
 

 

                                                

 

              

 

«Դարձնենք քաղաքները դիմակայուն և աղետների ռիսկի կառավարման 

հիմունքներ»  

հրահանգչային  դասընթաց 

Կապան, մարտի 22-24, 2017թ. 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

   

 

 



 

 

 
 

Աղետների ռիսկը օրեցօր ավելանում է: Աղքատությունը, արագ ուրբանիզացիան, կլիմայի 

փոփոխությունները՝ այս և այլ գործոններ դարձնում են մարդկանց և համայնքներն առավել 

անպաշտպան ու խոցելի: 

  Անցած 20 տարիների ընթացքում աղետներից տուժել է 4.4 միլիարդ մարդ, 2 տրիլիոն մարդ վնասներ 

է կրել և 1.3 միլիոն  մարդ մահացել է: Բնական երևույթներից առաջացած աղետներից հիմնականում 

տուժել են զարգացող երկրներում ապրող մարդիկ և այդ երկրների ամենախոցելի շերտերը: Աղետների 

հետևանքով մահացած մարդկանց ավելի քան 95 տոկոսը զարգացող երկրներից է: 

 Քաղաքային ռիսկը շարունակաբար աճում է: Հաշվարկների համաձայն աշխարհի բնակչության 50 

տոկոսից ավելին բնակվում է քաղաքներում: Ուրբանիզացիան ընթանում է աննախադեպ արագ 

տեմպերով: Գալիք 20 տարիների ընթացքում աշխարհի բնակչությունը, ըստ հաշվարկների, կավելանա 

ևս 2 միլիարդով: 2030թ. սպասվում է, որ բնակչության մոտ 60%-ը բնակվելու է քաղաքներում՝ 

հիմնականում  կենտրոնացվելով զարգացող աշխարհի քաղաքային  կոնգլոմերատներում և 

մեգաքաղաքներում: Աղետների նկատմամբ խոցելիությունը քաղաքներում բարձր է, հատկապես, երբ 

աղքատ բնակչությունը հաստատվում է քաղաքի բարձր ռիսկային գոտիներում: Դժբախտաբար, 

քաղաքները նախագծելիս և զարգացնելիս քիչ ուշադրություն է դարձվում այնպիսի ռիսկերին, ինչպիսիք 

են՝ երկրաշարժերը, հիդրոօդերևութաբանական, քիմիական, կենսաբանական   ռիսկերը: Այս  

իրականությունը ենթադրում է, որ  երկրները պետք է   համախմբեն իրենց  ջանքերը  քաղաքային 

բնակիչների համար ապահով միջավայր ստեղծելու համար և ցուցաբերեն  մի շարք նորարարական  

մոտեցումներ  այս մարտահրավերի լուծման գործում: 

 

Ս/թ մարտի 22-24-ը Կապան քաղաքում իրականացվեց եռօրյա հրահանգչային դասընթաց 

«Դարձնենք քաղաքները դիմակայուն և աղետների ռիսկի կառավարման (ԱՌԿ) հիմունքներ»  թեմայով, 

Կապանի համայնքային դիմակայունության թիմի և մասնավոր հատվածի գործընկերների համար: 

Միջոցառումն իրականացվել է 

Եվրահանձնաժողովի մարդասիրական 

օգնության և բնակչության պաշտպանության 

հարցերով գլխավոր վարչության կողմից 

ֆինանսավորվող «Աղետների ռիսկերի 

կառավարման տարածաշրջանային ծրագրի» 

(ԴԻՊԵԿՈ IV) հայաստանյան բաղադրիչի մաս 

հանդիսացող «Համայնքային դիմակայունության 

և բնապահպանական արտակարգ 

իրավիճակներին պատրաստվածության 

կարողությունների զարգացում» ծրագրի 

«Աջակցություն Կապան և Սյունիք համայնքների 

դիմակայունության բարձրացման գործընթացին» 

ենթածրագրի շրջանակներում՝ Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ (ԱՌՆԱՊ) 

հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ) կողմից, համագործակցելով ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության (ԱԻՆ) հետ: 

Դասընթացի նպատակն էր պատրաստել հրահանգիչներ, ովքեր հետագայում 

քաղաքապետարանում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, հանքարդյունահանող և վերամշակող 

ձեռնարկություններում կիրականացնեն նմանատիպ դասընթացներ` հանդիսանալով Կապան քաղաքի 

մարդկային ռեսուրսը ԱՌԿ գիտելիքի տարածման և բարձրացման ուղղությամբ:  

Դասընթացին ներկա էին թվով 14 մասնակից։ 



 

 

Հրահանգչային դասընթացի առաջին մասում Արմեն Չիլինգարյանը ներկայացրեց «Սեքսուալ 

վերարտադրողական առողջության ոլորտի կոորդինացիայի մեխանիզմների ներառումը ճգնաժամային 

իրավիճակներում» թեմայով զեկույցը, որից հետո խմբային աշխատանքի միջոցով մասնակիցները 

քննարկեցին մի շարք իրավիճակային խնդիրներ: Ա. Չիլինգարյանը ներկայացրեց նաև «Հրահանգչային 

հմտություններ» թեմայով զեկույց, որի ժամանակ քննարկվեցին այն մեթոդները և մեխանիզմները, որոնք 

կիրառելու դեպքում երաշխավորվում է դասընթացի իրականացման արդյունավետությունը: 

Նախքան դասընթացը մասնակիցներին ուղարկվել էին զեկույցներ՝ վաղօրոք ուսումնասիրության և 

հրահանգչային դասընթացի ժամանակ ներկայացնելու, քննարկելու համար՝ հետևյալ թեմաներով․ 

 

- «Աղետների ռիսկի նվազեցում (ԱՌՆ)», 

- «Աղետների ռիսկի կառավարում. աղետների ռիսկ

ի նվազեցման բաղադրիչի ներառումը զարգացմա

ն պլաններում», 

- «Կայուն զարգացման նպատակները (ԿԶՆ) և Սեն

դայի գործողությունների ծրագիրը (ՍԳԾ), 

- «Ինչպես քաղաքները դարձնել դիմակայուն. իմ քա

ղաքը պատրաստվում է» քարորզարշավի պատմո

ւթյունը և  նպատակները, 

- «Ինչպես քաղաքները դարձնել դիմակայուն. իմ քա

ղաքը պատրաստվում է» քարորզարշավի 10 գերա

կա ուղղությունները, 

- Քարոզարշավի գործիքները: 

Դասընթացի ժամանակ մասնակիցները բաժանվեցին խմբերի՝ վերոնշյալ թեմաներով զեկույցների  

ներկայացնելու համար: Ներկայացնելուց հետո տեղի ունեցավ քննարկում, հնչեցվեցին կարծիքներ և 

առաջարկություններ՝ ներկայացված զեկույցների մատուցման ձևի վերաբերյալ:  

Դասընթացի հաջորդ մասում ներկայացվեցին նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունում (ՆՈՒՀ) «ԱՌՆ կրթություն» 

թեմայով դասընթացի անցկացման հիմունքները, 

որը Կապանի համայնքային դիմակայունության 

թիմին հնարավորություն կտա առկա տեսական 

գիտելիքները կիրառել գործնականում: Վահան 

Հարությունյանը և Մերի Սարուխանյանը թիմին 

ներկայացրեցին դասընթացի անցկացման 

մեթոդաբանությունը: Հաջորդ օրը՝ մարտի 24-ին 

Դիմակայունության թիմի անդամների կողմից 

Կապանի թիվ 4 ՆՈՒՀ-ում 4-5տ երեխաների համար 

անցկացվեց դասընթաց, որի ժամանակ 

ներկայացվեցին երկրաշարժի դեպքում վարքականոնները և ճանապարհային անվտանգության 

կանոնները՝ տարբեր խաղերի և մուլֆիլմերի միջոցով:  

Սույն աշխատանքային գործուղման ընթացքում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչները 

