգտագործվող 
նյութերի, արտադրանքի 

քանակի, դրանց 
հրդեհավտանգ 

         

 

                

  Հրշեջ-
փրկարարական 
աշխատանքների 
պատասխանատ

ու Օմար 
Մամեյան, 
ոլորտային 

պատասխանա-
տուներ՝ 

յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 



հատկությունների մասին, 
հաղորդել այլ 

տեղեկություններ, որոնք 
անհրաժեշտ են հրդեհի 

հաջող վերացման համար, 
ինչպես նաև 

կազմակերպել օբյեկտի 
ուժերի և միջոցների 

ներգրավումը հրդեհի 
վերացման 

աշխատանքներին։ 

13. 

Բացահայտել 
վիրավորներին, 

կազմակերպել նրանց 
առաջին  օգնության 

ցուցաբերումը: 
Տուժածներին առաջին 

օգնության  ցուցաբերելու 
համար  կետի ծավալում 

 

        

 

                 

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան, 
ոլորտային 

պատասխանա-
տուներ 

 

14. 

Բացահայտել 
տուժածներին, 

կազմակերպել նրանց 
հոգեբանասոցիալական 

աջակցությունը: 

          
 

               

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

15. 

Կազմակերպել 
վիրավորների 

տեղափոխումը բժշկական 
հիմնարկներ: 

                          

  

ԱՌԿ խորհուրդ 

 

16. 

Ձեռնարկել քայլեր տուժած 
անձանց և հարազատների 

հետ կապ հաստատելու 
համար: 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

 
 
 



Հ

/

հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ուժեղ քամու սպառնալիքի կամ առաջացման ժամանակ 

1.

Կազմակերպել 
ազդարարում և իրազեկում 
(ըստ փոխգործողության) 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

2.

Բնակչությունը հրահանգել 
մտնել տները 

պատսպարվելու համար 
(առաջարկվում է 

նկուղները) 

Հասարակական 
կարգի 

պահպանման 
պատասխանատ

ու Գևորգ 
Վարդանյան

3.

Հրահանգել ամուր փակել 
պատուհանները 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան

4.

Հրահանգել դրսից ներս 
բերել հնարավորինս շատ 
իր, ունեցվածք, առարկա 

Հասարակական 
կարգի 

պահպանման 
պատասխանատ

ու Գևորգ 
Վարդանյան

5.

Հրահանգավորել 
բնակչությանը` հայտնել 
չպատսպարվածների 

մասին կամ եթե բնակիչը 
ստիպված պատսպարվել է 

հարևանի տանը 

Հասարակական 
կարգի 

պահպանման 
պատասխանատ

ու Գևորգ 
Վարդանյան

6.
Ուժեղ քամու ավարտից 

հետո իրականացնել 
բնակչության ազդարարում 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 



պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

7. 

Կազմակերպել շրջայց` 
իրավիճակի 

բացահայտման 
նպատակով 

          
 

               

  Ոլորտային 
պատաս-

խանատուներ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 

8. 

Համայնքում ստեղծված 
իրավիճակի մասին 

հաղորդել ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
տարածքային 

ստորաբաժանման ՃԿԿ  և 
մարզպետարան 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

 

 

 

 

Հ

/

հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ձնաբքի դեպքում 

1. 

Կազմակերպել 

բնակչության իրազեկում 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

2. 

Իրավիճակի գնահատում և 

եզրակացություններ 
                          

  ոլորտային 
պատասխանա-

տուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 

3. 
Պատրաստականության 

բերում                           
  

ԱՌԿ խորհուրդ 
 

4. Բնակչության                             խորհրդի  



պաշտպանության 

միջոցառումներ 

ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան

5.
Փոխգործողություններ ոլորտային 

պատասխանա-
տուներ

Հ

/

հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1
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Խոշոր քարաթափումների կամ սողանքի առաջացման ժամանակ 

1.

Կազմակերպել 
ազդարարում և իրազեկում 
(ըստ փոխգործողության) 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

2.

Կազմակերպել 
բնակչության 
տարահանում 
վտանգավոր 

տարածքներից 

խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան

3.

Համայնքում ստեղծված 
իրավիճակի մասին 

հաղորդել ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
տարածքային 

ստորաբաժանման ՃԿԿ  և 
մարզպետարան 

Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան



4. 

Կազմակերպել 
որոնողափրկարարական 

աշխատանքներ               
 

           

  ոլորտային 
պատասխանա-

տուներ՝ 
յուրաքանչյուրն 
իր ուղղությամբ 

 

5. 

Բացահայտել 
վիրավորներին, 

կազմակերպել նրանց 
առաջին  օգնության 

ցուցաբերումը: 
Տուժածներին առաջին 

օգնության  ցուցաբերելու 
համար  կետի ծավալում 

 

                          

  

Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

6. 

Կազմակերպել 
վիրավորների 

տեղափոխումը բժշկական 
հիմնարկներ 

              
 

           

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

7. 

Կազմակերպել 
անհետաձգելի 

վթարավերականգնողակա
ն աշխատանքներ 

              
 

           

  Կոմունալ-
էներգետիկ 

ապահովման 
պատասխանատ

ու Ալբերտ 
Վարդանյան, 
ինժեներական 

միջոցառումների 
ապահովման 

պատասխանատ
ու Գարիկ 

Ղազարյան 

 

8. 

Կազմակերպել վնասված 
տների պահպանություն 

                          

  Հասարակական 
կարգի 

պահպանման 
պատասխանատ

ու Գևորգ 
Վարդանյան 

 

 
 



 

Հ
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հ 

Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 

օր 

3-րդ 

օր րոպե ժամ 
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Կոմունալ - էներգետիկ ցանցերում խոշոր վթարի դեպքում  
(ջուր, գազ, կապ, տրանսպորտ, էլեկտրաենթակայան և այլն) 

1. 

Կազմակերպել 

ազդարարում և իրազեկում 

(ըստ փոխգործողության) 
 

                         

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

2. 

Իրավիճակի գնահատում և 

եզրակացություններ 

                          

  Կոմունալ-
էներգետիկ 

ապահովման 
պատասխանատ

ու Ալբերտ 
Վարդանյան 

 

3. 

Իրավիճակի գնահատման 

արդյունքում 

այլընտրանքային 

մատակարարման 

կազմակերպում 

                          

  

ոլորտային 
պատասխանա-

տուներ 

 

4. 

Բնակչությանը 

անհրաժեշտ միջոցներով 

ժամանակավոր 

ապահովման 

կազմակերպում 

(դիտարկել նաև 

տարահանում) 

              

 

           

  

Կենսաապահովմ
ան 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Ռուզաննա 
Սարգսյան 

 

5. 
Վթարավերականգնողակ

ան աշխատանքներ                           
  

ԱՌԿ խորհուրդ 
 



6. 

Փոխհամագործակցություն 

մարզպետարանի և 

պատասխանատու 

կազմակերպությունների 

հետ (նաև հարևան 

համայնքների հետ) 

                          

  

ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար` 
Ավետիս 

Մուրադյան 
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Կատարվող 

միջոցառումը 

Կատարման ժամկետը 

Կատարողներ Ծանոթացում 
1-ին օր 2-րդ 
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3-րդ 
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Համաճարակների դեպքում 

1. 

Կազմակերպել 

բնակչության իրազեկում 

(վարվելակերպի 

կանոններ) 
                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

2. 

Կազմակերպել 

ազդարարում 

                          

  Կապի և 
տեղեկատվական 
փոխանակման 

պատասխանատ
ու Շուշանիկ 

Գյուլնազարյան 

 

3. 

Սանիտարա-

համաճարակային 

միջոցառումներ.                           

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

4. Հակահամաճարակային                               



միջոցառումների 

կազմակերպում. 

1) Օբսերվացիայի և 
կարանտինի 
կազմակերպում. 

                          

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

2) Մեկուսարանների 
ծավալում. 

