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 ծավդոՀ 1. նակրառա նամրովագրակ իքներՕ  
  

նատսայաՀ է մւոնամհաս ըքներօ նյւոՍ մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ի   և նականապհապանբ
իրենրաճվ նամծրոգատգօնբ  (

 

տեհւոսյա  ` րենրաճվ  ) ըրեննւոյթւոցակսահ  , ըկանաջրշ իրենղորաճվ  ,

 

ըրենկասետ իրենրաճվ  , ըգրակ նամրաճվ և նամկրավշահ  ,  րամահ նամտխախ իքներօ նյւոս

 

ընւոյթւովտանախսատապ  , ահ լյա ծավպակ տեհ իրենրաճվ է մւորովագրակ

 

րեննւոյթւորեբար : 
  

 

 ծավդոՀ 2. ըրեննւոյթւոցակսահ իրենրաճվ նամծրոգատգօնբ և նականապհապանԲ  
  

 

րաճվ նականապհապանԲ `  րամահ նամցանակարի իրենմւոռացոջիմ նականապհապանբ
 նախսատապամահ նիքներօ նյւոս վոկատապն նամցայոգ իրենցոջիմ նակամարդ տշեժարհնա

 

եջւոյբ նակատեպ  , ոքներօ կսի

 

մւորեքպեդ ծավսետախան վ  `  րիդատրապ ղովրաճվ եջւոյբ իքնյամահ

 

է նրաճվ : 

 

րաճվ նամծրոգատգօնԲ `  իրենրաշապ նականբ ղովրամահ նւոյթւոնակափես նակատեպ

 

տեվանւոյդրա  , նամծրոգատգօ րիլամահ  ,  ըմւոծրոգատգօ իրենրաշապ նականբ ևան սեպչնի
մծրոգատգօ իրենրաշապ դյա վոկատապն ւոլեցւոտահխոփ

 

 և նա ( մակ  )  նիքներօ նյւոս րամահ նամցարի

 

է նրաճվ ղովրաճվ եջւոյբ նակատեպ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նախսատապամահ : 
2( - ըծավդոհ դր  

 

ցարլ .  10.50.51 ՕՀ -  ,481

 

բմխ  . 82 . 11 .  11 ՕՀ - 482 -Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 3. ըրենղորաճվ րենրաճվ նամծրոգատգօնբ և նականապհապանԲ  
  

ատգօնբ և նականապհապանԲ րենղորաճվ րենրաճվ նամծրոգ  (

 

տեհւոսյա  ` րենղորաճվ  )  նե

 

քնիձնա նականաբավարի և նակակիզիֆ մւովրամահ  , նե մւոնցանակարի քնորո   

 

 իքներօ նյւոս  4  և  5
րենթյւոռածրոգ ծավնամհաս վորենծավդոհ : 

  

 

 ծավդոՀ 4. ըրենկասետ իրաճվ նականապհապանԲ  
  

 

նե նրենկասետ իրաճվ նականապհապանԲ ` 

 

ա  ) վ

 

 րյավաջիմ ակաջրշ ըրեթւոյն րակասան ( նազավա նիյարջ և նիյադօ  ) րամահ ւոլետենատրա . 

 

բ  )  վոգրակ ծավնամհաս մւորյավաջիմ ակաջրշ ըրեննոփաթ նամռապս և նայթւորդատրա

 

րամահ ւոլերդաղետ . 

 

գ  ) րամահ իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ : 
  

 

 ծավդոՀ 5. ասետ իրաճվ նամծրոգատգօնԲ ըրենկ  
  

 

նե նրենկասետ իրաճվ նամծրոգատգօնԲ ` 

 

ա  ) րամահ նամծրոգատգօրջ . 

 

բ  ) իրենոծանահ րակատգօ դնիպ  , իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ բմայթւոռացաբ ,  ծավրամ

 

իրենրաշապ  ,  իրենրաշապ ծավնահանւոյդրա իղա և իրերջ նիյաքնահ ւո մահարցղաք այրկրերոտս
րամահ . 

 

գ  ) գատգօ իրենրաշապասնեկ

 

րամահ նամծրո . 



 

դ  ) նիթլայոռ  `  նամկաշմարեվ ցնարդ և իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ ծավնահանւոյդրա

 

րամահ նամցարի իքնարդատրա ծավցատս մւոքնւոյդրա : 
5( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  . 50 . 21 .  00 ՕՀ -  ,221

 

ցարլ  . 82 . 11 .  11 ՕՀ - 482 -

 

Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 6. ըգրակ նամռավշահ իրենղորաճՎ  
  

ավշահ իրենղորաճՎ  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոնամհաս ըգրակ նամռ

 

ընւոյթւորավառակ : 
  

 

 ծավդոՀ 7. ըրեփաչաքյւորդ իրենրաճՎ  
  

 

վոքներօ նե մւովնամհաս ըրեփաչաքյւորդ իրենրաճվ նականապհապանԲ  ,  նամծրոգատգօնբ կսի

 

ընիրենրաճվ  ` ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  2 
  

ԸԳՐԱԿ ՆԱՄՐԱՃՎ ՎԵ ՆԱՄԿՐԱՎՇԱՀ ԻՐԵՆՐԱՃՎ  
  

 

 ծավդոՀ 8. ըգրակ նամրաճվ և նամկրավշահ իրենրաճՎ  
  

 նախսատապամահ նիքներօ նյւոս նե մւովկրավշահ ըրենրամւոգ իրենրաճվ ըրենղորաճՎ

 

նյւորւոնքնի  , վոքծավրտկ իկայսմառե  , էչ ծավնամհաս գրակ լյա վոքներօ նյւոս եթե  ,  եջւոյբ նակատեպ և
 նե

 

նախսատապամահ նիքներօ նյւոս մւորաճվ : 
8( -

 

փոփ ըծավդոհ դր  . 50 . 21 .  00 ՕՀ - )221  
  

 

 ծավդոՀ 9. ըգրակ նամրաճվ և նամկրավշահ իրաճվ նամծրոգատգօնԲ  
  

 .1  նականբ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւովկրավշահ ըրաճվ րամահ նամծրոգատգօրՋ
 սեպաջիմնա վոկատապն նամծրոգատգօ ցիրենրւոյբղարջ

 

արվ նամիհ իլաված իրջ ծարցրեվ  `

 

 իծավդոհ նյւոս բմայթւոռացաբ 2-

 

իքպեդ ծավշն մւոտեկ դր : 
 .2  ըրենղորաճվ ղոնցանակարի նւոյթւոենւոծրոգ նակածւոբանտեգցեխ և նակածւոբանկՁ

 րւոնահդնը իրջ ծավծրոգատգօ նե մւոնցանակարի նկրավշահ իրաճվ րամահ նամծրոգատգօրջ

 

 իլաված  5 վ նամիհ իսոկոտ

 

ար : 
 .3

 

 իրերջ նիյաքնահ և մահարցղաք այրկրերոտՍ ( իզագ ւոթթախծա ծավրդատրա ևան սեպչնի  )  ւո
 մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւովկրավշահ ըրաճվ րամահ իրենրաշապ ծավնահանւոյդրա իղա

 

իղա և իրջ ծավնահանւոյդրա  , արվ նամիհ իրենլաված իզագ ւոթթախծա ծավրդատրա ևան սեպչնի : 
րօ նյւոՍ  մւովրամահ է րաշապ ծավնահանւոյդրա իրերջ մահարցղաք այրկրերոտս վոքնե

 

 ցիքցնատարոհ մւոծավտահականամաժ ւոտեվշահ ( ցիրւոյբղա  )  ծակե սրւոդ թյւոևրեկամ իրկրե
(

 

ծավղմատրա  ) ըլաված իրջ : 
 ւոտեվշահ մւովրամահ է րաշապ ծավնահանւոյդրա իրերջ նիյաքնահ վոքներօ նյւոՍ