աշխատանքային հանդիպումներ ունեցան նաև Կապանի քաղաքապետի, Քաջարանի 

քաղաքապետարանի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության ծրագրերի և կանխատեսումների բաժնի 

ղեկավարի հետ։ Սելավների դեմ պայքարի և համայնքներում առկա պոչամբարներից բխող վտանգի 

հնարավորինս նվազեցնելու համատեքստում  դաշտային այցելություններ կատարվեցին Կապանի և 



 

 

Քաջարանի, և հարակից սողանքային հիմնական տեղանքներ, քննարկվեցին դրանց ռիսկերի 

քարտեզագրման և անձնագրավորման, լանջերի հողատեսքերի ամրացման և կանաչապատման 

միջոցառումների իրականացման հնարավորությունները։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2 

շաբաթվա ընթացքում սկսել անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով համայնքի քարտեզագրման 

աշխատանքներ։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2 շաբաթվա ընթացքում սկսել անօդաչու թռչող 

սարքերի միջոցով համայնքի քարտեզագրման աշխատանքներ` Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության և Ավիացիոն համալսարանի աջակցությամբ։  

 

 

Առաջարկություններ 

- Մինչև ս/թ մարտի 31-ը մշակել օրակարգի նախագիծ, առաջիկայում թիմի կողմից 

իրականացվելիք միջոցառումների համար, 

- Կապանի համայնքային դիմակայունության թիմի համար կազմակերպել գործնական 

պարապմուքներ՝ տարբեր տարիքային խմբերում դասընթացներ իրականացնելու 

նմանություններն ու տարբերությունները տարանջատելու համար, 

- Ավելացնել գործնական և թիմային աշխատանքների ծավալները: 

Ստորև ներկայացվում են մասնակիցների կարծիքները գործընթացի վերաբերյալ. 

Էդգար Մարտիրոսյան 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ 

 

Շատ կարևոր գործընթաց է Կապանի համար, որը նպատակ ունի աջակցել քաղաքի կայուն 

զարգացման գործընթացներին: Այս ամենի միջոցով փորձում ենք 

ինքներս մեզ համար հասկանալի դարձնել այն իրողությունը, որ մենք 

ապրում են մի միջավայրում, որի հնարավոր դրական կամ 

բացասական հետևանքները կախված են մեր չգիտակցված 

գործունեությունից, որը կարող է հանգեցնել ծանր և անդառնալի 

հետևանքների՝ լի մարդկային և նյութական կորուստներով: Այս 

նկատառումներից ելնելով գործընթացը, որը փորձում ենք համատեղ 

ուժերով իրականացնել, կարևոր է ոչ միայն մեր համայնքի և մեր 

հանրապետության, այլ նաև ամբողջ մոլորակի բնակչության համար:  

Իմ ներդրումը այս գործընթացի իրականացման գործում՝ որպես 

քաղաքացի լինելու է գիտակցված մոտեցումը, իսկ որպես պետական 

կառավարման մարմնի ներկայացուցիչ, ինչպես նաև միջին օղակի 

ղեկավար, իմ ներդրումը լինելու է այն, որ այս դասընթացի ընթացքում 

ստացած գիտելիքը հասանելի կդարձնեմ հասարկության լայն 

շերտերին, մասնավորապես՝ երիտասարդներին, որովհետև նրանք են մեր ապագան, վաղվա մեր տերը: 

Մեր ջանքերը պետք է ուղղենք նրանց զարգացմանը և ճիշտ դաստիարակությանը, որը հետագայում 

ավելի կհեշտացնի դիմակայուն  միջավայր ստեղծելու գործընթացին: 

Դասընթացին ներկա են տարբեր կառույցներից ներկայացուցիչներ, ովքեր օժտված են փորձով, 

գիտելիքով, որը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է հրահանգիչ համարվելու համար: Կարևոր է 

ունենալ գիտելիք, բայց հարկավոր է տիրապետել համապատասխան հմտությունների այդ  գիտելիքը 

մատչելի ձևով ներկայացնելու թիրախ լսարանին:  