                          

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

3) Համաճարակային 
ցուցումներով  
պատվաստումների 
անցկացում. 

             
 

            

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

4) Վարակիչ 
հիվանդությունների 
կանխարգելմանը 
զուգահեռ 
բժշկավերականգնողական 
ծրագրերի ապահովում. 

                          

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

5) Վարակի օջախում 
ախտահանման 
աշխատանքների 
(դեզինֆեկցիան, 
դեզինֆեկցիան, 
դեռատիզացիոն) 
կազմակերպում. 

           
 

              

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 

6) Մանրէաբանական 
հետազոտության նյութերի 
ընտրություն, պահպանում 
և առաքում. 

                          

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան 

 



5. 

Տարահանման 
կազմակերպում՝ 
հակահամաճարակային 
փուլերում բժշկական 
տարահանման 
կազմակերպում 

          
 

               

  Բժշկական 
օգնության 

կազմակերպման 
պատասխանատ

ու Գոհար 
Ավետիսյան, 

խորհրդի 
ղեկավարի 
տեղակալ-

տարհանման և 
պատսպարման 
պատասխանատ

ու՝ Մերուժան 
Պապոյան  

 

6. 

Փոխհամագործակցություն 

                          

  ԱՌԿ խորհրդի 
ղեկավար` 
Ավետիս 

Մուրադյան 

 

 

 

Հ/հ Գույնը Նշանակությունը Նշումներ 
1.  

 րոպե  

2.  
 ժամ  

3.  
 օր  

4.  
 գործընթացի, գործողության, ԱԻ  ավարտը 

 



Հավելված N 11 

ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

ՃՇԳՐՏՄԱՆ  ԹԵՐԹԻԿ 

Հ/հ Ամսաթիվ 

(ամիս, տարեթիվ) 

Ճշգրտողի պաշտոն, 

անուն, ազգանուն 

Կատարված ճշգրտումներին համառոտ բովանդակությունը Ստորագրություն 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Հավելված N 12 
ՀՀ  Կոտայքի մարզի 

Գետամեջ համայնքի 

ԱՌԿ պլանի 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

Բազմոլորտային առաջնային կարիքների արագ գնահատման երկրորդային տվյալների 

հավաքագրման 



Հարցաթերթի N Մարզ 

Նկար 

Համայնք 

Համայնքը 
�Քաղաքային (>50% բնակչության ապրում է քաղաքում)

�Գյուղական (<50% բնակչության ապրում է գյուղում)

GPS կոորդինատ 
N 

E 

Տեղեկատվության աղբյուրը 

Աղբյուրը: 

� Կառավարության ներկայացուցիչ

� Համայնքի ղեկավար

� Սոցիալական ծառայության ներկայացուցիչ

� Արտակարգ իրավիճակների պատասխանատու մարմնի ներկայացուցիչ

� Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ

� Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ (Red Cross, UNICEF,

OCHA…) 

Անուն, ազգանուն 

Պաշտոն 

Կազմակերպություն 

Էլ. փոստ 

Հեռախոս 

Ա. Բնակչություն 

Ա1. Համայնքի բնակչության մոտավոր թիվը 

Ընդհանուր % Նշումներ Տեղեկատվական 
աղբյուր 

Գաղտնիություն (L)Ցածր, 

(M) Միջին, (H) Բարձր 

Համայնքում տուժած 

Աղետի հետևանքով 
համայնքից տարահանված 

Աղետի հետևանքով 
համայնքի ներսում 
տեղահանված 

Համայնքում ճամբարների 
թիվը (կազմակերպված կամ 
ինքնաբուխ,պաշտոնական 
կամ ոչ պաշտոնական) 

Ա2. Տարահանվածների թիվը համայնքում 

Տարահանված բնակչություն Ընդհանուր % Նշումներ Տեղեկատվական 

աղբյուր 

Գաղտնիություն (L)Ցածր, (M) 

Միջին, (H) Բարձր 

Բնակվում են ընտանիքներում 
(առանց վարձակալության) 

Բնակվում են վարձակալած 
բնակարաններում 

Բնակվում են կոլեկտիվ 
ապաստարաններում 
(դպրոցներ, հասարակական 
շինություններ և այլն.) 

Բնակվում են կազմակերպված 
ճամբարներում 

Բնակվում են ինքնաբուխ 
կացարաններում 
ժամանակավոր ապաստան) 

Բնակվում են այլ վայրերում 

Ընդհանուր (ստուգել Ա1 կետի 
տվյալների հետ համընկնումը) 

Բ. Ավերվածություններ 

Բ1. Աղետի հետևանքով համայնքում ավերված մասնավոր տները (շենք, շինություն) 

Նկարագրություն % Նշումներ 

 Ավերվածություն չկա 

Փոքր ավերվածություններ. Պահանջում է թեթև վերանորոգում (դռներ, պատուհաններ) 

 Միջին ավերվածություններ. Վնասվել է տանիքի մինչև 30 %-ը, հնարավոր է վերականգնել 

 Խոշոր ավերվածություններ. Վնասվել է տանիքի ավելի քան 30 %-ը, հնարավոր է վերականգնել 

  Ամբողջական ավերվածություն. Պիտանի չէ շահագործման համար, շենք – շինությունների 
ամբողջական փլուզում, վերականգնման ենթակա չէ 

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ՄՈԴՈՒ Լ



Բ2. Ջրային ենթակառուցվածքների վնասները (Ընտրեք կատեգորիա, որը լավագույնս նկարագրում է վնասվածության իրավիճակը տվյալ 
տարածքում)  

Նկարագրություն Բնորոշ իրավիճակը 
Ավերվածություն չկա  

Փոքր ավերվածություններ.  Պահանջվում է թեթև վերանորոգում (արտահոսք, խողովակների 
վնասվածություն) 

 

Միջին ավերվածություններ. Վնասվել է խողովակաշարի կամ համակարգի մինչև 30 %-ը, 
հնարավոր է վերականգնել 

 

Խոշոր ավերվածություններ. Վնասվել է խողովակաշարի կամ համակարգի ավելի քան 30 %-ը, 
հնարավոր է վերականգնել 

 

Ամբողջական ավերվածություն. Պիտանի չէ շահագործման համար, վերականգնման ենթակա 
չէ 

 

Այդպիսիք տվյալ տարածքում առկա չեն  

Բ3. Առողջապահական հաստատությունների/ենթակառուցվածքների վնասները (Ընտրեք կատեգորիա, որը լավագույնս նկարագրում է 
վնասվածության իրավիճակը տվյալ տարածքում)   

Նկարագրություն Բնորոշ իրավիճակը 
Ավերվածություն չկա  

Փոքր ավերվածություններ. Տուժել են առողջապահական 
հաստատությունների մինչև 10%- ը  

 

Միջին ավերվածություններ. Վնասվել է առողջապահական 
հաստատությունների 10-ից 30 %-ը, առողջապահական 
հաստատությունները չեն գործում 

 

Խոշոր ավերվածություններ. Վնասվել է առողջապահական 
հաստատությունների 30-ից 70 %-ը, առողջապահական 
հաստատությունները չեն գործում 

 

Ամբողջական ավերվածություն. Վնասվել է առողջապահական 
հաստատությունների ավելի քան 70 %-ը 

 

Այդպիսիք տվյալ տարածքում առկա չեն  

Բ4. Կրթական հաստատությունների/ենթակառուցվածքների վնասները (Ընտրեք կատեգորիա, որը լավագույնս նկարագրում է 
վնասվածության իրավիճակը տվյալ տարածքում)   

Նկարագրություն Բնորոշ իրավիճակը 
Ավերվածություն չկա  

Փոքր ավերվածություններ. Տուժել են կրթական հաստատությունների 
մինչև 10%- ը, կրթական հաստատությունները չեն գործում  

 

Միջին ավերվածություններ. Վնասվել է կրթական 
հաստատությունների 10-ից 30 %-ը, կրթական հաստատությունները չեն 
գործում 

 