ւոծավտահականամաժ

 

 ցիքցնատարոհ մ ( ցիրւոյբղա  )  ծակե սրւոդ թյւոևրեկամ իրկրե ( ծավղմատրա  )  իրջ

 

ըլաված  , իրենտսւորոկ իլեփասւոխնա նակաիգոլոնխետ բմայթւոռացաբ : 

 

իրերյավաքնահ նիձնառա և իրենկասետ նիձնառա իրենոծանահ րակատգօ տսԸ  `
Հ ինատսայաՀ է մւովնամհաս ըգրակ նամկրավշահ իրաճվ նամծրոգատգօնբ  նայթւոտեպարնա

 

ցիմղոկ նայթւորավառակ : 
 .4  մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւովկրավշահ ըրաճվ րամահ նամծրոգատգօ իթւոյնառատնԱ

 

արվ նամիհ իրենլաված իրենրաշապ ծավծրոգատգօ : 
 իրենրաշապ ծավծրոգատգօ է մւովկրավշահ ըրաճվ րամահ իրենրաշապասնեկ ծացանՄ

 

արվ նամիհ իրենլաված  `  նյւոս

 

նախսատապամահ նիքներօ  ,  մւովրաճվ է եջւոյբ նակատեպ և

 

մագնա րւոյչնաքարւոյ  ` ըմւոխոփաղետ իրենրաշապասնեկ ևչնիմ : 
 .5

 

 ընիմրամ րոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ( տեհւոսյա  ` նիմրամ րոզաիլ  )
ամահ նիքներօ նյւոս իրաճվ րամահ նամծրոգատգօ իրենրաշապասնեկ է մւոգւոտս  նախսատապ

 

ըլենիլ ծավկրավշահ : 
 .6  ւոլենցաշւո նմւորաճվ մակ ւոլեծւոմ սակապ ըրաճվ րամահ նամծրոգատգօ իրենրաշապասնեԿ

 ինատսայաՀ նե մւոձնագ ըրենրամւոգ իրեժյւոտ ծավկրավշահ նյաձամահ իքներօ նյւոս մւոքպեդ

 

 ըրեննիմրամ նայթւոչսետ նիյակրահ նայթւոտեպարնաՀ ( տեհւոսյա  ` նիյակրահ  

 

րեննիմրամ :)  



 .7

 

 իրենոծանահ րակատգօ դնիպ նակաղատեմ չՈ ( իղա բմայթւոռացաբ  )  ինատսայաՀ և
 ծավրամ իրենկասետ իրերաք ղեգանւոգ ծավնամհաս ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ

 մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւովկրավշահ ըրաճվ նամծրոգատգօնբ րամահ իրենրաշապ
պ ծավրամ իյոծանահ

 

իրենլաված իրենրաշա  ,  նամցարի իյոծանահ րակատգօ մւոնաջրշականամաժ դյա

 

 ինգ իցատսափ ( իկրահ իքեժրա ծավցալեվա ցնառա  )  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ և
 իրաճվ ծավնամհաս րամահ իրենրաշապ ծավրամ իյոծանահ լայվտ ցիմղոկ նայթւորավառակ

 

 իփաչաքյւորդ ( տեհւոսյա մւոտեկ նյւոս  ` աչաքյւորդ

 

փ  ) արվ նամիհ  ,  մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ եթե

 

 ինգ իցատսափ նամցարի իյոծանահ րակատգօ լայվտ ( իկրահ իքեժրա ծավցալեվա ցնառա  )  և
 ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոցնազարեգ ըլայրդատրա իփաչաքյւորդ

իրաճվ ծավնամհաս րամահ իրենրաշապ ծավրամ իյոծանահ լայվտ   ըփաչաքյւորդ ծավրգատատսահ
(

 

տեհւոսյա մւոտեկ նյւոս  ` փաչաքյւորդ ծավրգատատսահ :)  

 

 իրենոծանահ րակատգօ դնիպ նակաղատեմ չՈ ( իղա բմայթւոռացաբ  )  ինատսայաՀ և
 ծավրամ իրենկասետ իրերաք ղեգանւոգ ծավնամհաս ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ

աճվ նամծրոգատգօնբ րամահ իրենրաշապ  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւովկրավշահ ըր
 ւոտեվշահ և իփաչաքյւորդ ծավրգատատսահ ծավնամհաս ցիմղոկ նայթւորավառակ

 

վոմւոկտապամզաբ իրենլաված իրենրաշապ ծավրամ իրենոծանահ րակատգօ մւոնաջրշականամաժ ` 

 

ա  ) նգ իցատսափ նամցարի իյոծանահ րակատգօ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ եթե

 

 ի (  ցնառա

 

իկրահ իքեժրա ծավցալեվա  )  ծավրգատատսահ մւոցնազարեգ իչ ըլայրդատրա իփաչաքյւորդ և

 

ըփաչաքյւորդ . 

 

բ  ) լեվրատակ իչ մւոցարի իրենրաշապ ծավրամ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ եթե  :  եթԵ

 

ըսամ իմ իրենրաշապ ծավրամ մւոնաջրշականամաժ դյա է լեվցարի մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ , 
 նյւոս է մւովկրավշահ ըրաճվ նամծրոգատգօնբ րամահ իսամ ծավցարի իրենրաշապ ծավրամ ապա

 

նախսատապամահ ընայթւորեբրապ նիջառա իտեկ  ,  իսամ ծավցարիչ իրենրաշապ ծավրամ կսի

 

վորեփաչաքյւորդ ծավրգատատսահ ՝րամահ . 

 

գ  ) նոծանահ րակատգօ եթ չո է լեվցարի եթե  , ւոենւոծրոգ նակասետնտ լյա  իրենկասետ նայթ
 ղովրեբրատ ցինւոյթւոենւոծրոգ նակածրոգաքնահ նախսատապամահ նիրենչիգրակասադ

 

ըքնարդատրա ծավցատս մւոքնւոյդրա նայթւոենւոծրոգ  ,  է լեվծրոգատգօ նոծանահ րակատգօ եթե մակ

 

րամահ իրենքիրակ նակասետնտրեն իղոնահանւոյդրա . 

 

դ  ) ծ ղովրամահ տկեյբօ իրաճվ նամծրոգատգօնբ  նամշորո իրենկանաքափաչ իրենլավա

 

 վոկատապն «  նամցակցնա և նամպրեկամզակ իրենմւոգւոտս մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նիսամ  »  իրենմւոգւոտս ծավցանակարի վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
ենղորաճվ և իրենլաված իցատսափ նամծրոգատգօնբ ծավրգանաձրա մւոքնւոյդրա  ցիմղոկ իր

 

ծավցայակրեն րեննիմրամ րոզաիլ և նիյակրահ  ` կրավշահ մւոծավտահականամաժ ղովգւոտս -
 վոքներօ րամահ նայթւորեբրատ նակարդ իրենլաված ծավլոցատրա մւորեննւոյթւովտեվշահ

 

կանամաժ նամկրավշահ իրենցոջիմ նայթւովտանախսատապ ծավնամհաս : 
յթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  նիձնառա իրենոծանահ րակատգօ ցիմղոկ նա

 նախսատապամահ նիտեկ նյւոս ըրեփաչաքյւորդ ծավրգատատսահ ծավնամհաս րամահ իրենկասետ

 

բմամտակն իրենլաված ջղոբմա իրենրաշապ ծավրամ ծավնամհաս վոքներօ նե մւովռարիկ  `
շահ վոգրակ ծավնամհաս ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  վոլենռա իվ

 նամրատակ իրենքնատախշա նամնահանւոյդրաքնահ ծավտատսահ և ծացնա նւոյթւոննքաձրոփ

 

ըրենշինացւոց նիձնառա իքլե իծգախան  ,  տսը նե ծավնամհաս ըրեփաչաքյւորդ ծավրգատատսահ եթե

 

