
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

14 նոյեմբերի 2018թ. թիվ 341-Ա 
 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԴՐԱՆՑ  

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՊԼԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 6-Ի ԹԻՎ 237-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ 
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. 
ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, 
նախապատրաստման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» թիվ 384-Ն 
որոշման 3-րդ կետով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով, հաշվի առնելով ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու 
մարզային փրկարարական վարչության պետի 2018 թվականի նոյեմբերի 12-ի թիվ 
17/1214 գրությունը, Լոռու մարզի բնակչության և քաղաքացիական 
պաշտպանության միջոցառումների լիարժեք կազմակերպման և իրականացման 
նպատակով` 

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 
1. Ռազմական դրության ժամանակ և խաղաղ պայմաններում Լոռու մարզի 

բնակչության և քաղաքացիական պաշտպանությանն ուղղված աշխատանքների 
պլանավորման  և կազմակերպման, խոցման օջախներում փրկարարական և այլ 
անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացման 
համար Լոռու մարզպետարանի ստորաբաժանումների, Լոռու մարզի 
համայնքների համայնքապետարանների, Լոռու մարզի կազմակերպությունների 
(համաձայնությամբ) ստորաբաժանումների հիման վրա ստեղծել Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության հետևյալ ծառայությունները՝ 

1) տրանսպորտային և կապի միասնական ծառայություն՝ ծառայության 
պետ նշանակել Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության 
տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետին, 

2) ինժեներական և կոմունալ-տեխնիկական միասնական 
ծառայություն՝ ծառայության պետ նշանակել Լոռու մարզպետարանի 
քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետին,  

3) բժշկական ծառայություն՝ ծառայության պետ նշանակել Լոռու 
մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության 
վարչության պետին, 



4) առևտրի և սննդի ծառայություն՝ ծառայության պետ նշանակել Լոռու 
մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետին, 

5) էներգետիկայի ծառայություն՝ ծառայության պետ նշանակել 
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության 
«Դեբեդ» մասնաճյուղի տնօրենին, 

6) բույսերի և կենդանիների պաշտպանության ծառայություն՝ 
ծառայության պետ նշանակել Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 
բնապահպանության վարչության պետին, 

7) հասարակական կարգի պահպանման ծառայություն՝ ծառայության 
պետ նշանակել ՀՀ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետին,  

8) նյութատեխնիկական մատակարարման ծառայություն՝ ծառայության 
պետ նշանակել Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման վարչության պետին, 

9) գազամատակարարման ծառայություն՝ ծառայության պետ 
նշանակել «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության Լոռու 
գազամատակարարման և գազաֆիկացման մասնաճյուղի տնօրենին: 

10) բնակչության հատուկ սպասարկումների ծառայություն՝ 
ծառայության պետ նշանակել Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և 
սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի 
պետին: 

2. Հաստատել՝  
1) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության տրանսպորտային և 

կապի միասնական ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 1-ի, 
2) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներական և 

կոմունալ-տեխնիկական միասնական ծառայության կանոնադրությունը` 
համաձայն հավելված 2-ի, 

3) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության բժշկական 
ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 3-ի, 

4) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության առևտրի և սննդի 
ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 4-ի, 

5) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության էներգետիկայի 
ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 5-ի, 

6) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության բույսերի և 
կենդանիների պաշտպանության ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն 
հավելված 6-ի, 

7) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության հասարակական 
կարգի պահպանման ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված    
7-ի, 

8) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության նյութատեխնիկական 
մատակարարման ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 8-ի, 

9) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության բնակչության հատուկ 
սպասարկումների ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 9-ի, 

10) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության 
գազամատակարարման ծառայության կանոնադրությունը` համաձայն հավելված 
10-ի, 

11) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության 
տարեկան աշխատանքային պլանի օրինակելի ձևը` համաձայն հավելված 11-ի: 



3. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների 
պետերին՝ 

1) մինչև յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 25-ը մշակել, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հետ համաձայնեցնել և մարզպետի 
հաստատմանը ներկայացնել քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության 
հաջորդ տարվա տարեկան աշխատանքային պլանը` համաձայն սույն որոշման 
հավելված 11-ով հաստատված օրինակելի ձևի. 

2) մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 29-ը վերամշակել, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
Լոռու մարզային փրկարարական վարչության, քաղաքացիական 
պաշտպանության հանրապետական համապատասխան ծառայության հետ 
համաձայնեցնել և մարզպետի հաստատմանը ներկայացնել ծառայության 
քաղաքացիական պաշտպանության պլանը․ 

3) ելնելով ծառայության առջև դրված խնդիրներից, միջոցներ 
ձեռնարկել ծառայության կազմավորումներն անհրաժեշտ քանակի ուժերով ու 
միջոցներով ապահովելու ուղղությամբ՝ ներգրավելով նաև Լոռու մարզում գործող 
համապատասխան կազմակերպություններին. 