Խոշոր ավերվածություններ. Վնասվել է կրթական 
հաստատությունների 30-ից 70 %-ը, կրթական հաստատությունները 
չեն գործում 

 

Ամբողջական ավերվածություն. Վնասվել է կրթական 
հաստատությունների ավելի քան 70 %-ը 

 

Այդպիսիք տվյալ տարածքում առկա չեն  

Բ5. Ճանապարհային ենթակառուցվածքների վնասները (Ընտրեք կատեգորիա, որը լավագույնս նկարագրում է վնասվածության 
իրավիճակը տվյալ տարածքում)   

Նկարագրություն Բնորոշ իրավիճակը 
Ավերվածություն չկա  

Փոքր ավերվածություններ. Տուժել են ճանապարհների մինչև 10%- ը, 
կրթական հաստատությունները չեն գործում  

 

Միջին ավերվածություններ. Վնասվել է ճանապարհների 10-ից 30 %-
ը, կրթական հաստատությունները չեն գործում 

 

Խոշոր ավերվածություններ. Վնասվել է ճանապարհների 30-ից 70 %-
ը, կրթական հաստատությունները չեն գործում 

 

Ամբողջական ավերվածություն. Վնասվել է ճանապարհների ավելի 
քան 70 %-ը 

 

Բ6. Կապի և այլ ենթակառուցվածքների վնասները (Ընտրեք կատեգորիա, որը լավագույնս նկարագրում է վնասվածության իրավիճակը 
տվյալ տարածքում) 

Նկարագրություն Բնորոշ իրավիճակը 
Ավերվածություն չկա  

Փոքր ավերվածություններ. Տուժել են ենթակառուցվածքների մինչև 
10%- ը  

 

Միջին ավերվածություններ. Վնասվել է ենթակառուցվածքների 10-ից 
30 %-ը 

 

Խոշոր ավերվածություններ. Վնասվել է ենթակառուցվածքների 30-ից 
70 %-ը 

 

Ամբողջական ավերվածություն. Վնասվել է ենթակառուցվածքների  
ավելի քան 70 %-ը 

 

 

 



 

Հարցաթերթի N  Մարզ  

Տեղանքի 

նկարագրությու

նը. բնակչության 

կարգավիճակը 

 

� Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

կոլեկտիվ ապաստարաններում (դպրոցներ, 

հյուրանոցներ և այլն)  

� Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

կազմակերպված ճամբարներում  

�  Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

բարեկամների, ընկերների կամ նույն տարածքում 

չտուժած տներում 

� Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

վարձակալած բնակարաններում  

� Տուժած բնակչությունը ապրում է նույն 

տարածաշրջանում (Փաստացի բնակության վայրից 

մինչև 20 կմ հեռավորության վրա)  

Տարածքի 

անվանումը 
 

Համայնք 
 

 

GPS 

կոորդինատ 

N  

E  

Գնահատվող 

տարածքը  

�Քաղաք (քաղաքի մաս)  

�Գյուղ (գյուղի մաս) 

Ամիս, Ամսաթիվ  Ժամ  

Բ. Պարենային անվտանգություն 

Բ. Պարենային անվտանգություն 
Բ0. Ընդհանուր առմամբ, տուժածների սննդի անվտանգության ընդհանուր կարգավիճակը 

Չկա Կյանքին չսպառնացող Կյանքին սպառնացող 

0 1 2 3 4 5 6 

Խնդիր չկա. 

Սննդի պակաս 

չկա: Կան 

կարիքներ, որոնք 

սակայն չեն 

սպառնում 

մարդկանց 

կյանքին և 

առողջությանը: 

Փոքր 

խնդիրներ. 

Սննդի պակաս 

են զգում քիչ 

թվով մարդիկ: 

  

 

Միջին 

խնդիրներ. 

Շատերը զգում 

են սննդի 

պակաս: 

Մեծ 

խնդիրներ. 

Սննդամթերքի 

պակասը 

ազդում է բոլորի 

վրա, սակայն 

դա կյանքի 

սպառնալիք չէ: 

Լուրջ  

խնդիրներ. 

Սննդամթերքի 

պակասի 

հետևանքով 

մարդիկ կարող 

են մահանալ: 

(Կյանքի 

պոտենցիալ 

սպառնալիք) 

 

Կրիտիկական 

խնդիր. 

Սննդամթերքի 

պակասի և 

ծառայությունների 

խափանման 

արդյունքում որոշ 

մարդիկ մահացել 

են: 

(Մարդասիրական 

օգնության 

բացակայության 

հետևանքով 

մահացությունների 

փաստ) 

Աղետալի խնդիր. 

Սննդամթերքի 

պակասի և 

ծառայությունների 

խափանման 

արդյունքում շատ 

մարդիկ արդեն 

մահացել են: 

Մարդասիրական 

իրավիճակը 

սարսափելի է և 

պահանջում է 

անհապաղ 

միջամտություն: 

 

Բ0.1 Հաշվի առնելով դիտարկումը, նկարագրեք համայնքի սննդի իրավիճակը (նշեք մեկ) 

�  

•  Ընտանիքները հայտնում են, որ իրենք սննդամթերք չունեն: 
•  Մարդիկ սահմանափակում են իրենց սննդակարգը: 
•  Շատ մեծ անհանգստություն է արտահայտվել առ այն, թե որտեղից կստանան սնունդ առաջիկա 

շաբաթվա ընթացքում:
 

�  

•  Տնային տնտեսությունները հայտնում են, որ սննդամթերքը սպառվում է: 
•  Որոշ տնային տնտեսություններ սահմանափակում են սննդի ընդունումը: 
•  Բնակչության մոտ անհանգստություն է առաջացնում այն, որ առաջիկա 2 շաբաթվա 

ընթացքում սնունդը կվերջանա: 

�  
•  Ընտանիքները հայտնում են, որ առնվազն հաջորդ 2-4 շաբաթվա համար նրանք սնունդ ունեն: 
•  Տնային տնտեսությունները չեն սահմանափակել իրենց սննդակարգը: 
•  Որոշ ընտանիքներ մտահոգություն են հայտնում սննդի վերջանալու կապակցությամբ: 

�

 

• Սննդամթերքի հետ կապված իրավիճակը նորմալ է: 
• Դիտարկման ժամանակ տնային տնտեսությունները սննդամթերքի հետ կապված հարցեր 

չեն բարձրացրել: 

Գ. Ապաստարան և ոչ պարենային ապրանքներ 

Գ0. Ընդհանուր առմամբ, տուժածների ապաստարանների ընդհանուր կարգավիճակը 

Չկա Նորմալ կամ լուրջ իրավիճակ Աղետալի իրավիճակ 

0 1 2 3 4 5 6 

Գ1. Ընդհանուր առմամբ, ոչ պարենային ապրանքների ընդհանուր կարգավիճակը 

Չկա Նորմալ կամ լուրջ իրավիճակ Աղետալի իրավիճակ 

0 1 2 3 4 5 6 

ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒ Լ  



Գ2. Հաշվի առնելով դիտարկումը, նկարագրեք համայնքի բնակարանային իրավիճակը (նշեք մեկը) 

 Տների և շենքերի մեծ մասը լիովին ոչնչացվել կամ խիստ վնասվել է: 

 
Շատ տներ ու շենքեր վնասվել են, որոշները՝ ավերվել:  

 

 

Որոշ տներ և շենքեր չափազանց վնասված են (տեսանելի ճեղքեր), սակայն պիտանի են 

բնակության համար: 

 Մի քանի տներ և շենքեր վնասվել են: 

Դ. Հիգիենա 

Դ0.Ընդհանուր առմամբ, ջրի, սանիտարահիգիենիկ ընդհանուր կարգավիճակը 
Չկա Նորմալ կամ լուրջ իրավիճակ Աղետալի իրավիճակ 

0 1 2 3 4 5 6 

Դ1. Հաշվի առնելով դիտարկումը, նկարագրեք համայնքի ջրի իրավիճակը (նշեք մեկը) 