իրեփաչ իքլե րակատգօ իրենրաշապ իյոծանահ րակատգօ  :  իրենքնատախշա նամնահանւոյդրաքնաՀ
ամրատակ

 

մւոքպեդ նայթւոյակացաբ իծգախան ն  ,  րակատգօ իրենրաշապ իյոծանահ րակատգօ տսը

 

իրեփաչ իքլե  ,  րակատգօ դնիպ է մւովռարիկ ըփաչաքյւորդ ծավրգատատսահ րձրաբանեմա

 

բմամտակն իրենլաված ջղոբմա իրենրաշապ ծավրամ ծավնամհաս վոքներօ րամահ իրենոծանահ : 
 .8 ռակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  իրերաք ղեգանւոգ ծավնամհաս ցիմղոկ նայթւորավա

 ւոտեվշահ է մւովկրավշահ ըրաճվ նամծրոգատգօնբ րամահ իրենրաշապ ծավրամ իրենկասետ

 

իլաված իրենրաշապ ծավրամ մւոնաջրշականամաժ  ,  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
աճվ ծավնամհաս րամահ իրաշապ ծավրամ իյոծանահ լայվտ ցիմղոկ նայթւորավառակ  իր

 ինգ նիջիմ նակայակւոշ նիյագզաջիմ իրաք լայվտ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ և իփաչաքյւորդ

 

արվ նամիհ  `  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ իրենսնանիֆ վոլենւոդնը քմիհ
 ծավրարատյահ րամահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ ցիմղոկ ինմրամ ծարոզաիլ նայթւորավառակ

 

ընիգ  : թյւոժրատրԱ  վոմարդ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ըրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս վո

 

 ավսմա ղոդրոխան նինաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւովռարիկ քեժրախոփ սեպրո սիլեկրավշահ 02 -
 իթյւոժրատրա ՝ծակարապարհ իկնաբ նականորտնեկ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ րամահ ավրօ դր

իյակրավշահ իմարդ նակակյահ բմամտակն

 

ըքեժրախոփ ն : 



 .9  մւովրամահ է լաված ծավրամ իրենրաշապ իյոծանահ րակատգօ վոտսամի իքներօ նյւոՍ
 նամնահանւոյդրա և ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ դնիպ մւոծավտահականամաժ ւոտեվշահ

 

ըրամւոգարնահ իրենլաված իրենրաշապ ծավսրոկ մւոքրեդնը մւոքցաթնը  ,  բմայթւոռացաբ
կաիգոլոնխետ

 

իրենտսւորոկ իլեփասւոխնա նա : 
9( -

 

փոփ ըծավդոհ դր ., 

 

բմխ .  00.21.50 ՕՀ -  ,221

 

բմխ  . 12 . 80 .  80 ՕՀ - 541 -

 

Ն  , փոփ .  , ցարլ  . 82 . 11 .  11 ՕՀ - 482 -
Ն) 

  

 

 ծավդոՀ 01 . ըգրակ նամրաճվ և նամկրավշահ իրաճվ նականապհապանԲ  
  

 .1 վկրավշահ ըրաճվ րամահ ւոլետենատրա րեթւոյն րակասանվ րյավաջիմ ակաջրՇ  է մւո
 իլաված իրեթւոյն րակասանվ ծավտենատրա րյավաջիմ ակաջրշ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ

 

նախսատապամահ նիքներօ նյւոս է մւովրաճվ և արվ նամիհ  ,  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ եթե

 

էչ ծավսետախան նաբ լյա վոքներօ : 

 

ղոնակտապ ցնաձնա նակակիզիֆ և նականաբավարԻ  ` ոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  մւոնւոյթւ
 իրեթւոյն րակասանվ ցիրենմզինախեմ ւո ցիրենանեքեմոտվա ղովծրոգահաշ և ծավցնարգ

 

 է մւովրաճվ և մւովկրավշահ ըրաճվ ցամիդ նամտենատրա «  իրենրաճվ նականապհապանԲ

 

նիսամ իրեփաչաքյւորդ  » նախսատապամահ նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
 .2 րեն նւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ղովծւոմ  `  ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ
 և արվ նամիհ իքեժրա նիյասքամ իրենքնարպա դյա է մւովկրավշահ ըրաճվ րամահ իրենքնարպա

 

սիլեծւոմրեն մւովրաճվ է եջւոյբ նակատեպ  `  նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

վոգրակ ծանամհաս : 
և ղովրդատրա մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  

 

ղովցարի  `  սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ

 

ըղորդատրա է մւոկրավշահ ըրաճվ րամահ իրենքնարպա ղոռաճտապ  `  նայթւոռանաջրշ նամցարի

 

ներոնսամամահ նիքնարդատրա ծավցարի մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւորաճվ և արվ նամիհ : 

 

ղովցարի և ծավծւոմրեն նւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  ` րյավաջիմ ակաջրշ  ղոռաճտապ սանվ նի

 

 իրենքնարպա (  նիյաքնարպա նայթւոենւոծրոգ նակասետնտ նիքատրա տսը բմայթւոռացաբ

 

 իկնացանավնա 2078  , 3078  ,  4078  և  5078 իրենանեքեմոտվա ղովսադ նիրերգակծած  )  ըրաճվ րամահ

 

ըղոծւոմրեն է մւոկրավշահ  `  իրենքնարպա ծավցարի մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ վոլենլե
մցարի  ղովցարի և ղովրդատրա մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ և ցինւոյթւոռանաջրշ նա

 

ցիփաչաքյւորդ նախսատապամահ ծավնամհաս վոքներօ րամահ իրենքնարպա  :  ւոտեվշաՀ
 իրենքնարպա ծավցարի է մւովցեսակապ ըրաճվ ծավկրավշահ րամահ ինաջրշականամաժ

 մւորերգարարատյահ նիյասքամ րամահ նամծւոմրեն  եջւոյբ նակատեպ և ծավցանձնառա
ծավրաճվ  

 

վոփաչ իրենրաճվ նականապհապանբ  `  ծավցարի մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ

 

ներոնսամամահ նիքնարպա  , իլեվա չո ցյաբ  ,  ծավկրավշահ րամահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ նաք

 

ցիրամւոգ իրաճվ  :  ծավցեսակապչ ցիրաճվ ծավկրավշահ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշաՀ  ըրենրաճվ

 

նեչ ակաթնե նամձրադարեվ մակ նամցնավշահ նիվշահ իրենմւորաճվ ակիջառա իղորաճվ : 

 

մւոքպեդ նյԱ  , ղովցարի և ղովրդատրա մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ բրե  `  ակաջրշ
 նե լեվծրոգատգօ ներոնակաջիմնա մւոնւոյթւորդատրա իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ

եպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ծավրդատրա մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մակ ծավծւոմրեն նւոյթւոտ  `

 

րենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ  ,  նախսատապամահ նիծավդոհ նյւոս ապա
ծավկրավշահ  

 

է մւովցեսակապ ըրամւոգ իրաճվ նականապհապանբ ` 
 )1

 

ծավծրոգատգօ մւոնւոյթւորդատրա իքնարպա ծավցարի  ` րնաՀ ինատսայաՀ  նւոյթւոտեպա

 

ծավծւոմրեն  `  նիյասքամ րամահ իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ
ծավրաճվ եջւոյբ նակատեպ և ծավցանձնառա մւորերգարարատյահ   իրենրաճվ նականապհապանբ

 

վոփաչ  , իլեվա չո ցյաբ  ,  նախսատապամահ նիծավդոհ նյւոս րամահ իքնարպա ծավցարի նաք
ծավկրավշահ  անապհապանբ

 

ցիրամւոգ իրաճվ նակ . 
 )2

 

ծավծրոգատգօ մւոնւոյթւորդատրա իքնարպա ծավցարի  `  նւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
 նիրենրարակատամ և ծավցանձնառա մւորեթղթատսափ նիյակրավշահ իրենրարակատամ