4) հետևողական աշխատանք տանել ծառայության մշտապես 
պատրաստ լինելու ուղղությամբ: 

4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունն իրականացնում է Լոռու 
մարզպետը:  

5. Որոշումը հայտարարել ըստ առնչության: 
6. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ Լոռու մարզպետի 2018թ. սեպտեմբերի 6-ի 

թիվ 237-Ա որոշումը: 
 
 
 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Invalid signature

X

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2018թ. նոյեմբերի 14 
 ք.Վանաձոր 



Հավելված 1. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության տրանսպորտային և կապի 
միասնական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) ստեղծվում է Լոռու 
մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինության բաժնի, Լոռու մարզի տրանսպորտային և կապի օպերատորների 
կազմակերպությունների հիման վրա: 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4.  Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) բնակչության տարահանման, հիվանդների և տուժածների փոխադրման ու 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների համար նրանց փոխադրումների՝ 
տրանսպորտային միջոցներով ապահովումը: 

2) կառավարման մարմինների և բնակչության ազդարարման օժանդակումը, 
ռազմական դրության ժամանակ կառավարման մարմիններին կապով ապահովման 
նպատակով` մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ անհրաժեշտ 
համագործակցության իրականացումը: 

6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 
գործողությունները. 



1) ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության 
միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով ծառայության կազմավորումների, խմբերի և 
ուժերի նախապատրաստում.  

2) ռազմական գործողությունների հետևանքով վթարված ավտոճանապարհների և 
կամուրջների վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և 
իրավիճակի գնահատում, կապի գծերում ու համակարգում իրադրության գնահատում, 
վերլուծություն, դրանց հիման վրա ծառայության պլանների ճշգրտում, 
առաջարկությունների ներկայացում և որոշումների ընդունում, ինչպես նաև 
փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերա-կանգնողական աշխատանքների 
կազմակերպման վերաբերյալ քաղաքացիական պաշտպանության պետին առաջարկու-
թյունների ներկայացում. 

3) ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության 
միջոցառումների իրականացման ապահովման համար ենթակա կազմակերպությունների 
ուժերի և միջոցների նախապատրաստում. 

4) ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած բնակչությանը, ինչպես նաև 
փրկարարական և վթարավերականգնողական աշխատանքներին մասնակցող ուժերի 
անձնակազմին տրանսպորտային և նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովում. 

5) քաղաքացիական պաշտպանության ազդարարման և կապի գծապատկերների 
(սխեմաների) մշակում, դրանց կիրարկման կարգի սահմանում ու բնականոն 
գործունեության ապահովում. 

6) ռազմական գործողությունների հետևանքների գնահատում, դրա հիման վրա 
ծառայության պլանների ճշգրտում.  

7) ռազմական գործողությունների հետևանքների հետախուզում, իրադրության 
գնահատում, վերլուծում, առաջարկությունների և որոշումների ընդունում. 

8) բնակչության տարահանման, հիվանդների, տուժածների փոխադրման և 
քաղաքացիական պաշտպանության մյուս միջոցառումների իրականացման համար 
տրանսպորտային միջոցներով ապահովում. 

9) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների անցկացման ժամանակ 
ճանապարհների և կամուրջների անցանելիության ապահովում. 

10) քաղաքացիական պաշտպանության ռազմավարական նշանակության 
ճանապարհների (շրջանցումների) շահագործման անվտանգության ապահովում. 

11) ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության կապի 
գծապատկերների (սխեմաների) մշակում, դրանց կիրարկման կարգի սահմանում ու 
բնականոն գործունեության ապահովում. 

12) ծառայության տեխնիկական միջոցների սպասարկում և վերանորոգում. 
13) ծառայության կազմավորումների և ստորաբաժանումների ղեկավար կազմի 

նախապատրաստում և ուսուցման կազմակերպում: 
 

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերն ու միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինության բաժնի, ինչպես նաև Լոռու մարզի տարածքում գործող կապի 
օպերատորների տարածքային ստորաբաժանումների բազայի վրա:  

8. Ծառայության կազմավորումները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները, ինչպես նաև 
միջոցների քանակը որոշում է Ծառայության պետը, ելնելով խնդիրների իրական ծավալից: 



9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը: 

10. Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11. Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12. Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 

զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2) պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության՝ ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության 

բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզի քաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14. Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  



1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից՝ պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 
ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 

նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 

 թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 
V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 
15.  Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և 
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 



17.  Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18.  Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց 
ընդգրկմամբ և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 2. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ 

ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներական և կոմունալ-
տեխնիկական միասնական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) ստեղծվում է ՀՀ 
Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական 
բաժնի, «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի տարածքային տեղամասի, Լոռու մարզի համայնքների 
հողօգտագործման բաժինների կամ մասնագետների և Լոռու մարզի շինարարական և 
ինժեներական տեխնիկա շահագործող կազմակերպությունների հիման վրա:  

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,  Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) հակառակորդի հարձակման վտանգի կամ հարձակման ժամանակ բնակչության 

պատսպարման նպատակով պաշտպանական կառույցների վաղօրոք 
նախապատրաստման, պահպանման, շահագործման և վերանորոգման միջոցառումների 
կազմակերպումը. 

2) պաշտպանական կառույցներին բնակչության ամրագրումը. 
3) քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից՝ բնակավայրերի, 

գործառնական այլ տարածքների գլխավոր հատակագծերում և մանրամասն 
հատակագծման նախագծերում հատուկ, կարևորագույն նշանակության օբյեկտների 
նպատակահարմար տեղաբաշխման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը. 



4) շենքերի, շինությունների, ինժեներական ցանցերի, հիդրոտեխնիկական 
կառույցների, տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների և մայրուղիների 
շինարարության անվտանգության ու հուսալիության ապահովման վերաբերյալ 
առաջարկություններ ներկայացնելը. 

5) փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 
ինժեներական ապահովման կազմակերպումը. 

6) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կայունության 
բարձրացման միջոցառումների պլանավորումն ու իրականացումը, ինչպես նաև 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերում անհետաձգելի 
վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումը: 

6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 
գործառույթները՝  

1) ռազմական գործողությունների հետևանքների գնահատում. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական և հիմնական 

միջոցառումների պլանավորում ու իրականացման ապահովում. 
3) ծառայության և մասնագիտացված կազմավորումների մշտական պատրաստության 

ապահովում. 
4) մասնագիտական հետախուզության կազմակերպում, իրադրության գնահատում, 

վերլուծում, առաջարկությունների  ներկայացում և որոշումների ընդունում. 
5) ծառայության անձնակազմի և կազմավորումների ազդարարման, հավաքի 

կազմակերպման, հաշվետախտակային գույքով ու անհատական պաշտպանության 
միջոցներով ապահովում. 

6) այլ ծառայությունների հետ փոխգործակցությունների կազմակերպում. 
7) ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի կայունության բարձրացման և անվտանգ 

շահագործման միջոցառումների իրականացում. 
8) ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերում անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպում. 
9) ռազմական դրության պայմաններում ջրային ռեսուրսների վերաբաշխման 

աշխատանքների իրականացման ապահովում 
10) սահմանված կարգով ծառայության և կազմավորումների ղեկավար կազմի 

նախապատրաստում և ուսուցում. 
11)  Լոռու մարզի տարածքում ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկության հավաքում, 

վերլուծում, գնահատում ու քաղաքացիական պաշտպանության համապատասխան 
պետին՝ Լոռու մարզպետին, անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 
կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում. 

12)  համայնքներից ստացված տեղեկությունների վերլուծում, իրադրության գնահատում 
և Լոռու մարզպետին ծառայության աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ 
առաջարկությունների ներկայացում։ 

 
III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ,  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

7.  Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 
իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի, համայնքների կառուցվածքային ու առանձնացված 
ստորաբաժանումների, մասնագետների, ինչպես նաև Լոռու մարզի տարածքում գտնվող 
կազմակերպությունների հիման վրա: 



8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից,  որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի       
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝  ծառայության պետը: 

10.  Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
 ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 
 բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 
 գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 
 դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 
 ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 
 զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
 ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 
միջոցառումների կատարումը. 
 բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 
ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
 գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության 
բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
 դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
 ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 
իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 
 զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Երևան քաղաքի քաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 



14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
 ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 
ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
 բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 
հավաքը. 
 գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 
(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
 դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 
միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
 ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 
հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 
 զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2)  պարտականությունները՝ 
 ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 
անընդմեջ ղեկավարումը. 
 բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 
պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
 դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
 ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
 զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 
հեռանկարային աշխատանքները. 
 է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 
տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 
 ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 
նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 
  թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 
 ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 
 

V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ  իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների  պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների  քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և  
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 



արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17. Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18.    Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց 
ընդգրկմամբ և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 3. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության բժշկական ծառայությունը 
(այսուհետ` Ծառայություն) ստեղծվում է Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և 
սոցիալական ապահովության վարչության, ինչպես նաև Լոռու մարզի բժշկական 
կազմակերպությունների հիման վրա: 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) հակառակորդի հարձակման վտանգի և հարձակման ժամանակ բնակչության 

բժշկական ապահովումն ու տուժած բնակչությանը բժշկական օգնության և սպասարկման 
կազմակերպումը. 

2) շրջակա միջավայրի, խմելու ջրի աղբյուրներում և համակարգերում ջրի որակի 
վիճակի ու վարակվածության դիտարկման և հսկողության իրականացման 
կազմակերպումը. 

3) հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը: 
6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական և հիմնական 

միջոցառումների պլանավորում ու իրականացման ապահովում. 



2) ծառայության և մասնագիտացված կազմավորումների մշտական 
պատրաստության ապահովում. 

3) ծառայության անձնակազմի և կազմավորումների ազդարարման, հավաքի 
կազմակերպման, հաշվեցուցակային գույքով ու անհատական պաշտպանության 
միջոցներով ապահովում. 

4) մասնագիտական հետախուզության կազմակերպում, իրադրության գնահատում, 
վերլուծում, առաջարկությունների ներկայացում և որոշումների ընդունում. 

5) այլ ծառայությունների հետ փոխգործակցությունների կազմակերպում. 
6) սահմանված կարգով ծառայության և կազմավորումների ղեկավար կազմի 

նախապատրաստում ու ուսուցում: 
 

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության, 
ինչպես նաև բժշկական կազմակերպությունների հիման վրա: 

8. Ծառայության կազմավորումները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները, ինչպես նաև 
միջոցների քանակը որոշում է Ծառայության պետը, ելնելով խնդիրների իրական ծավալից: 

9.  Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը:  

10. Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները: 

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ 
 

12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ) կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

գ) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

դ) իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

ե) ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 



զ) ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա) ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ) ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ) Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության 

բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ) ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե) հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ) կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզի քաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա) ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ) ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ) ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ) իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե) իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ) ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա) կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ) պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ) ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե) ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ) պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է) կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 
ը) իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 

նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 



թ) կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ) խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

  
 

V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության 
ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և 
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17.  Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18.  Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց 
ընդգրկմամբ և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 4. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության առևտրի և սննդի 
ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) ստեղծվում է Լոռու մարզպետարանի 
ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի, 
ինչպես նաև սննդամթերքի, հագուստի և առաջին անհրաժեշտության միջոցներ 
արտադրող և իրացնող կազմակերպությունների հիման վրա։ 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) տուժած բնակչության, փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքներում ընդգրկված կազմավորումների 
անձնակազմի՝ սննդամթերքով ու առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներով և 
միջոցներով ապահովման կազմակերպումը. 