 Անվտանգ խմելու ջուր չկա: 

 Սահմանափակ անվտանգ խմելու ջուր: 

 Խմելու ջրի մատակարարման ցանցը հիմնականում անպաշտպան է: 

Դ2. Հաշվի առնելով դիտարկումը, նկարագրեք համայնքի սանիտարահիգիենիկ իրավիճակը (նշեք մեկը) 

 Զուգարանային հարմարություններ չկան, շատերի կողմից կիրառվում են բաց տարածքներ: 

 Սահմանափակ զուգարաններ: Փոսային կամ չլվացվող զուգարաններ: 

Զուգարանների մեծ մասը գործում են: 

Ե. Ապրելակերպ 

Ե0.Ընդհանուր առմամբ, զբաղվածության ընդհանուր կարգավիճակը 
Չկա Նորմալ կամ լուրջ իրավիճակ Աղետալի իրավիճակ 

0 1 2 3 4 5 6 

Զ. Առողջապահություն 

Զ0.Ընդհանուր առմամբ, առողջապահության ընդհանուր կարգավիճակը 
Չկա Նորմալ կամ լուրջ իրավիճակ Աղետալի իրավիճակ 

0 1 2 3 4 5 6 

Զ1. Հաշվի առնելով դիտարկումը, նկարագրեք առողջապահության իրավիճակը (նշեք մեկը) 

 
• Դիտարկվել է աղետի հետևանքով բուժում չստանալու շատ դեպքեր: 

 

• Առողջապահական կենտրոնների, առողջապահական ծառայությունների և 
բժշկական պարագաների հասանելիությունը սահմանափակ է: 

• Դիտարկվել է աղետի հետևանքով բուժում չստանալու որոշ դեպքեր: 

• Առողջապահական կենտրոնների, առողջապահական ծառայությունների և 
բժշկական պարագաների հասանելիությունը ավելի բարդ է: 

 • Առողջապահական կենտրոնները, առողջապահական ծառայությունները և 
բժշկական պարագաները հասանելի են: 

Է. Կրթություն 

Է0.Ընդհանուր առմամբ, կրթության ընդհանուր կարգավիճակը 

Չկա Նորմալ կամ լուրջ իրավիճակ Աղետալի իրավիճակ 

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ը. Ճեպազրույց 

Ը0. Կարիքների առաջնահերթություն 

Որոնք են առաջնային երեք առաջնահերթությունները  համայնքի համար: 

Կարիքների առաջնահերթություն (1 = առաջին աստիճան, 2 = երկրորդ աստիճան, 3 = երրորդ աստիճան:) 

 Առողջապահություն 

 Պարենային անվտանգություն 

 Ջուր 

 Ապաստարան 

 Կրթություն 

 Ոչ պարենային ապրանքներ 

 Ապրելակերպ 

 Հիգիենա 

 Պաշտպանություն / անվտանգություն և արժանապատվություն 

Ը1. Առավել խոցելի մարդկանց խմբերը (1 = առաջին աստիճան, 2 = երկրորդ աստիճան, 3 = երրորդ աստիճան: 

Տարիքային Խոցելի խումբ 
 5 տարեկանից փոքր երեխաներ:  Ընտանիքի ղեկավար: 

 Երեխաներ (5-12 տարեկան)  Միայնակ կանայք (այդ թվում, այրիները) 

 Երիտասարդ կին (13-17 տարեկան)  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք: 

 Երիտասարդ տղամարդիկ (13-17 տարեկան)  Տարեց անձինք (60 եւ բարձր) 

 Կանայք (18-59 տարեկան)  Խրոնիկ հիվանդներ: 

 Տղամարդիկ (18-59 տարեկան)  Փոքրամասնություններ: 

 Տարեց անձինք (60+ տարեկան)  Երեխաներ (անչափահաս երեխաներ) 

Ը2. մեկնաբանություններ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ը3. Որ խմբերն են առնչվում մարդասիրական ռիսկերի հետ (1 = առաջին աստիճան, 2 = երկրորդ աստիճան, 3 = երրորդ աստիճան:) 

 Տեղահանված ընտանիքներ, որոնք բնակվում են հյուրընկալող ընտանիքներում (առանց վարձավճարների) 

 Տեղափոխված անձինք վարձակալված բնակարաններում 

 Վնասված / անավարտ բնակարաններում, շենքերում ապրող տեղահանված մարդիկ: 

 Տեղափոխված մարդիկ կոլեկտիվ կենտրոններում 

 Տեղահանված անձանց ընդունած բնակչությունը 

 Բնակիչները, որոնք տեղահանված չեն: 

 Վերադարձողներ 

 Տեղահանված կազմակերպված ճամբարներում 

 Տեղահանված ինքնաբուխ ճամբարներում: 

 Ոչ ոք 

 Չգիտեմ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հարցաթերթի N  Մարզ  

Տեղանքի 

նկարագրությ

ունը. 

բնակչության 

կարգավիճակը 
 

� Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

կոլեկտիվ ապաստարաններում (դպրոցներ, 

հյուրանոցներ և այլն)  

� Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

կազմակերպված ճամբարներում  

�  Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

բարեկամների, ընկերների կամ նույն 

տարածքում չտուժած տներում 

� Տարահանված բնակչությունը ապրում է 

վարձակալած բնակարաններում  

� Տուժած բնակչությունը ապրում է նույն 

տարածաշրջանում (Փաստացի բնակության 

վայրից մինչև 20 կմ հեռավորության վրա)  

 

Տարածքի 

անվանումը 
 

Համայնք 
 

 

GPS 

կոորդինատ 
N  

E  

Գնահատվող 

տարածքը  
�Քաղաք (քաղաքի մաս)  

�Գյուղ (գյուղի մաս) 

Ամիս, Ամսաթիվ  Ժամ  

Բնակչության 

հաշվարկը  

Ընտանիքների թիվը   

Մարդկանց թիվը  

 

Ա1. Գրանցվել են արդյո՞ք տեղահանված կամ ազդեցության ենթարկված մարդիկ մարդասիրական օգնության համար 

վերջին 7 օրվա ընթացքում այս գնահատման վայրում 

Տարածքում ապրող մարդիկ. � Այո (ավարտված)   � Այո (ընթացքի մեջ)   � Ոչ    � Դեռևս ոչ, բայց պլանավորվում է 

Տեղահանված բնակչություն. � Այո (ավարտված)   � Այո (ընթացքի մեջ)   � Ոչ    � Դեռևս ոչ, բայց պլանավորվում է 

Ա1.1. Եթե այո, ինչ կազմակերպություն (ներ) կազմակերպել է 

գրանցումը այս տարածքում կամ 5 կմ շառավղով շրջակա 

տարածքներում 

 

 

Ա1.2. Տեղահանված բնակչության քանի %-ն է գրանցված  (առկա 

լավագույն գնահատականները) 

 

 

Ա1.3.  Տարածքում խոցելի խմբեր (նշեք խոցելիության 
մակարդակը) 

Բարձր Միջին Ցածր 

Երեխաներ (տղա, աղջիկ)    

Կանայք    

Տարեց (65+)    

Հատուկ կարիքավոր մարդիկ    

Միայնակ երեխաներ     

Փոքրամասնություններ 
Բացատրություն ___________________ 

   

Բ. Հիմնական ծառայությունների վիճակը 

Բ1. Վերջին 7 օրվա ընթացքում դուք, որպես խումբ կամ համայնք, ունեցել եք հետեւյալ խնդիրներից որեւէ մեկը 

Որքանով են արտահայտված հետևյալ 
խնդիրները. 