Դասընթացը հնարավորություն տվեց հասկանալ և վերլուծել լսարանի կարիքները, ընկալման 

հնարավորությունները, այնտեղ տիրող միջավայրը և  ինֆորմացիան փոխանցել այնպիսի 



 

 

մեխանիզմների կամ մեթոդների կիրառման միջոցով, որը կբարձրացնի գործընթացի 

արդյունավետության մակարդակը:  

Պետք է գիտակցենք, որ յուրաքանչյուրիցս է կախված մեր վաղվա լուսավոր ապագան և 

յուրաքանչյուրիս առօրյա գործունեությունից է կախված աղետների  հնարավոր վատթարագույն 

հետևանքները: 

 

Հասմիկ Մկրտումյան 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, 

Բնապահպանության բաժնի պետ 

Գործընթացը շատ կարևոր է, քանի որ այն նպաստում է 

անվտանգության մշակույթի ձևավորմանը: Մեր համայնքում շատ ցածր է 

անվտանգ ապրելու մշակույթը և ռիսկի գիտակցումը: Նախորդ 

դասընթացներում ներկաներին տրվել է ընդհանուր գիտելիքներ, սակայն 

անհրաժեշտ է ունենալ հմտություններ գիտելիքները փոխանցելու և 

համայնքում նշված մշակույթը ձևավորելու համար: Այն դեպքում, երբ դա 

անում է համայնքի ներկայացուցիչը ավելիմեծ վստահություն կարող է 

առաջանալ մարդկանց մոտ: Այս առումով կարևոր է ցանկացած 

համայնքում ունենալ համապատասխան մարդկային ռեսուրս: Դասընթացը տվեց լրացուցիչ 

գիտելիքներ, կիրառելիության հնարավորություն և պատասխանատվության զգացում՝ նպաստելու 

համայնքում անվտանգ ապրելու մշակույթի ձևավորմանը: Կոչ եմ անում, որ յուրաքանչյուրիս համար 

անվտանգության մշակույթը դառնա որպես ապրելակերպ: 

 

Ավետիք Համբարձումյան 

Կապանի համայնքապետարանի ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժնի պետ 

 

Նախ և առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ԱՌՆԱՊ 

հիմնադրամին և ՄԱԶԾ-ին այս դասընթացը հավուր պատշաճի 

կազմակերպելու համար: Եռօրյա հրահանգչային դասընթացը մեզ տվեց ոչ 

միայն տեսական գիտելիքներ, այլ նաև այն գործնականում կիառելու 

հնարավորություն:  

Բնածին վտանգների տեսանկյունից հանրապետության տարածքի 100 %-ը 

ենթակա է սեյսմիկ ռիսկի ազդեցությանը և վերջերս՝ ս/թ փետրվարի 28-ին 

Կապան քաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժը զգաստացրեց բոլորին, որը 

հաշվի առնելով պետք է համախմբենք մեր ուժերը՝ գալիք արհավիրքներին 

դիմակայելու համար: 

Արդյունավետ դասընթաց, սեմինար կազմակերպելու և իրականացնելու 

համար անչափ կարևոր է հրահանգչային հմտություններին տիրապետելը, 

որի վերաբերյալ Ա. Չիլինգարյանը ներկայացրեց համապատասխան 

զեկույց, որը հետագայում կկիրառեմ իմ գործունեության ընթացքում: Հրահանգչային դասընթացն իր մեջ 

ներառում էր ևս մեկ կարևոր բաժին, որը վերաբերում էր արտակարգ իրավիճակներում 

վերարտադրողական առողջության ապահովման հիմնախնդիրներին: Այդ և նմանատիպ հարցերը 

պետք է լինեն մեզ համար առաջնային խնդիր, որի ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները 

կնվազեցնի արտակարգ իրավիճակում գտնվողների, հատկապես կանանց և աղջիկների, նորածինների 

մահացությունն ու հիվանդացությունը: 



 

 