2) սննդամթերքի անվտանգության, որակի ու վարակվածության դիտարկման և 
հսկողության իրականացման կազմակերպումը: 

6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 
գործառույթները՝ 

1) ծառայության և կազմակերպությունների և քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմավորումների ղեկավար կազմի ազդարարում, հավաք ու խնդրադրում. 



2) իրավիճակի մասին տեղեկության հավաքում, վերլուծում, գնահատում ու 
փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 
կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում. 

3) ենթակա կազմակերպությունների և ուժերի նախապատրաստում՝ ռազմական 
դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման 
ապահովման համար.  

4) ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած բնակչության, 
փրկարարական և վթարավերականգնողական աշխատանքներին մասնակցող ուժերի 
անձնակազմին սննդամթերքով ու առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներով և 
միջոցներով ապահովում. 

5) ռազմական գործողությունների հետևանքների հետախուզում, իրադրության 
գնահատում, վերլուծում, առաջարկությունների և որոշումներ ընդունում։  

  

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ,  
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության հաշվապահական 
հաշվառման բաժնի, ինչպես նաև Լոռու մարզի տարածքում գտնվող սննդամթերքի, 
հագուստի և առաջին անհրաժեշտության միջոցներ արտադրող և իրացնող 
կազմակերպությունների հիման վրա: 

8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից, որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը: 

10.  Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները: 
 

IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 

գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 



գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 

զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2) պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության 

բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզի քաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 



զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 
հեռանկարային աշխատանքները. 

է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 
տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 

ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 
նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 

թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 
V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 
15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և 
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17.  Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18. Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների անձնակազմերի 
տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործումն 
իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող հրամանատարաշտաբային, 
շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց ընդգրկմամբ և հատուկ 
տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 5. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության էներգետիկայի 
ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) ստեղծվում է «Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության «Դեբեդ» մասնաճյուղի հիման վրա:  

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 

համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) էներգամատակարարման համակարգի գործունեության կայունության 

միջոցառումների պլանավորումն ու իրականացո ւմը. 
2) էլեկտրամատակարարման ցանցերում անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների կազմակերպումը: 
6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 
1) ռազմական գործողությունների հետևանքների գնահատում, դրա հիման վրա 

ծառայության պլանի ճշգրտում. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական և հիմնական 

միջոցառումների պլանավորում և իրականացման ապահովում. 
3) ծառայության, կազմավորումների, ստորաբաժանումների մշտական 

պատրաստության ապահովում. 



4) Լոռու մարզը սպասարկող էլեկտրացանցերի անձնակազմի ազդարարման, 
հավաքի կազմակերպման և պատրաստման իրականացում. 

5) այլ ծառայությունների հետ փոխգործակցությունների կազմակերպում. 
6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով 

ծառայության և համայնքները սպասարկող էլ.ցանցերի տեղամասերի ղեկավար կազմի 
նախապատրաստում և ուսուցում. 

7) մասնագիտական հետախուզության կազմակերպում, իրադրության գնահատում, 
վերլուծում, առաջարկությունների ներկայացում և որոշումների ընդունում: 

 
III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ,  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 
7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության «Դեբեդ» մասնաճյուղի հիման 
վրա:  

8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից, որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը: 

10. Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
 ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

 բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

 գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

 դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

 ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական 
օգնություն աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 



 զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
 ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
 բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
 գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 

պատրաստության բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
 դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
 ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

 զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզիքաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2) պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 
ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 

նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 



թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 
 V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և 
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17.  Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18.  Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց 
ընդգրկմամբ և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 6. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1.  ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության բույսերի և կենդանիների 

պաշտպանության ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) ստեղծվում է Լոռու 
մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հիման վրա։ 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների 

ստեղծման, դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, 
պատրաստման և  մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման 
կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝ 
1) գյուղատնտեսական կենդանիների և բույսերի, անասնաբուծական ու 

բուսաբուծական արտադրանքի, պաշտպանության միջոցառումների համակարգումը, 
2) վտանգավոր տարածքներից գյուղատնտեսական կենդանիների, 

գյուղատնտեսական արտադրանքի պաշարների դուրսբերման աշխատանքների 
կազմակերպումը: 

6.  Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 
գործառույթները`  

1) իրավիճակի մասին տեղեկության հավաքում, վերլուծում, գնահատում ու 
քաղաքացիական պաշտպանության պետին առաջարկությունների ներկայացում. 

2) ենթակա կազմակերպությունների և ուժերի նախապատրաստում ռազմական 
դրության ժամանակ ոլորտին առնչվող միջոցառումների իրականացման ապահովման համար. 

3) ռազմական գործողությունների հետևանքների մասնագիտական հետախուզում, 
իրադրության գնահատում, վերլուծում, առաջարկությունների և որոշումների ընդունում. 