Բարձր 
(Անհնար է 

հաղթահարել և 
բնակչությունը 

հրատապ օգնություն է 
պահանջում) 

Միջին  

(Խնդիր կա, բայց 
բնակչությունը կարող է 

հաղթահարել 
նվազագույն 

աջակցությամբ) 

Ցածր  
(Փոքր խնդրի 

բնակչությունը կարող է 
ինքնուրույն 

հաղթահարել) 

Խնդիր չկա 

Բնակարանը:     

Սոցիալական նպաստներ (կենսաթոշակներ և 
այլն) 

    

Բանկային ծառայություններ, ինչպիսիք են 
`բանկի կամ բանկոմատը: 

    

Առողջապահական ծառայություններ:     

Շուկաներ:     

Կրթական համակարգի ծառայություններ:     

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 
առկայություն: 

    

Մաքուր խմելու ջրի առկայությունը:     

Խոհարարական գազի առկայություն:     

Վառելիքի առկայություն:     

Տրանսպորտ     

Կոշտ թափոնների կառավարում:     

Այլ (Նշեք):_________________________     

 

ՏՈՒ ԺԱԾ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒ Լ  



Գ. Պարենային անվտանգություն 

Գ1. Սննդամթերքի աղբյուր. Որոնք են տուժած բնակչության համար սննդամթերքի աղբյուրները: 
(1 = առաջին աղբյուր, 2 = երկրորդ աղբյուր, 3 = երրորդ աղբյուր) 

 Խանութ (շուկա, սուպերմարկետ և 
այլն) 

 Համայնք/ընկերներ 

 Տնային պայմաններում արտադրված  Սնունդ հասանելի չէ 

 Հումանիտար համայնք  Սննդի այլընտրանքային աղբյուրներ չկան 

 Կառավարություն  Այլ 

Գ2. Սննդի առկայությունը և մատչելիությունը 
Հետևյալ խնդիրներից, որն է առավել բնորոշ 
Առկայություն 
� Աղետից առաջ / հետո փոփոխություններ չկան 

� Սննդամթերքի ոչ բավարար քանակ շուկաներում  

� Տեղական արտադրության ոչ  բավարար քանակի սնունդ 

� Ոչ բավարար մանկական սնունդ 

� Ոչ բավարար վառելիք սնունդ պատրաստելու համար 

� Ոչ բավարար պայմաններ սնունդ պատրաստելու համար 

� Սպասքի պակաս 

� Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կորուստ 

� Անասունների կորուստ 

� Գյուղատնտեսական ակտիվների / միջոցների կորուստ 

� Այլ _______________ 

� Խնդիրներ չկան 

Մատչելիություն 
� Աղետից առաջ / հետո փոփոխություններ չկան 

� Ֆիզիկական խոչընդոտներ (ավերված ճանապարհներ, հեռու տեղակայված շուկաներ և այլն) 

� Լոգիստիկ խնդիրներ (տրանսպորտի, վառելիքի բացակայություն և այլն) 

� Սնունդ ձեռք բերելու համար եկամուտների նվազեցում կամ բացակայություն 

� Սննդի որոշ տեսակներ չափազանց թանկ են 

� Ֆիզիկական մատչելիության սահմանափակումներ, շուկաներում տեղաշարժի սահմանափակում 

� Փոխադրման բացակայություն 

� Վառելիքի/գազի գնման համար ռեսուրսների, գումարի բացակայություն կամ նվազում 

� Սեփական սննդի արտադրության համար ռեսուրսների, գումարի բացակայություն կամ նվազում  

� Այլ _______________ 

� Խնդիրներ չկան 

Գ3. Որոնք են աղետից հետո համայնքի հիմնական ծախսերը: Ընդհանուր առմամբ դիտարկեք համայնքի, ոչ թե մեկ տնային 
տնտեսություն առումով (1 = առաջին աստիճան, 2 = երկրորդ աստիճան, 3 = երրորդ աստիճան) 
 Պարտքի հատուցում  Սնունդ  Տեղափոխություն 
 Հիգիենայի պարագաներ, 

հագուստ, կոշիկ 
 Առողջապահություն  Բնակարան/վարձակալություն 

 Կապ (համացանց, 
հեռախոս) 

 Ջուր  Կրթություն 

 Էներգիա (վառելիք, փայտ, գազ, ածուխ և այլն)  Կոմունալ ծառայություններ 
 Այլ__________________   

Դ. Ապաստարան և ոչ պարենային ապրանքներ 

Դ1. Ոչ պարենային ապրանքների առկայությունը և մատչելիությունը 
Հետևյալ խնդիրներից, որն է առավելապես մտահոգիչ որպես խումբ կամ համայնք: 
Ոչ պարենային ապրանքների ոչ բավարար քանակը խանութներում 
� Անկողնային պարագաներ 
� Մեծահասակների հագուստ 
� Երեխաների հագուստ 
� Խոհանոցային պարագաներ 
� Հովացման/տաքացման համակարգեր 
� Ջեռուցման համար վառելիք 
� Ձմեռային պարագաներ 
� Խնդիրներ չկան 
� Այլ _______________ 
Ոչ պարենային ապրանքները հասանելի են, սակայն սահմանափակ են հետևյալ պատճառով. 
� Շուկաների լոգիստիկ խոչընդոտներ (ավերված ճանապարհներ, հեռու տեղակայված շուկաներ և այլն)  
� Անվտանգության հետ կապված հարցեր  
� Տեղեկատվության բացակայություն (բաշխման կայքեր, շուկա, ժամանակ) 
� Եկամուտի կամ ռեսուրսների բացակայություն 
� Խնդիրներ չկան 
� Այլ _______________ 

 



Դ2. Ինչ հատուկ միջամտություններ են անհրաժեշտ համայնքին  1 = առաջին աստիճան, 2 = երկրորդ աստիճան, 3 = երրորդ աստիճան) 
 Կացարան, ապաստարան 
 Դրամական աջակցություն 

 Ժամանակավոր ապաստարան 

 Վերակառուցում / վերականգնում 

 Տան շինարարություն / վերականգնում 

 Էլեկտրականության վերանորոգում 

 Դռների, պատուհանների վերանորոգում 

 Ջրամատակարարման և սահանգույցների նորոգում 

 Ընդհանուր տեխնիկական սպասարկում 

 Ջեռուցման համակարգի վերանորոգում 

 Միջամտության կարիք չկա 

 Այլ 

Ե. Հիգիենա 

Ե1. Հետևյալ խնդիրներից, որն է առավելապես մտահոգիչ որպես խումբ կամ համայնք: 

� Անձնական հիգիենայի պարագաներ 

� Ընտանեկան հիգիենայի պարագաներ 
� Հիգիենայի պարագաներ նորածինների համար 
� Հիգիենայի պարագաներ հաշմանդամների համար 
� Լոգանքի կամ լվացվելու ոչ բավարար տարածքներ 
� Խնդիրներ չկան 
� Այլ ___________________ 

Ե2. Հետևյալ խնդիրներից, որն է առավելապես մտահոգիչ 

� Ջրի օգտագործման/սպառման քանակի նվազեցում 
� Ջրի համը լավը չէ 
� Ջուրը լավը չէ  
� Խմելու համար ջուրը վտանգավոր է 
� Պինդ թափոնների հավաքման և կառավարման համակարգի 
բացակայություն  

� Ջրի գինը բարձրացել է 
� Ջրի պահեստարանների ոչ բավարար քանակություն 
� Խմելու ջրի ոչ ապահով աղբյուրների օգտագործում  
� Քիչ քանակի հացահատիկ է հասանելի բնակչությանը  
� Հացահատիկի որակը բավարար չէ  
�Այլ ____________ 

Ե2.1. Ապահովված չէ բավարար քանակությամբ անվտանգ ջուր՝

հետևյալի պատճառով. 

Ե2.2. Ջուրը հասանելի է, սակայն սահմանափակվում է 

հետեւյալ պատճառով. 