Համաշխարհային լավագույն փորձը հաշվի առնելով մենք պետք է ձգտենք մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ 

ձևավորել անվտանգության մշակույթը և հանդիսանալ դրա կրողն ու տարածողը, որը դիմակայուն 

երկիր ունենալու գրավականն է: 

 

Ռոմա Սահակյան 

     ՀՀ ԱԻՆ Սյունիքի ՄՓՎ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ 

 

ԱՌՆԱՊ շրջանակներում կազմակերպված դասընթացներից ձեռք եմ 

բերել ինձ համար նոր և օգտակար գիտելիքներ, որը կիրառում եմ իմ 

աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Հրահանգչային դասընթացի 

ընթացքում ինքներս փորձեցինք ներկայացնել մի շարք զեկույցներ, միասին 

քննարկեցինք զեկույցների ներկայացման լավ և վատ կողմերը: Մենք պետք է 

ձգտենք անընդհատ կատարելագործել մեր հրահանգչային հմտությունները, 

որպեսզի կարողանանք ավելի արդյունավետ իրականացնել այն:  

Կապանի համայնքային դիմակայունության թիմը պատրաստակամ է 

համախմբելու բոլորի ուժերը, այն ուղղելով բանկչության շրջանում իրազեկվածության բարձրացմանը:  

Պետք է միասին ձեռնամուխ լինենք մի մոտեցման ներդրման, որը կհամախմբի բոլորին՝ հանուն երկրի 

կայուն զարգացման նպատակների:  

Հավելված 1 

Օրակարգ 
Օր 1 Մարտի 22 

 

 

09:00-09:15 

-  Ողջույնի խոսք 
                
         -  Պրն. Արմեն  Չիլինգարյան   (ՄԱԶԾ Հայաստան,ԱՌՆ ծրագրերի համակարգող) 

         -  Պրն. Արա Բարսեղյան (ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ, տնօրենի ժ/պ)  

 

Հրահանգչային դասընթացի հակիրճ ներկայացում – նպատակներ և ակնկալվող արդյունքներ  

 

09:15-10:15 

Զեկույց 1. 

Սեքսուալ վերարտադրողական առողջության (ՍՎԱ) ոլորտի կոորդինացիայի մեխանիզմների 

ներառումը ճգնաժամային իրավիճակներում 

Ա. Չիլինգարյան 

10:15-11:00 Իրավիճակային խնդիրներ 

Վարժություն 

Ա. Չիլինգարյան 

Ա. Բարսեղյան 

Մերի Սարուխանյան 

Վահան Հարությունյան 

11:00-11:20  Սուրճի ընդմիջում  

11:20-12:00 Զեկույց 2. 

«Հրահանգչային հմտություններ» 

Ա. Չիլինգարյան 

 

12:00-13:00 Զեկույցների ներկայացում 

 «Աղետների ռիսկի նվազեցում (ԱՌՆ)» 

Զեկույցը նախապես ուղարկվել է մասնակիցներին, այն ուսումնասիրելու նպատակով: 
Մասնակիցները կբաժանվեն 3 խմբի և կներկայացնեն ԱՌՆ՝ որպես երկրի զարգացման ապահովման 



 

 

կարևորագույն գործոն: 
 

Ա. Չիլինգարյան 

Մ. Սարուխանյան 

Վ. Հարությունյան 

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում 

14:00-15:00 

Զեկույցների ներկայացում 

 «Աղետների ռիսկի կառավարում. աղետների ռիսկի նվազեցման բաղադրիչի ներառումը 

զարգացման պլաններում», 

Մասնակիցները կներկայացնեն ԱՌՆ բաղադրիչը զարգացման պլաններում ներառելու 
կարևորությունը և դրա անհրաժեշտությունը՝ որպես կայուն զարգացման առաջնահերթություն: 

15:00-16:00 

 «Կայուն զարգացման նպատակները (ԿԶՆ) և Սենդայի գործողությունների ծրագիրը(ՍԳԾ)» 