 

վոփաչ իրենրաճվ նականապհապանբծավրաճվ  , իլեվա չո ցյաբ  ,  րամահ իքնարպա ծավցարի նաք
նիծավդոհ նյւոս  ծավկրավշահ նախսատապամահ  

 

ցիրամւոգ իրաճվ նականապհապանբ : 

 

ծավցեսակապչ ցիրաճվ ծավկրավշահ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշաՀ  `  իքնարպա ծավցարի

 

ծավծրոգատգօ մւոնւոյթւորդատրա  `  րամահ իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ
ավշահ նիվշահ իրենմւորաճվ ակիջառա իղորաճվ ըրենրաճվ

 

նեչ ակաթնե նամձրադարեվ մակ նամցն : 
ծավկրավշահ վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ նյւոՍ   ըրենրամւոգ իրենրաճվ նականապհապանբ

 ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրշ նյաիմ նե մւոնցանձնառա մւորեթղթատսափ նիյակրավշահ

 

ըրենղոնցարի ղորդատրա և ըրենղոնցարի ղոծւոմրեն րենքնարպա : 



 .3 րդատրԱ  վոգրակ ծավնամհաս մւորյավաջիմ ակաջրշ ըրեննոփաթ նամռապս և նայթւո

 

 է մւովկրավշահ ըրաճվ րամահ ւոլերդաղետ « նիսամ իրեփաչաքյւորդ իրենրաճվ նականապհապանԲ  »

 

նախսատապամահ նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  `  ւոտեվշահ վոլենլե
մւոնաջրշականամաժ  աղետ մւորեղետ ծավցակտահ կւոտահ  նամռապս և նայթւորդատրա ծավրդ

 

ցիսադ նայթւորովագնատվ ցնարդ և ցիրենլաված իրեննոփաթ  ,  նիքներօ նյւոս է մւովրաճվ ւո
նախսատապամահ : 

01( - ըծավդոհ դր  

 

բմխ .  00.21.50 ՕՀ -  ,221

 

ցարլ  . 10 . 60 .  60 ՕՀ - 89 -

 

Ն  , բմխ .  60.21.02 ՕՀ - 642 -

 

Ն  , ցարլ  .
 11.50.32 ՕՀ - 571 -

 

Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 11 . հ իրենրաճՎ ըրենտեկմաժ նամրաճվ և նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ կրավշա  
( ըրիգանրեՎ  

 

փոփ .  00.21.50 ՕՀ - 221 ) 
  

 .1 կրավշահ նիյակայսմառե իրենրաճվ ցիմղոկ իրենղորաճՎ -  ցիկանիրօ ւոկրե ըրեննւոյթւովտեվշահ

 

նամցնարգ նիմրամ րոզաիլ նախսատապամահ նե մւովցայակրեն  ` դրոջահ նիկայսմառե ևչնիմ  ղո

 

 ավսմա 51 -

 

ը, էչ ծավնամհաս գրակ լյա վոքներօ նյւոս եթե : 
կրավշահ ծավցնարԳ -  վոտեկ նյւոս ըրենղորաճվ ըրենկանիրօ դրորկրե իրեննւոյթւովտեվշահ

ղոդրոջահ նիրենտեկմաժ ծավնամհաս   5  նախսատապամահ նե մւոնցայակրեն մւոքցաթնը ավրօ
նիմրամ նիյակրահ : 

 .2 առե ծավկրավշահ ըրենղորաճՎ

 

կայսմառե րւոյչնաքարւոյ նե մւորաճվ ըրենրաճվ նիյակայսմ  `
դրորկրե ղոդրոջահ նիկայսմառե ւոտեվշահ ևչնիմ  

 

 ավսմա 1-ը: 
 .3  ինատսայաՀ ցիրենցոջիմ նիյատրոպսնարտ ծավցնարգ մւորեննւոյթւոտեպ լյԱ

է մւովրաճվ ըրաճվ րամահ ւոլետենատրա րեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ նայթւոտեպարնաՀ  

 

նիհապ ւոլեծրոգ քտւոմ ցնարդ քծարատ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  `  ղոտատսահ ըմւորաճվ

 

նիմրամ նիյասքամ նախսատապամահ վոլենցայակրեն ըթղւոթատսափ : 
 .4  է մւովրաճվ ըրաճվ րամահ իրենքնարպա ղովծւոմրեն ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրՇ

սքամ մակ ըմւոպրեկաևձ նիյասքամ ցնարդ ևչնիմ

 

կանամաժ նամպրեկաևձ նիյա  `  ղոտատսահ ըմւորաճվ

 

նիմրամ նիյասքամ նախսատապամահ վոլենցայակրեն ըթղւոթատսափ : 
11( - ըծավդոհ դր  

 

փոփ .  , բմխ .  00.21.50 ՕՀ -  ,221

 

փոփ  . 22 . 21 .1  0 ՕՀ - 512 -

 

Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 11 1 . կրավշահ ծավտշճ իրենրաճվ նամծրոգատգօնբ և նականապհապանԲ -
ըրեննւոյթւովտեվշահ  

  
.1   նախսատապամահ ցիմղոկ իրենղորաճվ րենրաճվ նամծրոգատգօնբ և նականապհապանԲ

 ղորակ վորենքնւոյդրա նամտշճ ցնարդ մւոքպեդ նամրեբանտյահ նյւորւոնքնի իրենլախս վոծգ իրաճվ
կրավշահ ծավտշճ լեվցայակրեն նե -

 

րեննւոյթւովտեվշահ  ,  դյա է մւովրատակ արվ նամիհ ցնորո
հ ինաջրշականամաժ

 

կրավշահարեվ իրեննւոյթւորովատրապ րամա : 
 .2  մակ մւոքցաթնը իրենմւոգւոտս ղովրատակ ցիմղոկ իրեննիմրամ րոզաիլ մակ նիյակրաՀ

 ծավգւոտս նեդրա մակ ղովգւոտս ծավցայակրեն նիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցիտրավա իրենմւոգւոտս
ովցանակարի իչ մւոտշճ իրենկրավշահ ղորեբարեվ նիրեննաջրշականամաժ

 

մւ : 
 .3 կրավշահ ծավտշՃ -  նախսատապամահ նե մւովցայակրեն ցիկանիրօ ւոկրե ըրեննւոյթւովտեվշահ

 

նամցնարգ ՝նիմրամ րոզաիլ  : կրավշահ ծավցնարԳ -  ըրենկանիրօ դրորկրե իրեննւոյթւովտեվշահ

 

 ղոդրոջահ ընամցնարգ ըրենղորաճվ  5  նախսատապամահ նե մւոնցայակրեն մւոքցաթնը ավրօ
նիմրամ նիյակրահ : 

11( 1  ըծավդոհ  

 

ցարլ .  80.50.91 ՕՀ - 46 -

 

Ն  , փոփ  . 22 . 21 .  01 ՕՀ - 512 -Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 11 2. ըգրակ նամռավշահ իրենլաված իցատսափ ղովրամահ տկեյբօ իրենրաճՎ  
  

 .1  մահարցղաք այրկրերոտս ըրենղոծրոգատգօրջ ղոցասիդնահ ղորաճվ րաճվ նամծրոգատգօնԲ
մռավշահ իրենրաշապ ծավնահանւոյդրա իրերջ  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ վոկատապն նա

 չիվշահ նե մւոծրոգահաշ և մւորդաղետ մւորենտեկմաժ ւո վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ
(

 

չիփաչ  ) րեքրաս  ,  վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ քնորո

 

ցիմղոկ իրեննիմրամ նակատեպ րոզաիլ և նիյակրահ նամքնկ նե ակաթնե  :  ծավնահանւոյդրԱ
 նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ըրենլայվտ լայրեբարեվ իրենլաված իրենրաշապ

 իղորաճվ րաճվ և ինմրամ նիյակրահ նե մւովրգանաձրա մւորենտեկմաժ ւո վոգրակ ծանամհաս

 

վոտկա ղետամահ իրենչիցւոցայակրեն : 



 .2 նահ ըրենղոծրոգատգօրջ ղորաճվ րաճվ նամծրոգատգօնԲ  ծավնահանւոյդրա իրերջ նիյաք
 ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ վոկատապն նամռավշահ իրենրաշապ

 

վոգրակ ` 

 

ա  )  ըքցնատարոհ իրջ նիյաքնահ վոկատապն կեմ նյաիմ ( ըրւոյբղա  )  սեպաջիմնա սիլեծրոգահաշ

 

 իքցնատարոհ ( իրւոյբղա  )  ցիչիտաջնազագ ծավրդաղետ արվ ( տեհւոսյա  ` ազագ

 

չիտաջն  )  ղոկե սրւոդ

 

 իկավողոխարջ ( կավողոխ նիյանջառա ՝տեհւոսյա  )  չիվշահարջ նե մւորդաղետ արվ ( չիփաչարջ  )

 

րեքրաս . 