� Ջրամատակարարման համակարգի/ցանցի 

� Ջրի պահպանման տարաների բացակայություն 

� Գեներատորների համար վառելիքի բացակայություն 

� Համակարգի գործելու համար էլեկտրականության բացակայություն 

� Ջրամատակարարման համակարգը գերբեռնված է  

� Ջրի վաճառքի ծավալների/վաճառողների թվի նվազում  

� Ջրամատակարարման կետերի քանակի նվազում 

� Ջրի մշակման համար քիմիկատների բացակայություն 

� Ջուրը աղտոտված է  

� Այլ ______________  

� Ջրամատակարարման կետերին ֆիզիկական խոչընդոտներ 

(կետերի հեռավորությունը, սպասման ժամանակը եւ այլն) 

� Լոգիստիկ խոչընդոտներ (տրանսպորտ, վառելիք և այլն) 

� Ապահովության խոչընդոտները, որոնք սահմանափակում են 

ջրի հասանելիությունը (վտանգավոր տարածքը անցնելու եւ այլն) 

� Ջուր ձեռք բերելու համար գումարների, եկամուտների կամ 

ռեսուրսների բացակայություն 

� Այլ ______________  

� Կիրառելի չէ 

Զ. Ապրելակերպ 

Զ1. Վճարվում են արդյո՞ք աշխատավարձերը  

� Այո 
� Ոչ, 1 ամիս ուշացում  
� Ոչ, 2 ամիս ուշացում 
� Ոչ, 3 ամիս ուշացում 
� Ոչ, ավելի քան 3 ամիս ուշացում 
� Ոչ, աշխատավարձերը նվազել են (աշխատողները ուղարկվել են չվճարվող կամ կիսով չափ վճարվող արձակուրդի) 
� Գործազուրկ 

Զ2. Վճարվում են արդյո՞ք թոշակներն ու սոցիալական նպաստները 

� Այո 
� Ոչ, 1 ամիս ուշացում  
� Ոչ, 2 ամիս ուշացում 
� Ոչ, 3 ամիս ուշացում 
� Ոչ, ավելի քան 3 ամիս ուշացում 
� Չվճարվող 

Զ3. Որոնք են համայնքի կենսապահովման առաջին երեք խնդիրները: 

� Գործազրկություն աղետից հետո  
� Աղետից հետո բիզնես գործունեության դադարեցում 
� Գյուղատնտեսական գործունեության դադարեցում 
� Անասնապահության դադարեցում 
� Անասունների կորուստ  
� Բիզնես ակտիվների կամ գույքի կորուստ, հասցված մեծ վնասներ 
� Այլ  ____________ 



Է. Առողջապահություն 

Է1. Ինչպիսին է առողջապահության վիճակը՝ համեմատած նախքան աղետը եղած վիճակի հետ           

� Ավելի վատ            � Կայուն               � Ավելի լավ              � Համեմատություն չի իրականացվել 

Է2. Առողջապահության հասանելիությունը և մատչելիությունը. Հետևյալ խնդիրներից, որն է առավել բնորոշ. 

Հասանելի ծառայությունները բավարար չեն, որովհետև. 

� Դեղամիջոցների բացակայություն 

� Բժշկական անձնակազմի բացակայություն 

� Կանացի անձնակազմի բացակայություն 

� Բժշկական սարքավորումների բացակայություն 

� Գործող բժշկական հաստատությունների բացակայություն 

� Ուղղորդող համակարգի բացակայություն 

�Շտապ օգնության բացակայություն 

�Մասնագիտական ծառայությունների բացակայություն 

�Աջակցող սարքերի/միջոցների բացակայություն 

� Խնդիրներ չկան 

� Չգիտեմ 

� Այլ ___________________ 

Ծառայությունները կան, բայց հասանելիությունը սահմանափակ է, 

որովհետև. 

� Օբյեկտների ֆիզիկական խոչընդոտներ (քանդված ճանապարհներ, 

հեռավորություն և այլն) 

� Սահմանափակ շարժողականությամբ անձանց հարմարեցված 

ծառայությունների բացակայություն (տարեցներ, սահմանափակ 

կարողություններով մարդիկ) 

�Առողջապահական ծառայությունների մասին տեղեկատվության 

բացակայություն (տեղակայման վայրը, գինը և այլն) 

� Խտրականություններ առողջապահության ոլորտում 

� Լոգիստիկ խոչընդոտներ (տրանսպորտի, վառելիքի 

բացակայություն և այլն) 

� Անվտանգության հետ կապված խոչընդոտներ 

� Սահմանափակ տնտեսական ռեսուրսներ 

� Խնդիրներ չկան 

� Չգիտեմ 

� Այլ ___________________ 

Ը. Կրթություն 

Ը1.  Ինչ է անհրաժեշտ երեխաների կրթության համար  (1 = առաջին աստիճան, 2 = երկրորդ աստիճան, 3 = երրորդ աստիճան) 
 Դրամական օգնություն (տեղափոխում, ուսման վարձ և այլն.)  Ուսուցիչների աշխատավարձ 
 Սննդի աջակցություն (դպրոցի ճաշարան)  Դպրոցի վերանորոգում 
 Կրթական գործունեություն  Ուսուցման անվտանգ տարածքներ 
 Հոգեբանական աջակցություն  Վառելիք ջեռուցման համար 
 Դպրոցի շինարարություն  Կրթական գործունեություն հատուկ կարիքավոր երեխաների համար 
 Դպրոցական նյութեր  Այլ_______________ 

Ը2.1. Մատչելիություն.  Ը2.2. Հասանելիություն  

Հետևյալ խնդիրներից, որն է առավելապես մտահոգիչ 

� Կրթական հաստատություններում բավարար չեն ռեսուրսները 

(դասագրքեր, դահլիճներ, տետրեր և այլն)  

� Ոչ բավարար տարածքի առկայություն 

� Ուսուցիչների պակաս 

� Աղետի հետևանքով փակվել են կրթական 

հաստատությունները 

� Աղետի հետևանքով վնասվել կամ ավերվել են կրթական 

հաստատությունները 

� Այլ_________  

� Ուսումնական տարածքների ֆիզիկական խոչընդոտներ (քանդված 

ճանապարհներ, հեռավորություն և այլն) 

� Լոգիստիկ խոչընդոտներ (տրանսպորտի, վառելիքի բացակայություն և 

այլն) 

� Ռեսուրսների բացակայություն 

� Այլ ___________________ 

Ը3. Արդյոք տեղահանված բնակչությանը տրամադրվող կրթական ծառայությունները նույնն են, ինչ տեղի բնակչությունը:  

 

� Չգիտեմ  � Այո          � Ոչ      � Տեղահանված բնակչություն չկա 

Նշեք այլ խնդիրներ 

� Դպրոցական վկայական ստանալու խնդիր 

� Հյուրընկալող տարածքում կրթական հաստատություններում մատչելի տեղեր չկան 

� Այլ `_________ 
 

 



ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 
ոլորտային գնահատման 

 

Ամիս, Ամսաթիվ  

Մարզ  

Համայնք  

Բնակավայր  

Գնահատողի անունը, ազգանունը կամ գնահատող խումբը  

Պատասխանողի տվյալները (անուն, ազգանուն, կոնտակտներ)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Տեղահանում 

1. Տարահանվել է արդյոք որևէ մեկը համայնքից: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

     
 Տեղահանված է, բնակվում է ապաստարաններում Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Տեղահանված է, բնակվում է ճամբարներում   Ոչ 
 Տեղահանված է, բնակվում է հասարակական շինություններում  Չգիտեմ 
 Տեղահանված է, բնակվում է բարեկամների ընտանիքներում  

 Տեղահանված է, բնակվում է վարձակալությամբ 

 Տեղահանված չէ, բայց ընդունել է ուրիշների 

 Գաղտնի է պահում կամ նախընտրում է անանուն մնալ 

 Տեղափոխվում է այլ բնակության վայր 

 Հստակ տարանջատում չկա 

 Այլ 
 

2. Ինչ է պետք անել տեղահանվածների վերադարձի համար 

 

3. Իրականացվել է արդյոք տեղահանվածների գրանցում 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

    

4. Ով է իրականացրել գրանցումը 

 

 

 

 

 