Մասնակիցները նախօրոք ուսումնասիրելով ԿԶՆ և ՍԳԾ-ն, հրահանգչային դասընթացի ժամանակ 
կներկայացնեն ԿԶՆ-ն ու ՍԳԾ-ի չորս գերակա ուղղությունները, ինչպես նաև յոթ թիրախները՝ 
ընդգծելով այդ  երկու գործընթացների միջև եղած կապերը: 

Ա. Չիլինգարյան 

Վ. Հարությունյան 

Մ. Սարուխանյան 

16:00-16:20 Սուրճի ընդմիջում 

16:20-16:40 Ամփոփում, քննարկում  
Քննարկում, փոխանակվող կարծիքներ և առաջարկություններ 

16:40 -17:30 Զեկույցների ներկայացում 

«Ինչպես քաղաքները դարձնել դիմակայուն. իմ քաղաքը պատրաստվում է» քարորզարշավի 

պատմությունը և  նպատակները: 

 Մասնակիցները նախօրոք ուսումնասիրելով «Ինչպես քաղաքները դարձնել դիմակայուն. իմ քաղաքը 
պատրաստվում է» գլոբալ քարոզարշավի ձեռնարկը, կներկայացնեն դրա ստեղծման 
նախադրյալները, պատմությունը և նպատակները: 

Ա. Չիլինգարյան 

Վ. Հարությունյան 

Մ. Սարուխանյան 

17:30-17:50 Ամփոփում, քննարկում  
Քննարկում, փոխանակվող կարծիքներ և առաջարկություններ 

17:50-18:00 Օրվա ամփոփում 
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09:00-11:00  Զեկույցների ներկայացում 

 «Ինչպես քաղաքները դարձնել դիմակայուն. իմ քաղաքը պատրաստվում է» քարորզարշավի 

10 գերակա ուղղությունները 

Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն քարոզարշավի «Տաս գերակա ուղղությունները», այդ թվում՝ 
այն կարևորագույն և փոխադարձաբար իրարից կախված քայլերը, որոնք ՏԻՄ ղեկավարները կարող 
են կիրառել քաղաքներն ավելի դիմակայուն դարձնելու համար:  

Ա. Չիլինգարյան 

Վ. Հարությունյան 

Մ. Սարուխանյան 

11:00-11:20 Սուրճի ընդմիջում 

11:20-13:00  Քարոզարշավի գործիքները. 

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնագնահատման գործիք» (LG-SAT) 

Մասնակիցները կներկայացնեն քարոզարշավի LG-SAT գործիքը և դրա կարևորությունը: Կխոսեն այն 
մասին, թե ինչպես գործիքի կիրառումը կօգնի սահմանել ելակետային տվյալները, բացահայտել 
բացերը և ունենալ համեմատելի տվյալներ ՏԻՄ-երի, ամբողջ պետության և համընդհանուր 
մակարդակներում՝ գնահատելու ժամանակի ընթացքում արձանագրած ձեռքբերումները: 



 

 

Ա. Չիլինգարյան 

Վ. Հարությունյան 

Մ. Սարուխանյան 

13:00-14:00 Ճաշի ընդմիջում 

14:00-14:15 Ամփոփում, քննարկում  
Քննարկում, փոխանակվող կարծիքներ և առաջարկություններ 

14:15-15:50 Խմբային աշխատանք. 

 LG-SAT-ի կիրառման/լրացման մեթոդաբանությունը 

15:50-16:10 Սուրճի ընդմիջում 

16:10-17:20 Խմբային աշխատանքի արդյունքների ներկայացում 

17:20-17:50 

 

 

 

Մանկապարտեզներում և դպրոցներում ԱՌՆ կրթություն իրականացնելու մեթոդաբանության 

ներկայացում 

Ա. Չիլինգարյան 

Մ. Սարուխանյան 

Վ. Հարությունյան 

17:50-18:00 Հրահանգչային դասընթացի ամփոփում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օր 3 Մարտի 24 

09:00-12:00 «ԱՌՆ կրթություն» թեմայով  փորձնական դասընթացի իրականացում՝ Կապան քաղաքի 

նախադպրոցական և դպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար  

Ա. Չիլինգարյան 

Վ. Հարությունյան 

Մ. Սարուխանյան 



 

 

Հավելված 2 

 

 

«Դարձնենք քաղաքները դիմակայուն և աղետների ռիսկի կառավարման 

հիմունքներ»  

հրահանգչային  դասընթաց 

Կապան, մարտի 22-24, 2017թ. 