 

բ  )  ըքցնատարոհ իրերջ նիյաքնահ վորենկատապն իլեվա ցիկեմ կանամաժաիմ ( ըրւոյբղա  )
նաքարւոյ նամծրոգատգօ իրջ նիյաքնահ ծավցաիմ նիկավողոխ նիյանջառա սիլեծրոգահաշ  րւոյչ

 չիվշահարջ նե մւորդաղետ արվ իկավողոխ րւոյչնաքարւոյ ծավցանձնառա րամահ իկատապն
(

 

չիփաչարջ  ) րեքրաս . 

 

գ  )  արվ իկավողոխ իզագ ղոկե սրւոդ ցիչիտաջնազագ վոկատապն ւոլանատս զագ ւոթթախծա

 

 քրաս ւոլանատս զագ ւոթթախծա ( րեքրաս  ) ևչնիմ մւոքպեդ ւոլենիլ ծավցաիմ մակ ծավրդաղետ  

 

փաչազագ նե մւորդաղետ մւոծավտահ ծակնը նքրաս ւոլանատս զագ ւոթթախծա : 

 

 չիվշահարջ ծավշն մւոտեկ նյւոՍ ( չիփաչարջ  )  ինատսայաՀ ըրեփաչազագ և ըրեքրաս
 րոզաիլ և նիյակրահ նամքնկ նե ակաթնե վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ

 

ցիմղոկ իրեննիմրամ նակատեպ  : նահանւոյդրԱ  ինատսայաՀ ըրենլայվտ իրենլաված իրենրաշապ ծավ
 նե մւովրգանաձրա մւորենտեկմաժ ւո վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ

 

վոտկա ղետամահ իրենչիցւոցայակրեն իղորաճվ րաճվ և ինմրամ նիյակրահ : 
11( 2  ըծավդոհ  

 

ցարլ .  80.80.12 ՕՀ - 541 -Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 21 . րա նամրաճվ իրենրաճՎ ըթյւոժ  
  

 

վոմարդ նակակյահ նե մւովրաճվ ըրենրաճՎ : 
  

 

 ծավդոՀ 21 .1 նականապհապանԲ   իրեննւոյթւորովատրապ իրենրաճվ նամծրոգատգօնբ և
մւոռավշահ ը 

  
 .1

 

 իրեննւոյթւորովատրապ իրենրաճՎ ( րաճվ  , ժյւոտ  , քնագւոտ  )  նիյակրահ րամահ նամռավշահ
րետրաք իվշահ նականձնա նե մւովցաբ մւոնմրամ  :  ըգրակ նամրավ և ըևձ իտրաք իվշահ նականձնԱ

 

ընիմրամ նիյակրահ սադարեվ է մւոնամհաս : 
 .2

 

 ըրենմւորամ ցնարդ և ըրեննւոյթւորովատրապ իրենրաճՎ ( ըմւորաճվ  , ըմւոցնավշահ )  ,  սեպչնի
 վոմարդ նե մւովռավշահ ըրենրամւոգ ծավրաճվ իլեվա ցիրեննւոյթւորովատրապ իրենրաճվ ևան

( նամւոլ ցնառա

 

իրե  :) կրավշաՀ -

 

մւորեննւոյթւովտեվշահ  , մւորեթղթատսափ լյա և մւորեննւոյթւոկեղետ  ,
 իրենրաճվ մւորեթղթատսափ լյա և մւորենքնակեղետ ղովրտ նիղորաճվ ևան սեպչնի

 

 ըմարդ է մւովնւոդնը րովաիմ նամփաչ սեպրո րամահ նամռավշահ իրեննւոյթւորովատրապ (  ցնառա

 

իրենամւոլ  :) ամրածւոլ իղորաճՎ  րւոնահդնը մարդ րւոյրահ ևչնիմ իրենրաճվ մւոքպեդ ն

 

նե մւովսետնա նրենրաճվարեգ և ըրեննւոյթւորովատրապ : 
 .3  նամրաճվ ծավնամհաս վոքներօ նե մւովռավշահ ըրեննւոյթւորովատրապ իրենրաճՎ

 

 վոտեկմաժանջրեվ ( նքնիսյա  `  վոքներօ րամահ նամրաճվ նայթւորովատրապ իրաճվ լայվտ
սմա ծավնամհաս

 

վովթա )  ` կրավշահ խակնա -

 

ցիվթասմա նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ : 
 .4

 

 նաջրշականամաժ ւոտեվշահ էևրՈ ( կայսմառե  , իրատ  )  ւոտեվշահ լայվտ է մւովսկս

 

 ավսմա նիջառա ինաջրշականամաժ 1-

 

 ցի ( րամահ իղորաճվ ծավծղետս րոն  `  նամցնարգ նակատեպ

 

ցիհապ  ) նամաժ ւոտեվշահ լայվտ է մւովտրավա և

 

վորօ նիջրեվ ավսմա նիջրեվ ինաջրշակա  : կրավշաՀ -
 ոտեհ ցիտրավա ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ նե մւովցայակրեն ըրեննւոյթւովտեվշահ

(

 

իձնա նակակիզիֆ մակ նամրածւոլ իղորաճվ բմայթւոռացաբ  `  ցինւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

իրեքպեդ ւոլենկեմ  :) չնիմ ոտեհ ցիտրավա ինաջրշականամաժ ւոտեվշաՀ  ւոտեվշահ դյա և
կրավշահ ինաջրշականամաժ -  ծավնամհաս վոքներօ րամահ նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ

կրավշահ իլեվա ցիկեմ ծավցայակրեն ըրօ նիջրեվ իրենտեկմաժ -  ընիջառա ցիրեննւոյթւովտեվշահ
կրավշահ ծավցայակրեն րամահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ է մւովրամահ -

 

նւոյթւովտեվշահ  , կսի  

 

ըրենսւոյմ  ` կրավշահ ծավտշճ -

 

նւոյթւովտեվշահ : 
 .5  րոզաիլ ըտրավա իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ ևչնիմ մւոքպեդ նամրածւոլ իղորաճՎ

կրավշահ նիյարածւոլ և լայկնաջիմ ծավցայակրեն նիմրամ -  նե մւովրամահ ըրեննւոյթւովտեվշահ
կրավշահ ծավցայակրեն րամահ իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ - ահ

 

րեննւոյթւովտեվշ  ,  դյա եթե
կրավշահ -  իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ ևչնիմ ոտեհ ցւոլենցայակրեն ըրեննւոյթւովտեվշահ

 

լերատակ իչ նւոյթւոնռածրոգ մակ քրածրոգ էևրո ըղորաճվ ըտրավա  :  և լայկնաջիմ ցիմղոկ իղորաճՎ



(

 