4) շրջակա միջավայրի՝ հողերի, ջրերի, մթնոլորտի կենդանական և բուսական 
աշխարհի անվտանգության կազմակերպում ու ապահովում. 

5) հիդրոօդերևութաբանական իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովում. 
6) Լոռու մարզի տարածքում մթնոլորտային և երկրաֆիզիկական երևույթներից 

տնտեսությանն ու բնակչությանը սպասվող հնարավոր վնասները նվազագույնի հասցնելու 
նպատակով դրանց վրա ակտիվ ներգործության աշխատանքների կատարման ապահովում. 

7) հիդրոօդերևութաբանական և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի համակարգի 
գործունեության ապահովում. 

8) շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ներգործության ուսումնասիրության 
իրականացում. 

9) շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մոնիտորինգի իրականացմանն ու 
հիդրոօդերևութաբանական արտակարգ իրավիճակների բացահայտմանն ուղղված պետական 
ծրագրերի կատարում. 

10) Լոռու մարզում քիմիական և վտանգավոր նյութեր արտադրող, օգտագործող 
վնասակար արտադրական թափոններ առաջացնող, ինչպես նաև արդյունաբերական 
վտանգավոր օբյեկտների ու կազմակերպությունների հաշվառում։ 

 
III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

7.  Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 
իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության, ինչպես նաև Լոռու 
մարզի տարածքում գտնվող կազմակերպությունների հիման վրա: 

8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից, որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը: 

10.  Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի պետ, 
որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները: 

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12. Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 



դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 

զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և իրականացնում 
հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության 

բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզի քաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և ծառայության 
կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա գործունեության 
ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության բերման 
ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների անընդմեջ 

ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 



ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 
նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների գործունեության 
կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 

թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում ծառայության 
և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 
V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում Հայաստանի Հանրա-
պետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 
կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության 
ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 
46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների հրամանատարների 
քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և մասնագիտացված 
ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում, քաղաքացիական 
պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17. Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, ծառայության 
պետի ղեկավարությամբ: 

18. Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց ընդգրկմամբ 
և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 7. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության հասարակական կարգի 

պահպանման ծառաթյունը (այսուհետև` Ծառայություն) ստեղծվում է Հայաստանի 
Հանրապետության  ոստիկանության  Լոռու մարզային  վարչության   հիման  վրա: 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է 
«Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II .ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ   ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների 

ստեղծման, դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, 
պատրաստման և  մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման 
կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) ռազմական դրության ժամանակ քաղաքներում և այլ բնակավայրերում, 

կազմակերպություններում, տարահանման հավաքակայաններում ու տրանսպորտային 
մայրուղիներում հասարակական կարգի պահպանման ապահովումը, գույքի պահպանումը, 
ինչպես նաև տարահանված բնակավայրերում և օբյեկտներում մնացած գույքի 
պահպանության իրականացումը. 

2)  ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը: 
6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները`  
1) մասնակցություն Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պլանի 

մշակմանը  (հասարակական կարգի պահպանման ծառայության մասով). 
2)  ռազմական գործողությունների հետևանքների գնահատում. 



3) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական և հիմնական 
միջոցառումների պլանավորում ու իրականացման ապահովում. 

4) ծառայության և մասնագիտացված կազմավորումների մշտական 
պատրաստության ապահովում. 

5) ծառայության անձնակազմի և կազմավորումների ազդարարման, հավաքի 
կազմակերպման, հաշվեցուցակային գույքով ու անհատական պաշտպանության 
միջոցներով ապահովում. 

6)  այլ ծառայությունների հետ փոխգործակցությունների կազմակերպում. 
7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով 

ծառայության և կազմավորումների ղեկավար կազմի նախապատրաստում ու ուսուցում. 
8) մասնագիտական հետախուզության կազմակերպում, իրադրության գնահատում, 

վերլուծում, առաջարկությունների ներկայացում և որոշումների ընդունում: 
 

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են 
Հանրապետության  ոստիկանության  Լոռու մարզային  վարչության   հիման  վրա: 

8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից,  որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի      
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝  ծառայության պետը: 

10.  Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  
 

IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ  
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 

գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 



ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական 
օգնություն աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 

զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 

պատրաստության բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզի քաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2) պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 



ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 
նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 

թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 
 

V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի    հունվարի 22-ի «Արտակարգ  իրավիճակներում  
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների  պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N  46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների  քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և  
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17. Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության      պետի ղեկավարությամբ: 

18. Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց 
ընդգրկմամբ և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 

 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 8. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության նյութատեխնիկական 
մատակարարման ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) ստեղծվում է Լոռու 
մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության, ինչպես 
նաև նյութատեխնիկական ու վառելիքաքսուքային նյութերի արտադրման և 
մատակարարման կազմակերպությունների հիման վրա։ 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 
  

II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) փրկարարական ու անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ 

իրականացնող կազմավորումների նյութատեխնիկական անհրաժեշտ միջոցներով 
ապահովման կազմակերպումը: 

6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 
գործառույթները՝ 

1) ծառայության և կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության 
կազմավորումների ղեկավար կազմի ազդարարում, հավաք ու խնդրադրում. 

2) իրավիճակի մասին տեղեկության հավաքում, վերլուծում, գնահատում ու 
փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 
կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում. 



 3) ենթակա կազմակերպությունների և ուժերի նախապատրաստում՝ ռազմական 
դրության ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման 
ապահովման համար.  

4) ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած բնակչության, 
փրկարարական և վթարավերականգնողական աշխատանքներին մասնակցող ուժերի 
անձնակազմին նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովում. 

5) ռազմական գործողությունների հետևանքների հետախուզում, իրադրության 
գնահատում, վերլուծում, առաջարկությունների և որոշումների ընդունում։ 

 

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ,  
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  
7.  Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության, ինչպես 
նաև Լոռու մարզի տարածքում գտնվող նյութատեխնիկական ու վառելիքաքսուքային 
նյութերի արտադրման և մատակարարման կազմակերպությունների հիման վրա: 

8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից, որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը: 

10. Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 



զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը պատրաստության 

բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզիքաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14.  Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 
ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 

նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 



թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները:  
  

V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և 
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայում, քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա 
պլաններով սահմանված ժամկետներում: 

17. Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18. Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների անձնակազմերի 
տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործումն 
իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող հրամանատարաշտաբային, 
շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց ընդգրկմամբ և հատուկ 
տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 
 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 9. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) Լոռու մարզի քաղաքացիական 

պաշտպանության բնակչության հատուկ սպասարկումների ծառայությունը (այսուհետ` 
Ծառայություն) ստեղծվում է ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և 
սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի բազայի 
վրա:  

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի 
«Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, 
նախապատրաստման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» թիվ 384-Ն, ՀՀ 
Լոռու մարզպետի համապատասխան որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը 
կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 

 
II .ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) բնակչության շրջանում անվերադարձ կորուստների հաշվառման, դիակների 

հուղարկավորման աշխատանքների կազմակերպումը: 
6.  Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները՝  
1) մասնակցություն քաղաքացիական պաշտպանության մարզային պլանի 

մշակմանը (բնակչության հատուկ սպասարկումների ծառայության մասով). 
2) ռազմական գործողությունների հետևանքների գնահատում. 
3) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական և հիմնական 

միջոցառումների պլանավորումն ու իրականացման ապահովում. 



4) ծառայության և մասնագիտացված կազմավորումների մշտական 
պատրաստության ապահովում. 

5) ծառայության անձնակազմի և կազմավորումների ազդարարման, հավաքի 
կազմակերպման, հաշվետախտակային գույքով ու անհատական պաշտպանության 
միջոցներով ապահովում. 

6) այլ ծառայությունների հետ փոխգործակցությունների կազմակերպում. 
7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով 

ծառայության և կազմավորումների ղեկավար կազմի նախապատրաստում և ուսուցում. 
8) մասնագիտական հետախուզության կազմակերպում, իրադրության գնահատում, 

վերլուծում, առաջարկությունների ներկայացում և որոշումների ընդունում: 
 

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ  
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 

իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են Լոռու 
մարզպետարանի, մարզի համայնքների համայնքապետարանների աշխատակազմերի, 
կառուցվածքային ու առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև մարզի 
տարածքում գտնվող կազմակերպությունների (համաձայնությամբ) հիման վրա: 

8. Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից, որոշում է Ծառայության պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է ՀՀ Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝ ծառայության պետը: 

10. Ծառայության պետը նշանակվում է ՀՀ Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11.  Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

գ. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 



ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական օգնություն 
աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 

զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 

2)  պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 

պատրաստության բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների՝ գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է ՀՀ Լոռու մարզի 
քաղաքացիական պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14. Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ.  

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտապես պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջացառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2) պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
գ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
դ. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
ե. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
զ. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 



է. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 
նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 

ը. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 

թ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 
V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 
15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է ՀՀ կառավարության 2015 

թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում ՀՀ պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման 
և տվյալ ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 134-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 46-Ն որոշման համաձայն:  

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների 
հրամանատարների քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և 
մասնագիտացված ուսուցումն իրականացվում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում, 
քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա պլաններով 
սահմանված ժամկետներում: 

17.  Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության պետի ղեկավարությամբ: 

18.  Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների 
անձնակազմերի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 
կատարելագործումն իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող 
հրամանատարաշտաբային, շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց 
ընդգրկմամբ և հատուկ տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 
 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 10. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. ՀՀ Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության գազամատակարարման 
ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) ստեղծվում է «Գազպրոմ Արմենիա» փակ 
բաժնետիրական ընկերության Լոռու գազամատակարարման և գազաֆիկացման 
մասնաճյուղի (այսուհետ` Լոռու ԳԳՄ) հիման վրա: 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003թ. ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական 
պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման, նախապատրաստման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշմամբ, Լոռու մարզպետի համապատասխան 
որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

3. Ծառայության գործունեության նպատակն է իր իրավասության սահմաններում 
քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ապահովումը: 
 

II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
 

4. Ծառայության ընդհանուր խնդիրներն են` 
1) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների ապահովման 

պլանավորումը և իրականացումը. 
2) քաղաքացիական պաշտպանության անհրաժեշտ կազմավորումների ստեղծման, 

դրանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովման, պատրաստման և  
մշտական պատրաստականության վիճակում պահպանման կազմակերպումը. 

