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1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

 «Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարությանը և դրա 

իրականացման գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ 

կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը 

բխում է ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի «Հայաuտանի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների 

ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 131-Ն որոշման N 1 հավելվածի 

40-րդ կետի պահանջից և համահունչ է ՀՀ Նախագահի 2007թ. փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն 

հրամանագրով հաստատված ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, 

Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի 2015-2030թթ. գործողությունների ծրագրին և 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 2015թ. սեպտեմբերի 25-ին ընդունված Փոխակերպելով 

աշխարհը. մինչև 2030թ. կայուն զարգացման օրակարգը  բանաձևի աղետների ռիսկի 

կառավարմանն առնչվող Կայուն զարգացման նպատակներին: 

 Հայաստանը 2005թ. միացել է Հյոգոյի 2005-2015թթ. «Ազգերի և համայնքների` 

աղետներին դիմակայելու կարողությունների զարգացման գործողությունների ծրագրին» և 

վերջին տարիների ընթացքում լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել աղետների ռիսկի նվազեցումն 

իրականացվող քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի մեջ ինտեգրելու 

ուղղությամբ: Աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ գրանցվել են նշանակալի 

ձեռքբերումներ և, վեր են հանվել աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունների իրականացմանը խոչընդոտող խնդիրները: Հյոգոյի 2005-2015թթ. 

գործողությունների ծրագրի իրականացման հիմնաքար է հանդիսացել ՀՀ 

կառավարության 2012թ. մարտի 7-ի N281-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ 

աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային ռազմավարությունը և դրա իրականացման 

գործողությունների ծրագիրը:  

 Հյոգոյի 2005-2015թթ. գործողությունների ծրագրի իրավահաջորդը Սենդայի 2015-

2030թթ. գործողությունների ծրագիրն է, որը նախկին ծրագրից քաղված դասերի, 

բացահայտված թերությունների և արդի մարտահրավերների տեսանկյունից ուղղորդող 

փաստաթուղթ է` ընդունված 2015թ., Ճապոնիայի Սենդայ քաղաքում կայացած ՄԱԿ-ի 

աղետների ռիսկի նվազեցման երրորդ համաշխարհային համաժողովի ժամանակ` 

մասնակից 187 պետությունների կողմից:  

 Գոյություն ունեցող մարտահրավերների հաղթահարման համար անհրաժեշտ է 

աղետների ռիսկը նվազեցնելու փոխարեն քայլեր ձեռնարկել աղետների ռիսկը 

կառավարելու ուղղությամբ` իրականացնելով աղետների ռիսկի ըմբռնում, գնահատում, 

մշտադիտարկում, հզորացնելով աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունները և 

աղետներին դիմակայունությունը` տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական, 

մշակութային, կրթական, շրջակա միջավայրի պահպանության և այլ ոլորտներում: 

 

 

 

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը  



Ներկայացվող նախագծով սահմանվել են աղետների ռիսկի կառավարման ազգային 

ռազմավարության գերակա ուղղությունները և թիրախները, վերանայվել են աղետների 

ռիսկի կառավարման գործընթացում ներգրավված դերակատարները և շահառուները, 

աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարությունը համապատասխանեցվել է 

Սենդայի 2015-2030թթ. գործողությունների ծրագրին, ներկայացվել են աղետների ռիսկի 

կառավարման ոլորտի զարգացման միտումները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում 

ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել աղետների ռիսկի առաջացման արմատական 

պատճառներին` ինչպիսիք են աղքատությունը, կլիմայի փոփոխությունը, 

չպլանավորված, արագ ուրբանիզացիան և այլն: 

Նախագծով ներկայացվում է նաև Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային 

ռազմավարության իրականացման գործողությունների ծրագիր, որում ներառված են 

աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական և կազմակերպական դաշտի 

կատարելագործման, հաստատությունների մակարդակով աղետների ռիսկի 

կառավարման ոլորտի զարգացման, մարդկային ռեսուրսների զարգացման, գիտական և 

տեղեկատվական հենքի ամրապնդման, աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում 

ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնման, աղետների 

ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացման միջոցառումները: 

Գործողությունների ծրագրով նախատեսված երկարաժամկետ և շարունակական 

իրականացվող միջոցառումների կատարման ժամկետները սահմանվել են մինչև 2030 

թվականը` համաձայն Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի 2015-2030թթ. 