մակ  ) կրավշահ նիյարածւոլ - մ ոտեհ ցւոլենցայակրեն ըրեննւոյթւովտեվշահ  ւոտեվշահ ևչնի
 լայվտ մւոքպեդ ւոլենցանակարի նւոյթւոնռածրոգ մակ քրածրոգ էևրո ըտրավա իրեննաջրշականամաժ

կրավշահ նե մւովցայակրեն րամահ իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ -

 

րեննւոյթւովտեվշահ  ,  նեչ քնորո
կրավշահ ծավտշճ մւովրամահ - 

 

րեննւոյթւովտեվշահ : 
 .6

 

իձնա նակակիզիՖ  ` ատսայաՀ  ւոտեվշահ ևչնիմ մւոքպեդ ւոլենկեմ ցինւոյթւոտեպարնաՀ ին
կրավշահ ղովցայակրեն ըտրավա իրեննաջրշականամաժ -  նե մւովրամահ ըրեննւոյթւովտեվշահ

կրավշահ ծավցայակրեն րամահ իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ -

 

րեննւոյթւովտեվշահ  ,  ւոտեվշահ և
ւոտեվշահ դյա ոտեհ ցիտրավա իրեննաջրշականամաժ   ղովցայակրեն րամահ իրեննաջրշականամաժ

կրավշահ - կրավշահ ծավտշճ նե մւովրամահ ըրեննւոյթւովտեվշահ -

 

րեննւոյթւովտեվշահ : 
 .7  ինատսայաՀ ցիմղոկ իղորաճվ կանամաժ նամռարիկ իգրակ նակարգականամաԺ

 իրենմւոցնավշահ մակ իրենմւորաճվ իցատսափ ծավրատակ եջւոյբ նակատեպ նայթւոտեպարնաՀ
հ

 

նիվշա  , լեշն իչ տերկնոկ ըղորաճվ եթե  ,  է ննամրամ նայթւորովատրապ րո և ինաջրշականամաժ րո եթ

 

 մւորեբարեվ նյա ( էչ նիյակատապն )  ,  իրենրաճվ ակռա նե մւովրամ թրեհանջառա ապա

 

բմայթւոնակաթրեհ լայևտեհ ըրեննւոյթւորովատրապ  ` ըրենրամւոգ իրաճվ  , ըրեժյւոտ  , ըրենքնագւոտ : 
21( 1 ծավդոհ ը 

 

ցարլ .  01.21.80 ՕՀ - 091 -Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 31 . ըձրադարեվ իրենրամւոգ իրենրաճվ ծավրաճվ իլեվԱ  
  

 իղորաճվ ըրենրամւոգ ծավրաճվ իլեվա ցիծավկրավշահ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նյւոՍ
 մւովձրադարեվ մակ նիվշահ իրենմւորաճվ ակիջառա իղորաճվ նե մւովցնավշահ նյաձամահ իմւոմիդ

 

նե  ` ոմիդ

 

 ցինավրօ ւոլանատս նմւ 03 -

 

մւոտեկմաժ այրօ : 
  

Խ ՒՈ Լ Գ  .2 1 
  

ՐԵՆԻԹԼԱՅՈՌ  
(

 

ցարլ ըխւոլԳ  . 82 . 11 .  11 ՕՀ - 482 -

 

Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 31 .1.  ընւոյթւոցակսահ իիթլայոՌ  
  

 

վոկատապն ւոլեցւոտահխոփ ըմւոծրոգատգօ իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ նիթլայոՌ  ,
նոծանահ րակատգօ նակաղատեմ ևան սեպչնի  ծավցատս մւոքնւոյդրա նամկաշմարեվ ցնարդ և իրե

 նիքներօ նյւոս րամահ նայթւորեբաթւոհաշ րձրաբ ղովցատս ցիմւոցարի իքնարդատրա

 

է րաճվ ղովրաճվ եջւոյբ նակատեպ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նախսատապամահ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .2.  ըրենղորաճվ իթլայոՌ  
  

աս մւովրամահ նե րենղորաճվ իթլայոՌ  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ վոգրակ ծավնամհ

 

 և ղոծրոգահաշ րերյավաքնահ իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ ( մակ  )  թւոյնատխ իղատեմ
 իրեննւոյթւոտեպ այրկրերատօ և նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ղոցասիդնահ ղորդատրա

 

քնիձնա նակակիզիֆ և ըրեննւոյթւոպրեկամզակ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .3.    նազաբ նամկրավշահ իիթլայոՌ  
  

 .1  մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ մւովրամահ է ազաբ նամկրավշահ իիթլայոՌ

 

ծավրարակատամ  ` ըթյւոսահ ցիմւոցարի իքնարդատրա նայթւորեբանւոյդրաքնահ  `  ծավցալեվա ցնառա

 

 իկրահ իքեժրա ( տեհւոսյա  ` թյւոսահ ցիմւոցարի :)  
 .2 ւոյդրաքնահ վոտսամի իքներօ նյւոՍ  իղատեմ մւովրամահ է քնարդատրա նայթւորեբան

 

 ըթւոյնատխ ( տեհւոսյա  ` թւոյնատխ :)  
 .3

 

ըթւոյնատխ եթ չո է մւովցարի եթԵ  , իթւոյնատխ մակ ըքծավլւոձ լյա  ,  նամկաշմարեվ իքծավլւոձ

 

 ըքնարդատրա նականջրեվ ծացակնաց ծավցատս մւոքնւոյդրա ( տեհւոսյա  ` նիսաիմ տեհ իթւոյնատխ  `

 

քնարդատրա )  , պա  նամշորո իյազաբ նամկրավշահ իիթլայոռ վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ նյւոս ա
 ծավծրոգատգօ մակ ղովկանւորապ մւոքնարդատրա ծավրարակատամ մւովնւոդնը է քմիհ րամահ

 

ընւոյթւոծեմ նիյակրավշահ իթւոյնատխ : 
 .4

 

նախսատապամահ նիծավդոհ նյւոՍ  ` նամհաս ըգրակ նամկրավշահ իթյւոսահ ցիմւոցարի  է մւո

 

ընւոյթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
  



 

 ծավդոՀ 31 .4.    ըփաչաքյւորդ իիթլայոՌ  
  

 նիյաքեժրա բմամտակն իյազաբ նամկրավշահ իիթլայոռ է մւովնամհաս րամահ իիթլայոՌ
(

 

նիյասոկոտ  ) փաչաքյւորդ  , վոևձանաբ լայևտեհ է մւովշորո ընւոյթւոծեմ իրո ` 
  

[ + 4 = R

 

Շ (/ Հx8 ]) x 001 , 

 

ղետրո ` 
 R - 

 

վոսոկոտ է նփաչաքյւորդ իիթլայոռ , 
 Շ - 

 

ըմւոկրահ նաքխան է նթյւոհաշ  ` վոմարդ  :  իյազաբ նամկրավշահ իիթլայոռ սեպրո է մւովշորո նյԱ

 

 և « նիսամ իկրահաթւոհաՇ  »  իրենմւոցեզավն ծավնամհաս վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
( վոծգ նայթւոենւոծրոգ նակասնանիֆ բմայթւոռացաբ   նիյակրահ իրենիրատ դրոխան և իրեսխած

 

իրենսանվ  ) նւոյթւորեբրատ նակարդ , 
 Հ - 

 

է նթյւոսահ ցիմւոցարի իքնարդատրա  ` ՀԱԱ ցնառա -

 

ի  ` վոմարդ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .5.  ըգրակ նամկրավշահ իիթլայոՌ  
  

 

րամահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոյ է մւովկրավշահ նիթլայոՌ  `  իիթլայոռ վոլենլե

 

 իքներօ նյւոս և ցիյազաբ նամկրավշահ 31 .4-  ղովշորո վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ դր

 

ցիփաչաքյւորդ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .6. ընաջրշականամաժ ւոտեվշահ իիթլայոՌ  
  

 