3) ստեղծված իրադրության մասին իրական տեղեկատվության ստացման, 
վերլուծման և գնահատման կազմակերպումն ու քաղաքացիական պաշտպանության 
համապատասխան պետին փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: 

5. Ըստ նշանակության Ծառայության խնդիրներն են՝  
1) գազամատակարարման ապահովման կազմակերպումը. 
2) գազամատակարարման համակարգի գործունեության կայունության 

միջոցառումների պլանավորման ու իրականացման կազմակերպումը. 
3) գազամատակարարման ցամցերում անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների կազմակերպումը: 
6. Ծառայությունն իր խնդիրները կատարելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները՝ 
1) Լոռու մարզի տարածքում ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկության հավաքում, 

վերլուծում, գնահատում ու քաղաքացիական պաշտպանության համապատասխան 
պետին՝ Լոռու մարզպետին, անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների 
կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում. 



2) համայնքներից ստացված տեղեկությունների վերլուծում, իրադրության 
գնահատում և Լոռու մարզպետին ծառայության աշխատանքների կազմակերպման 
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում. 

3) գազամատակարարման ցանցերի կայունության բարձրացման և անվտանգ 
շահագործման միջոցառումների պլանավորում ու իրականացում. 

4) գազամատակարարման ցանցերում անհետաձգելի վթարավերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպում: 

 
III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

7. Ծառայության առջև դրված քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների 
իրականացման համար պահանջվող ուժերը և միջոցները ստեղծվում են «Գազպրոմ 
Արմենիա» ՓԲԸ-ի Լոռու ԳԳՄ-ի հիման վրա:  

8.  Ուժերի տեսակները՝ ջոկատները, խմբերը, օղակները և միջոցների քանակը, 
ելնելով խնդիրների ծավալից և կազմավորումների ստեղծման իրական 
հնարավորություններից,  որոշում է Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության 
պետը:  

9. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Լոռու մարզի      
քաղաքացիական պաշտպանության պետը, իսկ անմիջականը՝  ծառայության պետը: 

10. Ծառայության պետը նշանակվում է Լոռու մարզպետի որոշումով և 
իրականացնում է ծառայության և կազմավորումների անմիջական (ընթացիկ) 
ղեկավարումը: 

11. Ծառայության պետի որոշումով տվյալ ոլորտի ղեկավար կազմից և 
մասնագետներից ստեղծվում է ծառայության շտաբ, նշանակվում ծառայության շտաբի 
պետ, որը պլանավորում ու ղեկավարում է ծառայության ուժերն ու միջոցները:  

 
IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԵՎ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

12.  Ծառայության պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ. 

1) իրավունքները՝ 
 ա. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 

առաջարկություններ ծառայության կազմավորումների ստեղծման, կառուցվածքի, քանակի, 
համալրման և հագեցման վերաբերյալ. 

 բ. կազմակերպություններում սահմանում է հսկողություն քաղաքացիական 
պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, անձնակազմով համալրման, 
հաշվեցուցակային գույքով հագեցման գործընթացի նկատմամբ. 

 գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետին ներկայացնում է 
առաջարկություններ ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ. 

 դ. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների 
պատրաստականության պլանային և արտապլանային ստուգումներ. 

 ե. ծառայության անձնակազմին ցույց է տալիս մեթոդական և գործնական 
օգնություն աշխատանքների պլանավորման, միջոցառումների իրականացման գործում. 

 զ. ծառայության կազմավորումներին տալիս է հանձնարարականներ և 
իրականացնում հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ: 



2) պարտականությունները՝ 
ա. ապահովում է ծառայության ռազմական դրության պլանով նախատեսված 

միջոցառումների կատարումը. 
բ. ղեկավարում է ծառայությունը, ստեղծում է անհրաժեշտ ուժեր ու միջոցներ և 

ապահովում դրանց մշտական պատրաստությունը. 
գ. Լոռու մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 

պատրաստության բերման դեպքում գործողության մեջ է դնում ծառայության պլանը.  
դ. ծառայության կազմավորումներն ապահովում է հաշվեցուցակային գույքով. 
ե. հակառակորդի հարձակման հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացման համար կազմակերպում է ծառայության կազմավորումների և 
կազմակերպությունների գույքով, տեխնիկայով և այլ միջոցներով համալրումը. 

զ. կատարած աշխատանքների մասին զեկուցում է Լոռու մարզիքաղաքացիական 
պաշտպանության պետին: 

13. Ծառայության պետը պատասխանատվություն է կրում ծառայության և 
ծառայության կազմավորումների պատրաստականության համար: 

14. Շտաբի պետի իրավունքներն ու պարտականությունները ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը 
պատրաստության բերման ժամանակ. 

1) իրավունքները՝ 
ա. ղեկավարում է շտաբի գործունեությունը, ելնելով իրադրությունից պարբերաբար 

ճշգրտում է ծառայության պլաններն ու ապահովում դրանց գործողության մեջ դնելը. 
բ. ապահովում է ծառայության և կազմավորումների անձնակազմի ազդարարումը և 

հավաքը. 
գ. ապահովում է ծառայության մշտական և կայուն ղեկավարումը, կառավարման 

(ղեկավարման) կետերը մշտական պահում է պատրաստ վիճակում. 
դ. իրականացնում է ծառայության անձնակազմի պատրաստման ընթացիկ 

միջոցառումների պլանավորումն և կատարումը. 
ե. իրավիճակի գնահատման նպատակով՝ կազմակերպում է տարածքների 

հետախուզություն, տվյալների հավաք, վերլուծում, ամփոփում և ծառայության պետին 
առաջարկությունների ներկայացում. 

