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4. Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մշակում և իրականացնում է 
քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության, ինչպես նաև բնածին և մարդածին աղետների ռիսկերի, հետևանքների 
նվազեցման և վերացման, իրականացման համակարգման, փրկարարական, վթարային 
փրկարարական, հրդեհաշիջման և առաջնային, անհետաձգելի, 
վթարավերականգնողական աշխատանքների համակարգման, քաղաքացիական 
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության տարահանման 
գործընթացների պետական կարգավորման ու դրա իրականացման աշխատանքների 
համակարգման, նշված ոլորտների խնդիրները լուծելու նպատակով տեղեկատվության 
ստացման, ամփոփման, նշված ոլորտներում կառավարման իրականացման և 
համակարգման, հումանիտար արձագանքման գործողությունների իրականացման 
համակարգման, պետական պահուստի պաշարների պահպանման ու սպասարկման, 
սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման, 
հիդրոօդերևութաբանական երևույթների ռեժիմային ու հատուկ դիտարկումների, 
ուսումնասիրությունների և կանխատեսումների իրականացման ապահովման, 
մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության աշխատանքների 
համակարգման, պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության ապահովման, 
պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման սարքավորումների արտադրության, առևտրի և 
պայթեցման աշխատանքների կատարման լիցենզիաների տրամադրման, արտադրական 
վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրի վարման, տեխնիկական անվտանգության 
փորձաքննություն իրականացնող անձանց հավատարմագրման, հաշվառման, ինչպես 



նաև լիցենզավորման ծառայությունների մատուցման ապահովման, արտակարգ 
իրավիճակների, աղետների, կոնֆլիկտների տարածքից տուժածների բուժօգնության 
ցուցաբերման և բուժտարահանման միջոցառումների կառավարման օպերատիվ, 
կազմակերպչական և ռազմավարական հիմունքների մշակման, Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության կազմակերպման մասնակցության (խաղաղ 
ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ապահովման ուղղությամբ 
քաղաքացիական պաշտպանության և փրկարարական ստորաբաժանումների ստեղծումը, 
զարգացումը, դրանց ծավալման և կիրառման պլանավորումը և Հայաստանի 
Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության և 
ռազմական գործողությունների պայմաններում այդ ուժերի փոխադրումն անհրաժեշտ 
մարտական պատրաստականության վիճակի, պատերազմական ժամանակաշրջանի 
կազմի և կառուցվածքի) ապահովման ոլորտներում Կառավարության 
քաղաքականությունը: 

6. Շրջակա միջավայրի նախարարությունը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության ու բնական ռեսուրսների 
բանական օգտագործման, մթնոլորտի, ջրերի, հողերի, ընդերքի, կենդանական ու 
բուսական աշխարհի, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառների վրա 
վնասակար ներգործությունների կանխարգելման կամ նվազեցման, կլիմայի 
փոփոխության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված, ներառյալ` հարմարվողականության, 
ինչպես նաև բնական ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման, վերականգնման և 
վերարտադրության, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառների կայուն 
կառավարման, պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման, 
շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի իրականացման, Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում արտադրվող և օգտագործվող վտանգավոր քիմիական նյութերի ու 
թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման պայմանների ապահովման, շրջակա 
միջավայրի ու բնական ռեսուրսների (բացառությամբ օգտակար հանածոների 
պաշարների) մասին տվյալների միասնական հանրապետական ֆոնդերի, կադաստրների 
ու ռեգիստրների վարման ապահովման, շրջակա միջավայրի ոլորտում լիցենզիաների, 
թույլտվությունների և համաձայնեցումների տրամադրման, հիդրոօդերևութաբանական 
երևույթների ռեժիմային ու հատուկ դիտարկումների, ուսումնասիրությունների և 
կանխատեսումների իրականացման ապահովման, մթնոլորտային երևույթների վրա 
ակտիվ ներգործության աշխատանքների համակարգման, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության պետական փորձաքննության ապահովման, էկոլոգիական գիտության, 
կրթության և իրազեկման ապահովման ոլորտներում Կառավարության 
քաղաքականությունը: 