նիրատ րւոյչնաքարւոյ մւովրամահ է նաջրշականամաժ ւոտեվշահ իիթլայոՌ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .7.  կրավշահ իիթլայոՌ - րեննւոյթւովտեվշահ ը 
  

 .1

 

րամահ ավրատ ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոյ նե րովատրապ ըրենղորաճվ իթլայոՌ  ,  ևչնիմ

 

 իլիրպա ավրատ ղոդրոջահ նավրատ ւոտեվշահ 51 -

 

լայռարեն ը  ,  վոևձ ծանամհաս ինմրամ րոզաիլ
կրավշահ իրենիթլայոռ -

 

նիմրամ նիյակրահ նամռավշահ ցների լենցայակրեն ըրեննւոյթւովտեվշահ  ,
ատրա մւորո

 

 իքներօ նյւոս է մւովլոց 31 .4-  վոփաչաքյւորդ ղովշորո վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ դր

 

նիթլայոռ ղովկրավշահ  : ւոլենցանակարիչ նւոյթւոենւոծրոԳ  ,  նամկրավշահ իիթլայոռ ևան սեպչնի

 

նւոյթւորարատյահ րովարգ լենցայակրեն է ղորակ ըղորաճվ մւոքպեդ նայթւոյակացաբ իտկեյբօ  ,  ըրո
ւովրամահ

 

ևձ փոփմա իրենկրավշահ ղովցայակրեն նիմրամ նիյակրահ է մ : 
 .2 կրավշահ ղովցայակրեն րամահ ավրատ ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոՅ -  տեհ նայթւովտեվշահ

 

քիլեվցանակարի մւորատ ղոդրոջահ նավրատ ւոտեվշահ ևան նե մւոնցայակրեն ըրենղորաճվ ղետկեմ  `

 

ղորեբարեվ նիրենմւորարակատամ իքնարդատրա  ` ա  իրերգանամյապ նամրարակատամ իքնարդատր

 

ըրեննեճտապ  ` բմայթւոնամգրաթ ներեյահ ցնարդ մակ բմայթւոկադնավոբ ներեյահ : 
 .3

 

 իծավդոհ նյւոՍ 2-  իիթլայոռ ավրատ ւոտեվշահ ըրերգանամյապ ծավնամհաս վոտեկ դր
կրավշահ -  նիյակրահ մակ ւոլեվքնկ ոտեհ ցիտեկմաժ նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ  նիմրամ

 նիյակրահ ըրեննեճտապ ցնարդ մւորեքպեդ իրեննւոյթւոխոփոփ իրերգանամյապ ծարցայակրեն

 

 նամքնկ իրգանամյապ մւովցայակրեն նե նիմրամ ( նամրատակ իրեննւոյթւոխոփոփ  )  նիվթասմա

 

 ղոդրոջահ 03 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  :  ւոլեվծւոլ ըրերգանամյապ ծավքնկ նամրարակատամ իքնարդատրԱ
արդ մւոքպեդ  նե նիմրամ նիյակրահ ըրեննւոյթւոկեղետ իևձ ծանամհաս ինմրամ րոզաիլ լայրեբարեվ ցն

 

 ղոդրոջահ նիվթասմա նամծւոլ իրգանամյապ մւովցայակրեն 03 -

 

մւոտեկմաժ այրօ : 
 .4 կրավշահ ծավցայակրեն րամահ իրենծավտահականամաժ ւոտեվշահ դրոխաՆ -

րենլախս ցիմղոկ իրենղորաճվ մւորեննւոյթւովտեվշահ  մւոքպեդ ւոլեվրեբանտյահ նյւորւոնքնի ն
կրավշահ ծավտրգշճ լենցայակրեն նիմրամ նիյակրահ նե ղորակ ըրենղորաճվ -

 

րեննւոյթւովտեվշահ  ,
 րամահ իրենծավտահականամաժ դյա է մւորատակ ընիմրամ նիյակրահ արվ նամիհ ցնորո

 

կրավշահարեվ իրեննւոյթւորովատրապ իրենիթլայոռ : 
 .5 իմրամ նիյակրաՀ  մակ մւոքցաթնը իրենմւոգւոտս ղովցանակարի տոմ իրենղորաճվ ցիմղոկ իրենն

 նեդրա մակ ղովգւոտս ցիմղոկ իրեննիմրամ նիյակրահ ըրենղորաճվ ոտեհ ցիտրավա իրենմւոգւոտս
կրավշահ ծավտրգշճ ղորեբարեվ նիրենծավտահականամաժ ծավգւոտս -  նեչ րեննւոյթւովտեվշահ

 

մւովցայակրեն : 
 .6  իքնարդատրԱ

 

ծավսետախան վորերգանամյապ նամրարակատամ  `  նամկրավշահ իիթլայոռ
 ըրենմւոտշճ մւոքնւոյդրա իրենկրավշահանջրեվ իյազաբ նամկրավշահ իիթլայոռ և իտկեյբօ

 

նե մւովրատակ  ,  ւոտեվշահ ղոկրգդնը նկրավշահանջրեվ նե մւովլոցատրա նրենքնւոյդրա ցնարդ և



 

 մւոծավտահականամաժ ( յա նե մւովլոցատրա կրավշահ իծավտահականամաժ ւոտեվշահ դ -

 

մւորեննւոյթւովտեվշահ :)  
  

 

 ծավդոՀ 31 .8. ըգրակ նամրաճվ իիթլայոՌ  
  

 .1  ըրենիթլայոռ ծավկրավշահ րամահ իծավտահականամաժ ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոՅ
 ղոդրոջահ նավրատ ւոտեվշահ ևչնիմ մւովրաճվ նե եջւոյբ նակատեպ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

րատ

 

 իլիրպա ավ 52 -

 

լայռարեն ը : 
 .2  ըմւորաճվ իրենիթլայոռ ծավկրավշահ րամահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ նաքխաՆ

 

 ավսմա դրորրե իկայսմառե լայվտ ևչնիմ րամահ իկայսմառե րւոյչնաքարւոյ ըրենղորաճվ 51 -  ը

 

լայռարեն  , վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ նյւոս  ,  նիյարաճվախնակ իիթլայոռ նե մւորատակ

 

րենմւորաճվ  `  իրամւոգ իիթլայոռ ծավկրավշահ րամահ ավրատ դրոխան (  ավրատ լայվտ լայռարեն

 

ծավրեբանտյահ բմամգւոտս մւոքցաթնը  `  չիցւոցարլ իրենիթլայոռ ղորեբարեվ նիրենիրատ դրոխան

 

ըրենրամւոգ  ) վոփաչ իդրոռաք կեմ : 
 .3

 

 ըմւոկրավշահ իրամւոգ իիթլայոռ ավրատ դրոխան ևչնիՄ ( յոռ ևչնիմ կրավշահ իիթլա -

 

ըմւոցայակրեն նայթւովտեվշահ  )  իկայսմառե րւոյչնաքարւոյ ըրենրաճվախնակ իիթլայոռ ըրենղորաճվ

 

սակապ չո ցիրամւոգ իրաճվախնակ նիջրեվ ավրատ դրոխան նե մւորատակ րամահ : 
կրավշահ իիթլայոռ ավրատ դրոխաՆ - կրավշահ ոտեհ ցիմւոցայակրեն նայթւովտեվշահ -

րեն նայթւովտեվշահ  նամծւոմ նիյարաճվախնակ նիջառա ղոդրոջահ սեպաջիմնա ընամցայակ
կրավշահ ևչնիմ է մւովրատակ կանամաժ -  մւոքցաթնը ավրատ լայվտ ըմւոցայակրեն նայթւովտեվշահ

 

մւոտշճ իրենրամւոգ իրենրաճվախնակ ծավրատակ  ` վորամւոգարնահ նակաղոճա ցիբզկս ավրատ  ,

 

 իծավդոհ նյւոս վոլենլե 2- հաս վոտեկ դր

 