զ. ապահովում է փոխգործակցությունը քաղաքացիական պաշտպանության այլ 
ծառայությունների հետ: 

2) պարտականությունները՝ 
ա. կազմակերպում և ապահովում է ծառայության ու դրանց կազմավորումների 

անընդմեջ ղեկավարումը. 
բ. պլանավորում է ծառայության անձնակազմի օպերատիվ և մարտական 

պատրաստությունը և վերահսկում է դրանց իրականացումը.  
դ. ապահովում է ծառայության կայուն ղեկավարումը.  
ե. ապահովում է կապը ենթակաների հետ. 
զ. պլանավորում է խնդիրների կատարմանն ուղղված միջոցառումների ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքները. 
է. կազմակերպում է հետախուզություն, վերլուծում և ընդհանրացնում է ստացված 

տվյալները, գնահատում է իրադրությունը և պատրաստում է առաջարկություններ. 
ը. իրականացնում է պատերազմական ժամանակաշրջանում ռազմավարական 

նշանակության և բնակչության կենսապահովման կազմակերպությունների 
գործունեության կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները. 

թ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության այլ ծառայությունների հետ 
փոխգործակցությունը. 



ժ. խմբավորում, ապահովում և մշտական պատրաստ վիճակում է պահում 
ծառայության և կազմակերպությունների կազմավորումները: 

 

V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

15. Ծառայության անձնակազմը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում  
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների  պատրաստման և տվյալ 
ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N  46- Ն որոշման համաձայն: 

16. Ծառայության պետի և մասնագիտացված կազմավորումների հրամանատարների 
քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ընդհանուր և մասնագիտացված 
ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում, 
քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստման ամենամյա պլաններով 
սահմանված ժամկետներում: 

17. Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների անձնակազմերի 
ուսուցումն իրականացվում է կազմավորումների հրամանատարների միջոցով, 
ծառայության      պետի ղեկավարությամբ: 

18. Ծառայության պետի, շտաբի անձնակազմի և կազմավորումների անձնակազմերի 
տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործումն 
իրականացվում է տարբեր մակարդակներում անցկացվող հրամանատարաշտաբային, 
շտաբային և այլ ուսումնավարժություններում նրանց ընդգրկմամբ և հատուկ 
տակտիկական վարժանքների միջոցով: 

 
 
 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
  ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ     Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 11. 
ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. նոյեմբերի 14-ի 
թիվ 341-Ա որոշման 

 

 

 

 

 

 

 

Պ Լ Ա Ն 

Քաղաքացիական պաշտպանության __________________ ծառայության 20___ թ տարեկան աշխատանքային (օրինակելի) 

 

հ/հ Անցկացվող միջոցառումները 
Անցկացման 

ժամկետը 
Ով է 

անցկացնում 
Ովքեր են ներգրավված Նշումներ 

1.  Ծառայության ՔՊ պլանի ճշգրտում: Մինչև 01.03 
Ծառայության 

պետ 
Ծառայության շտաբի պետ  

2.  
Ծառայության ազդարարման և հավաքի 
վարժանքների անցկացում: 

15.03 
18.10. 

Ծառայության 
պետ 

Ծառայության շտաբի պետ, 
անձնակազմ 

 

3.  

Ծառայության անձնակազմի հետ շտաբային 
ուսումնավարժության անցկացում` 
«___________» թեմայով: (կամ ներգրավում 
անցկացվող ուսումնավարժություններին) 

Մինչև 29.11. 
Ծառայության 

պետ 
Ծառայության շտաբի պետ, 

անձնակազմ 
 

4.  Հրամանատարական պարապմունքներ: 
Եռամսյակը 

մեկ 
  

24 ժամ 
տևողությամբ 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ» 
 ՀՀ Լոռու մարզպետ                       Ա.Ղուկասյան  

    «       »  ______________  20___ թ. 

«ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ» 
   «ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության 

պետ,փ/ծ գնդապետ                                     Կ.Հովհաննիսյան 

        «         »  _________________  20___ թ. 



հ/հ Անցկացվող միջոցառումները 
Անցկացման 

ժամկետը 
Ով է 

անցկացնում 
Ովքեր են ներգրավված Նշումներ 

5.  
Ծառայության անձնակազմի ինքնուրույն 
պատրաստություն: 

տարվա 
ընթացքում 

Ծառայության 
շտաբի պետ 

Ծառայության անձնակազմ  

6.  
Ծառայության անձնակազմի հետ տարեկան 
միջոցառումների ամփոփում: 

29.11. 
Ծառայության 

պետ 
Ծառայության շտաբի պետ, 

անձնակազմ 
 

7.  
Ծառայության կողմից իրականացված 
աշխատանքների տարեկան հաշվետվության 
կազմում և ներկայացում մարզպետին: 

Մինչև 25.12 
Ծառայության 

պետ 
Ծառայության շտաբի պետ 

 
2-րդ օրինակը 
Լոռու ՄՓՎ 

8.  

Տարեկան աշխատանքային պլանի մշակում, 
համաձայնեցում ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ-ի 
հետ և ներկայացում մարզպետի 
հաստատմանը: 

Մինչև 20.12 
Ծառայության 

պետ 
Ծառայության շտաբի պետ 

 
 

9.  Այլ միջոցառումներ՝ ըստ անհրաժեշտության:     

 

____________________________ ծառայության պետ, Ա.Ա.Հ    ____________________» 

 
 
 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

     ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ         Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