 

Մասնակիցների ցուցակ 

 
# 

Անուն, Ազգանուն Կազմակերպություն, պաշտոն Հեռախոս, Էլ-հասցե 

1.  Սամվել Խաչատրյան 
Սյունիքի ԳԳԸՄ, ԱՊ և ԱՏ 

Ճարտարապետ 
094 03 13 13, sam.xach59@mail.ru 

2.  Հենրիկ Բեգլարյան 
Կապանի N 2 ավագ դպրոց,  

զինղեկ 
098 55 33 61, gen09.05@mail.ru 

3.  Դավիթ Ասատրյան Կապանի ՀՓՋ հրամանատար 094 51 81 48, davit.as@mail.ru  

4.  Ռոմա Սահակյան ՀՀ Սյունիքի ՄՓՎ, ՃԿԿ պետ 094 51 81 54, sahakian777@mail.ru    

5.  Բագրատ Զաքարյան ՀՀ Սյունիքի ՄՓՎ պետ 096 00 19 11, ainmegri@mail.ru 

6.  Հայկ Հարությունյան 

ՀՀ ԱԻՆ  «Սեյսմիկ պաշտպանության 

հարավային ծառայություն» ՊՈԱԿ, 

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման բաժնի պետ 

 077 32 17 27, haykaaa1@mail.ru  

7. \ Հասմիկ Մկրտումյան 
ԶՊՄԿ ՓԲԸ, Բնապահպանության բաժնի 

պետ 
077 90 01 87, hasmik.mkrtumyan@zcmc.am 

8.  Աշոտ Ավագյան 
Կապանի Օրհուս կենտրոնի 

համակարգող 

093 79 59 21, kapan.aarhus@mail.ru 

 

9.  Արման Պապյան  

Կապանի համայնքապետարան, 

քաղաքաշինության բաժնի 1-ին կարգի 

մասնագետ Kapan Municipality 

094 99 80 95, divanaget@list.ru  

10.  Վահագն Գրիգորյան 
«Կապանի Լեռնահարստացման 

Կոմբինատ» ՓԲԸ, Բնապահպան 

077 11 05 53, 
vahagngrigoryan93@gmail.com   

11.  Էդգար Մարտիրոսյան 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի 

աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի 

և վերլուծության բաժնի պետ, 

094 34 68 34, edmartir@me.com,  

okulizm@mail.ru 

12.  Գրիշա Խաչատրյան 
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի ՏԻՄ բաժնի 

պետ 

093 41 52 92,  grishakhachatryan@mail.ru, 

syunik.tim@mta.gov.am

, syunik109@mail.ru 

13.  Ավետիք Համբարձումյան 
Կապանի համայնքապետարան, 

ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժնի 
093 34 14 73, Armine2102@mail.ru 
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պետ, 

14.  Արա Բարսեղյան ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ, տնօրենի ժ/պ 091 20 47 04, arabarseghyan@yahoo.com  

15.  Արմեն Չիլինգարյան ՄԱԶԾ, ԱՌՆ ծրագրերի համակարգող 091 01 13 53, armen.chilingaryanundp.org  

16.  Վահան Հարությունյան 
ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ, կայքի 

պատասխանատու 

094 70 76 57, 

vahanharutyunyan91@mail.ru 

17.  Մերի Սարուխանյան 
ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ, ծրագրի 

համակարգող 
091 65 44 45, sarukhanyanmary93@gmail.com 

18.  Արտակ Ոսկանյան ՄԱԶԾ, ԱՌՆ ծրագրի փորձագետ artakvoskanyan@gmail.com 
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