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ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Բարձրացնել համայնքների դիմակայունությունը եվ բնապահպանական

արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածությունը՝ ստեղծելով

համագործակցային միասնական հարթակ ռիսկերի գիտակցումով

պայմանավորված զարգացման ապահովման համար:



ԽՆԴՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Tailing 
reservoir 

Tailing 
reservoir 

 Գիրաթաղ սեյսմիկ խզվածքը
գտնվում է Կապան քաղաքից 12 կմ
հեռավորության վրա, որտեղ տեղի
են ունեցել նաև մի քանի
պատմական ուժեղ երկրաշարժեր

 Առկա են նաև մի շարք այլ
երկրաբանական և տեխնոծին
վտանգներ որոնք կարող են
ակտիվանալ երկրաշարժի դեպքում

 Այստեղ են գտնվում նաև Արծվանիկի
և Գեղանուշի պոևամբարները և
կարող են վտանգել ոչ միայն
քաղաքի անվտանգությունը այլ նաև
մայրուղին
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Ձեռքբերումներ

Քայլ
առաջին

Համայնքային դիմակայունության թիմի ձևավորում՝
մասնավոր հատված, քաղաքապետարան, ՀԿ-ներ ևայլն

Քայլ
երկրորդ

Դիմակայունույան թիմի կարողությունների զարգացում՝
DRR, FEAT, LGSAT, MISP, MCR ևայլն

Քայլ
երրորդ

LGSAT – ինքնագնահատման իրականացում
LLRM մասնակցային ուսումնասիրության իրականացում

Քայլ
չորրորդ

Համայնքային զարգացմանպլաններում ԱՌԿ ներառում
64% 

Քայլ
հինգերորդ

GIS հենքով աղետների ռիսկի մոդելավորում <<քաղաքային
սցենար>> ձևաչափով



Ձեռքբերումներ

Քայլ
վեցերորդ

Ազդարարման միասնական համակարգիտեղադրում և
արդիականացում

Քայլ
յոթերորդ

ԱՌԿպլանների մշակում և ուսումնավարժանքի
կազմակերպում վերջինիսփոձարկման համար

Քայլ
ութերորդ

ԱՌԿ և կառույցների միջև համագործակցության ևտարհանման
պլանների վերանայում և վերամշակում

Քայլ
իններորդ

Առաջարկությունների հիման վրաԳեղիի ջրամբարի
պատվարի սեյսմիկ ռիսկի գնահատում ևտվիչներիտեղադրում

Քայլ
տասերորդ

Համագործակցություն ԱՌՆԱՊևԶանգեզուրի կոմբինատի միջև
GIS դասընթացների և դրոնների կիրառման ուղղությամբ



Բացահայտումներ և քաղված դասեր

 Համայնքներում բացակայում ենաղետների ռիսկի գնահատման

գործընթացները և մոդելավորումները

 Առկա է գիտելիքի ևփորձի պակաս՝ հատկապես ԱՌՆ և

նորարարականտեխնոլոգիաների օգտագործմանառումով

 Բացակայում է ԱՌՆ ուղղությամբ միասնական

համագործակցությունը մասնավոր հատվածի, համայնքի և

մարզային ՓԾ-ի միջև

 Առկա է բաց համագործակցությանպատրաստակամություն և

մասնավորի և համայնքի միջևառկախնդիրները լուծելու համար

 Առկա է մարդկային բավականին լուրջ ռեսուրս



Մասնավոր հատվածը չի հանդիսանում միայն ֆինանսական

գործընկեր, այլ փոխարենը՝փորձի և գիտելիքի փոխանակման, 

համագործակցության ևաղետների գիտակցումով

պայմանավորված զարգացմանարդյունավետ դերակատար: 

Շնորհակալությու
ն
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