2. Ջուր, սանիտարիա, հիգիենա 

5. Հասանելի է արդյոք ջուրը խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 
 Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 

  Ոչ 
 Չգիտեմ 

 

6. Հասանելի է արդյոք սանհանգույցը: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 
 Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 

  Ոչ 
 Չգիտեմ 

 

7. Հասանելի է արդյոք սանհանգույցը: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

 Ջուրը հասանելի չէ Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 

 Օճառը հասանելի չէ   Ոչ 

 Տղամարդկանց և կանանց համար առանձնացված վայրեր 
չկան 

 Չգիտեմ 

 Սանիտարական նյութեր չկան կանանց և աղջիկների համար  

 Այլ 
 

 



3. Պարենային անվտանգություն 

8. Կա արդյո՞ք համայնքում սննդի հետ կապված լուրջ խնդիր: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

9. Կան արդյո՞ք որոշակի խնդիրներ սննդի հետ կապված: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 
     

 Սնունդ չկա Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Սննդի շուկաներ չկան   Ոչ 
 Բավարար սնունդ չկա (որակը ցածր է)  Չգիտեմ 
 Սնունդ պատրաստելու պարագաներ չկան  

 Սնունդ պատրաստելու տարածքներ չկան 

 Գյուղատնտեսական հողերի կորուստ 

 Գյուղատնտեսական ակտիվների կորուստ (գործիքներ, 
սերմեր, պահեստավորում եւ այլն) 

 Շուկաների ֆիզիկական անհասանելիություն 

 Սնունդ ձեռք բերելու համար եկամուտների բացակայություն 

 Սննդամթերքի թանկություն 

 Այլ   
 

 

 

 

 

 

 



4. Կացարան, ապաստարան 

10. Կա արդյո՞ք համայնքում ապաստարանների կամ կացարանների հետ կապված լուրջ խնդիր: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

11. 
Կան արդյո՞ք որոշակի խնդիրներ ապաստարանների կամ կացարանների հետ կապված 

(գնահատեք մինչև 4): 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 
     

 Մասնակի վնասված տներ Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Ամբողջովին վնասված տներ   Ոչ 
 Էլեկտրաէներգիայի և այլ ծառայությունների մատչելիություն   Չգիտեմ 
 Ապաստարանների կամ կացարանների բացակայություն  

 Ապաստարանները կամ կացարանները գերբեռնված են 

 Շինարարական նյութերի անհասանելիություն 

 Կացարանների կառուցման/վերակառուցման հմտությունների 
բացակայություն 

 Պոտենցիալ դժգոհություններ հողային խնդիրների հետ 
կապված 

 Մարդիկ չունեն տնային տնտեսության պարագաներ 
 Այլ 

 

 

 

 

 

 

 



5. Առողջապահություն 

12. Կա արդյո՞ք համայնքում ֆիզիկական առողջության հետ կապված լուրջ խնդիր: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

13. Կան արդյո՞ք որոշակի խնդիրներ ֆիզիկական առողջության հետ կապված: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 
     

 Դիարեյա Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Սուր շնչառական վարակներ   Ոչ 
 Վնասվածքներ  Չգիտեմ 
 Այլ  

 

14. Հասանելի են արդյո՞ք համայնքի համար առողջապահական ծառայությունները: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

     
 Չկան առողջապահական հիմնարկներ Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Չկան ճանապարհներ   Ոչ 
 Չկան բուժաշխատողներ  Չգիտեմ 
 Չկան բժշկական սարքավորումներ/դեղորայք  

 Այլ   

 

15. Կան արդյո՞ք համայնքում սթրեսներով պայմանավորված լուրջ խնդիրներ: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

 



6. Պաշտպանություն 

16. 
Կա արդյո՞ք համայնքում լուրջ խնդիր, քանի որ մարդիկ իրենց ապահով կամ պաշտպանված չեն 

զգում այնտեղ, որտեղ նրանք ապրում են: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

17. Մենակ են արդյո՞ք խոցելի խմբերում ընդգրկված մարդիկ: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 Եթե այո, ապա ովքեր   

 

18. Կան արդյո՞ք որոշակի խնդիրներ անվտանգության հետ կապված: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 
     

 Խնդիրներ չկան Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Անվտանգության ոչ բավարար պայմանների առկայություն   Ոչ 
 Անվտանգության ուժերը վստահելի չեն  Չգիտեմ 
 Այլ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Կրթություն 

19. Կան արդյո՞ք համայնքում լուրջ խնդիրներ կրթության հետ կապված: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

20. Կան արդյո՞ք որոշակի խնդիրներ կրթության հետ կապված: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

     
 Դպրոցները փակ են Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Դպրոցները վնասված են   Ոչ 
 Դպրոցները ավերված են  Չգիտեմ 
 Անբավարար քանակի ուսուցիչներ  

 Անբավարար քանակի ուսուցողական նյութեր   
 Դպրոցներում ջրի/զուգարանի բացակայություն   

 Դպրոցները օգտագործվում են այլ նպատակով   

 Գրենական պիտույքները թանկ են   
 Երեխաները ներգրաված են ապրուստ հայթայթելու կամ 

վերականգնման գործերում 
  

 Այլ   

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Տնային տնտեսության իրեր (ոչ պարենային ապրանքներ) 

21. Կան արդյո՞ք կենցաղային իրերի հետ կապված խնդիրներ: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

     
 Տարաներ Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Անկողնային պարագաներ   Ոչ 
 Խոհանոցային սպասք/պարագաներ  Չգիտեմ 
 Խոհանոցի համար վառելիք  

 Հագուստ   

 Կոշիկ   

 Վառարան   

 Գործիքներ   

 Այլ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Կենսակերպ/ապրուստ 

22. 
Կա արդյո՞ք համայնքում լուրջ խնդիր, քանի որ մարդիկ չունեն եկամուտ, ռեսուրսներ ապրելու 

համար: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

23. Կան արդյո՞ք ապրուստի հետ կապված որոշակի խնդիրներ: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 
     

 Չկա կենսաապահովման հնարավորություն Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Կենսաապահովման միջոցների կորուստ   Ոչ 
 Վաճառքի ենթակա ակտիվների կորուստ  Չգիտեմ 
 Անպաշտպանվածությունը խանգարում է կենսաապահովման 

գործընթացներին 
 

 Ապրուստի միջոցների մրցունակության բարձրացում   

 Այլ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Տեղեկատվություն 

24. Կարող են մարդիկ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 

25. Որոնք են համայնքում տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 
     

 Հեռուստատեսություն Արդյո՞ք դա աղետի հետևանք է  Այո 
 Ռադիո   Ոչ 
 Թերթ  Չգիտեմ 
 Համացանց  

 Ընկերներ, հարևաններ, ընտանիքի անդամներ   

 Համայնքի ղեկավար   
 Հումանիտար կազմակերպության աշխատակիցներ   

 Այլ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Աջակցության/օգնության տրամադրում 

26. Տրամադրվել է արդյոք օգնություն համայնքին: 

 Այո 

 Ոչ 

 Չգիտեմ 

 Ում, որ ոլորտին կամ ինչպիսի օգնություն է տրամադրվել   

   

 Կրթություն   

 Ջուր, սանիտարիա, հիգիենա   

 Սննդամթերք   

 Առողջապահություն   

 Կացարան/ապաստարան   

 Այլ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 

Կարիքների առաջնայնության դասակարգման 

ՀՀ Դասակարգում Ոլորտ Առավել տուժած խմբեր Դիտարկումներ (Նշումներ) 
1   Տղամարդ  

Կին 

Երեխա 

Տարեցներ 

Հաշմանդամներ 

Փոքրամասնություններ 

Այլ 

Բոլոր խմբերը տուժել են 
հավասարապես 

Չգիտամ 

2     
3     
…     
…     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 

Ջուր, սանիտարիա, հիգիենա Դիտարկումներ (Նշումներ) 
Մարդկանց բնակության վայրերում կան արդյոք 
խնդիրներ աղբահանության, թափոնների 
կառավարման հետ կապված: 