գործողությունների ծրագրով սահմանված ժամկետների:   

 

 3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և 

նրանց դիրքորոշումը 

 Նախագիծը մշակվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից՝ 

Համաշխարհային բանկի, ՄԱԶԾ-ի, «ԱՌՆԱՊ» հիմնադրամի հետ սերտ 

համագործակցության արդյունքում:  

 Վերոնշյալ կազմակերպությունների դիրքորոշումը հաշվի է առնվել աղետների 

ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության նախագծի մշակման ընթացքում և 

իրականացվելիք գործողությունների ծրագրի միջոցառումները, ակնկալվող 

արդյունքները, կատարողները, ժամկետները և ֆինանսավորման աղբյուրները 

սահմանելիս:  

 

 4. Ակնկալվող արդյունքը 

Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության իրականացումից 

սպասվելիք արդյունքները կլինեն աղետների կանխումն ու կանխարգելումը, աղետների 

ռիսկի նվազեցումը և կառավարումը, աղետներին արդյունավետ արձագանքումը, 

հետաղետային վերականգնման կարողությունների հզորացումը, աղետներին 

դիմակայունության մշակույթի ձևավորումը և այլն: 

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվող արդյունքն է` Հայաստանը դարձնել աղետներին 

դիմակայուն երկիր՝ նվազեցնելով աղետներից մարդկանց կյանքին և առողջությանը, 

երկրի տնտեսությանը և համայնքներին սպառնացող կորուստներն ու վնասները` 

ձևավորելով ամուր հիմքեր երկրի կայուն զարգացման համար:  

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  

ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ   

ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարությանը և դրա 

իրականացման գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ 

կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  

ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ   

ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԵՎ  ԾԱԽՍԵՐԻ 

ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ  ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

«Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարությանը և դրա 

իրականացման գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ 

կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և 

ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 



«ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  

ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ   

ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ  

 ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հասարակությանը 

նախագծի 

վերաբերյալ 

իրազեկումը 

 Նախագիծը տեղադրվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության պաշտոնական կայքի (www.mes.am) «Հանրային 

քննարկումներ» բաժնում: 

Կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ` 

1. ս/թ հոկտեմբերի 13-ին, Աղետների ռիսկի նվազեցման միջազգային 

օրը, «ԴաբլԹրի Բայ Հիլթոն Երևան Սիթի Սենթր» հյուրանոցում,  

2. ս/թ նոյեմբերի 18-ին, «Երևան Պլազա» բիզնես կենտրոնում: 

Քննարկումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և նախագիծը 

ներկայացվել են միջազգային կազմակերպություններին և ՀԿ-ներին 

էլեկտրոնային փոստով` «ԱՌՆԱՊ» հիմնադրամի կողմից: 

Հանրային 

քննարկումների 

մասնակիցները 

Մասնակցել են Համաշխարհային բանկի, ՄԱԶԾ-ի, Հանրային 

ռադիոյի, ԵՊՀ-ի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, «Հայկական 

Կարիտաս» ՀԿ-ի, «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ի, ՄԱԿ-ի մարդասիրական 

գործերի համակարգման գրասենյակի,  Սեյվ դը չիլդրենի, Վորլդ վիժնի, 

«ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի, «ԱՄՔՈՐ» կազմակերպության,   Հայկական 

Կարմիր խաչի, «Պահապան» հիմնադրամի, Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամի, «Հանուն մարդկային կայուն զարգացման 

ասոցիացիա» ՀԿ-ի, «ԱՌՆԱՊ» հիմնադրամի ներկայացուցիչները:  

Հանրային 

քննարկումներին 

մասնակցության 

արդյունքները 

Ռազմավարության իրականացման ռիսկերի և ԱՌԿ ոլորտի 

մարտահրավերների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

մասնավորապես, որպես ռիսկեր պատերազմների և 

հակամարտությունների ընդգրկումը, հանրապետության տարածքում 

պոչամբարների առկայության խնդիրը, ԱՌԿ ոլորտում 

քաղաքացիական հասարակության և ԶԼՄ-ների պասիվ դիրքորոշումը, 

ներկայացվել են առաջարկներ միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից գործողությունների ծրագրում որպես համակատարող 

ներգրավվածության վերաբերյալ:  

Այլ տեղեկություն-

ներ (եթե այդպի-

սիք առկա են) 

Հանրային քննարկումները կազմակերպվել են Համաշխարհային 

բանկի, ՄԱԶԾ-ի և «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային 

պլատֆորմ» հիմնադրամի օժանդակությամբ: 

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ       ԴԱՎԻԹ ՏՈՆՈՅԱՆ  