 

Կան արդյոք սանհանգույցներ տարածքում  

Գործում են արդյոք սանհանգույցները  

Կան արդյոք համապատասխան տարաներ մաքուր 
ջրի համար 

 

Գոյանում են արդյոք հերթեր ջրի բաշխման 
կետերում/աղբյուրներում (եթե այդպիսիք կան) 

 

Այլ  

 

Սննդային անվտանգություն Դիտարկումներ (Նշումներ) 
Առկա է արդյոք սնունդ խանութներում  

Հասանելի է արդյոք սնունդը համայնքներում  

Կան արդյոք կրծքով սնվող երեխաներ  

Կա արդյոք մաքուր ջուր՝ սնունդ պատրաստելու 
համար 

 

 

Կացարան, ապաստարան Դիտարկումներ (Նշումներ) 
Ինչպիսին է բնակարանների վնասվածության 
աստիճանը 
- Ամբողջությամբ ավերված 
- Մասնակի ավերված, վերանորոգման ենթակա 
- Միջին ավերվածություն, վերականգնման ենթակա 
- Ավերվածություններ չկան 

 

Ինչպիսին է դպրոցներին հասցված վնասը  

Ինչպիսին է բժշկական կենտրոններին հասցված 
վնասը 

 

Ինչպիսին է շինություններին հասցված վնասը  

Ինչպիսին է հասարակական օբյեկտներին հասցված 
վնասը 

 

Այլ  

 

Կրթություն Դիտարկումներ (Նշումներ) 
Նկատվել են արդյոք դպրոցական տարիքի երեխաներ 
դպրոցի տարածքից դուրս՝ դասապրոցեսների 
ընթացքում 

 

Կա արդյոք դպրոցներում ջուր  

Կան արդյոք ուսումնական նյութեր, թե դրանք 
վնասվել կամ կորել են աղետի պատճառով 

 

Այլ  

 

 

Առողջապահություն Դիտարկումներ (Նշումներ) 
Ինչպիսին է առողջապահական հիմնարկների 
կարգավիճակը 

 

Կա արդյոք բուժսպասարկող անձնակազմ  

Առկա են արդյոք անհրաժեշտ դեղորայքը և 
բժշկական սարքավորումները 

 

Այլ  



 

Ենթակառուցվածքներ Դիտարկումներ (Նշումներ) 
Էլեկտրամատակարարման վիճակը  

Ջրամատակարարման, ջրահեռացման ցանցերի 
վիճակը 

 

Գազամատակարարման ցանցի վիճակը  

Հեռահաղորդակցության/կապի վիճակը  

Այլ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. Տեղամասի ընդհանուր նկարագիրը 

Տեղամաս Պատասխանող Նկարագրություն 

Ջուր, սանիտարիա, 
հիգիենա  

Պարենային 
անվտանգություն 

Կացարան/ապաստարան Առողջապահություն 

Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր 

Տ 1 Պ 1          
… …          

 
Պաշտպանվածություն Կրթություն Կենսակերպ/ապրուստ Տեղեկատվության 

աղբյուրը 
Աջակցության 
/օգնության 

տրամադրումը 

Կարիքի 
դասակարգումը 

Տուժած խմբերի 
դասակարգումը Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր 

          
          
          

 

 2. Տեղամասերի համեմատություն 

Տեղամաս Նկարագրություն 

Ջուր, սանիտարիա, 
հիգիենա  

Պարենային անվտանգություն Կացարան/ապաստարան Առողջապահություն 

Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր 

Տ 1          
…          

 
Պաշտպանվածություն Կրթություն Կենսակերպ/ապրուստ Տեղեկատվության 

աղբյուրը 
Աջակցության 
/օգնության 

տրամադրումը 

Կարիքի 
դասակարգումը 

Տուժած խմբերի 
դասակարգումը Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր Խնդիրներ Տուժած խմբեր 

          
          
          

 

3. Զարգացման միտումների որոշումը 

Կա որևէ ընդհանրություն տեղամասերի միջև 

Կա որևէ ընդհանրություն ոլորտների միջև 

Կա որոշակի տուժած խումբ, թե բոլորը տուժել են միևնույն ձևով 

4. Զարգացման միտումների համեմատումը 
նախնական տվյալների հետ 

Զարգացման յուրաքանչյուր միտում ինչպես է համեմատելի սկզբնական տվյալների հետ 

Ինչպես են այդ տվյալները համեմատվում լիազոր մարմնի, մամուլի կամ այլ աղբյուրից 
ստացված տվյալների հետ 



Զարգացման յուրաքանչյուր միտում ինչպես է համեմատելի կանխատեսվող սցենարային 
իրավիճակի հետ 

Ինչպես են զարգացման այդ միտումները և տվյալները համապատասխանում գնահատող 
խմբի դիտարկումներին  

5. Տեղեկատվական բացերի որոշում 

Որ տեղեկատվությունն է բացակայուն նախնական տվյալների բազայում կամ 
կանխատեսվող սցենարային իրավիճակում 

Որ տեղեկատվությունն է բացակայում երկրորդային տվյալներում 

Միջոցառումների իրականացման համար ինչպիսի տեղեկատվություն է անհրաժեշտ 
ստանալ համապատասխան լիազոր մարմնից կամ կառավարությունից 

Կա արդյոք ոլորտի մանրամասն գնահատման կարիք 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 

 

Իրավիճակը խթանող հանգամանքները և հիմնական գործոնները 

Որոնք են իրավիճակի հիմնական պատճառները և խոցելիության 

բարձրացմանհիմնական գործոնները:  

 

Միջոցառումների ծավալը և հումանիտար արձագանքման ոլորտը 

Ինչպիսին է տուժած տարածքի աշխարհագրական նկարագիրը: 

Որքան մարդ է տուժել: 

 

Տուժած տարածքներում բնակվող բնակչության կարգավիճակը 

Ինչպիսին է բնակչության տուժած խմբերի հիմնական բնորոշիչը (մահացություն, 

հիվանդացություն, կենսակերպ): 

Ինչպիսին է տուժած բնակչության վիճակը պաշտպանվածության տեսակետից: 

Ինչպիսին է տուժած բնակչության վիճակը ապրուստի միջոցով ապահովվածության 

տեսակետից: 

Ինչպիսին է տուժած բնակչության վիճակը հիմնական ապրանքների և 

ծառայությունների հասանելիության և դրանց կիրառման տեսակետից: 

 

Ազգային հնարավորությունները և արձագանքումը 

Որոնք են տեղական մակարդակում արձագանքման մեխանիզմները: 

Ինչպիսին է արձագանքման հանրապետական, մարզային, համայնքային, մասնավոր, 

հասարակական կազմակերպությունների ներուժը: 

Որոնք են այս պահին նրանց կողմից իրականացված քայլերը: 

 

Միջազգային կարողությունները և արձագանքումը 

Ինչպիսին է արձագանքման միջազգային ներուժը և ինչպես է այն ազդել: 

Որ կազմակերպություններն են ներգրավված և որ ոլորտներում: 

Որոնք են այս պահին նրանց կողմից իրականացված քայլերը: 

Հումանիտար հասանելիությունը 

Արձագանքման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների տեսանկյունից, 

ինչպիսին է լոգիստիկ ապահովումը: 



Ինչպիսին է իրավիճակը անվտանգության տեսակետից: 

Ինչպիսին է զինվորական – քաղաքացիական հարաբերությունները: 

Տուժած բնակչության որ մասն է հասանելի հումանիտար միջամտության համար: 

 

Ընդգրկվածությունը և բացերը 

Ինչ աստիճանով է տուժած բնակչության պայմաններին միջամտությունը: 

 

Ռազմավարական հումանիտար առաջնայնությունները 

Որոնք են հումանիտար միջամտության հիմնական առաջնայնությունները: 

Կան արդյոք այլ առանցքային հարցեր:  

 