ցիփաչ ծավնամ : 
 .4  ծավրարակատամ վորենքնւոյդրա իրենսիմա ւոկրե նիջառա իկայսմառե րւոյչնաքարւոյ եթԵ

 

 ընիգ նիջիմ նակայակւոշ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ  02  ավրատ դրոխան է րծաց իլեվա և սոկոտ

 

ցինգ նիջիմ նակայակւոշ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ վոքնւոյդրա  , նիմ նե ղորակ ըրենղորաճվ ապա  ևչ
 նիմրամ նիյակրահ նամռավշահ ցների ըտեկմաժ նամրատակ իրաճվախնակ րամահ իկայսմառե լայվտ

 արվ նամիհ նայթւորարատյահ և նւոյթւորարատյահ իևձ ծանամհաս ինմրամ նիյակրահ լենցայակրեն

 

լերաճվ սակապ ըրաճվախնակ իկայսմառե լայվտ  `  սակապ վոցկածրոգ նամզավն ինգ իթւոյնատխ

 

վոփաչ : 
Ե  ծավրարակատամ վորենքնւոյդրա իրենսիմա ւոկրե նիջառա իկայսմառե րւոյչնաքարւոյ եթ

 

 ընիգ նիջիմ նակայակւոշ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ  02  ավրատ դրոխան է րձրաբ իլեվա և սոկոտ

 

ցինգ նիջիմ նակայակւոշ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ վոքնւոյդրա  ,  իկայսմառե լայվտ իրենղորաճվ ապա
կ իրենիթլայոռ  վոցկածրոգ նամցարձրաբ ինգ իթւոյնատխ նե մւովցալեվա նրենրամւոգ իրենրաճվախնա

 

վոփաչ լեվա : 
 է քմիհ րամահ ւոլեշորո ընիգ նիջիմ նակայակւոշ նիյագզաջիմ վոմւոռա նամռարիկ իտեկ նյւոՍ

 ծարոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ իրենսնանիֆ մւովնւոդնը
ինմրամ  

 

ընիգ ծարարատյահ րամահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ : 
 .5 կրավշահ նակերատ իիթլայոՌ -  ավրատ և իիթլայոռ ծավկրավշահ արվ նամիհ նայթւովտեվշահ

 մւովրաճվ ընւոյթւորեբրատ նակարդ իրամւոգարնահ իրենրաճվախնակ իիթլայոռ ծավրաճվ մւոքցաթնը
ոդրոջահ նավրատ լայվտ ևչնիմ եջւոյբ նակատեպ է

 

 իլիրպա ավրատ ղ 52 -

 

ը: 
 .6 կրավշահ նակերատ իիթլայոՌ -  իրամւոգ իիթլայոռ ծավկրավշահ արվ նամիհ նայթւովտեվշահ

 

 ըրամւոգ իրաճվախնակ իիթլայոռ ծավրաճվ իլեվա մւոքցաթնը ավրատ բմամտակն ( ըսամ իլեվա  )

 

վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ նյւոս է մւովձրադարեվ մակ մւովցնավշահ : 
 .7 րօ նյւոՍ  ծավրաճվ իլեվա ցիրենրամւոգ իրենիթլայոռ ծավկրավշահ վոգրակ ծավնամհաս վոքնե

 

ըրենրամւոգ  , մւովթ դյա  ` իրամւոգ իրենրաճվախնակ ծավրատակ մւոքցաթնը ավրատ  `  իիթլայոռ
կրավշահ նակերատ -  ղոցնազարեգ նայթւորովատրապ իիթլայոռ ծավլոցատրա մւոնւոյթւովտեվշահ

 

ըսամ  , ահ իմւոմիդ իղորաճվ

 

նյաձամ  ,  ակիջառա իղորաճվ նե մւովցնավշահ ցիմղոկ ինմրամ նիյակրահ
 ինմրամ ծարոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մակ նիվշահ իրենմւորաճվ

 

ոտեհ ցինավրօ ւոլանատս նմւոմիդ է մւովձրադարեվ վոգրակ ծանամհաս  ` 03 -

 

մւոտեկմաժ այրօ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .9.  նամկրավշահ իիթլայոՌ ընւոյթւողոկսհ բմամտակն նամրաճվ և  
  

 ինատսայաՀ նե մւոնցանակարի ննւոյթւողոկսհ բմամտակն նամրաճվ և նամկրավշահ իրենիթլայոՌ

 

ըրեննիմրամ նիյակրահ նայթւոտեպարնաՀ : 
(

 

ցարլ ըխւոլԳ  . 82 . 11 .  11 ՕՀ - 482 -

 

Ն) 
  



 Խ ՒՈ Լ Գ  3 
  

ԸՐԵՆՆՒՈՅԹՒՈՆԱԿԱՏՐԱՊ ՎԵ ԸՐԵՆՔՆՒՈՎԱՐԻ ԻՐԵՆՂՈՐԱՃՎ  
  

վդոՀ

 

 ծա 41 . ըրենքնւովարի իրենղորաճՎ  
  

 

նենւո քնւովարի նրենղորաճՎ ` 

 

ա  ) կրավշահ ւոլերատակ լեջնահապ ցիրեննիմրամ ղոձնագ րենրաճվ  ,  նայթւոտշեժարհնա կսի

 

մւոքպեդ  ` կրավշահարեվ . 

 

բ  )  րատանոտշապ մակ ինմրամ ղոձնագ րենրաճվ լեկրատագնագ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ
ոյթւողոծրոգ ցնաձնա

 

ըրեննւ . 

 

գ  )  ակաթնե նամձրադարեվ լանատս և լեջնահապ տեհ մւորեքպեդ ծավնամհաս վոքներօ նյւոս

 

ըրենրամւոգ իրենրաճվ . 

 

դ  ) քնակեղետ նախսատապամահ լանատս  ` նիսամ նամրաճվ իրենրաճվ : 
  

 

 ծավդոՀ 51 . ըրեննւոյթւոնակատրապ իրենղորաճՎ  
  

 

նե րովատրապ ըրենղորաճՎ ` 

 

ա  ) ամահ նիքներօ նյւոս

 

նախսատապ  , վոլենլե ցիրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս  ,  նյւորւոնքնի

 

ըրենրամւոգ իրենրաճվ լերաճվ նիկանամաժ և լեկրավշահ . 

 

բ  )  նախսատապամահ լենցայակրեն նիրեննիմրամ ղոձնագ ըրենրաճվ մւոքպեդ նայթւոտշեժարհնա

 

րեննւոյթւոկեղետ և րեթղթատսափ . 

 

գ  ) նայթւոնոտրա վոծգ իրենրաճվ լենցայակրեն  `

 

ըրեթղթատսափ ղոտատսահ ըքնւովարի ցների . 

 

դ  ) ծավտյահացաբ վոքնաևտեհ իրենմւոգւոտս ծարցակցնա իրեննիմրամ ւոսավարի  `  ծավցքաթ
 նակահապավշահ լենցտմ րենմւողղւո վոփաչ իրենրամւոգ իրենրաճվ ծավրտ ցյւոց սակապ մակ

 

մւորենմւոռավշահ : 
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ԸՐԵՆՆՒՈՅԹՒՈՆՈՏՐԱ ԻՐԵՆՐԱՃՎ  
  

 

 ծավդոՀ 61 . ըրեննւոյթւոնոտրա իրենրաճՎ  
  

 .1  նազավա նիյադօ ցիրենցոջիմ նիյատրոպսնարտ ծավցնարգ մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
 նայթւովոհապա նակալաիցոս նե մւովտազա ցիրաճվ րամահ ւոլետենատրա րեթւոյն րակասանվ

շահ ծացատս րենանեքեմոտվա վորեննամյապ լայնոտրա ցիրեննիմրամ

 

ըրենմադնամ  `  դյա

 

րամահ իրենանեքեմոտվա : 
 .2  րակասանվ նազավա նիյադօ ցիրենցոջիմ նիյատրոպսնարտ ծավցնարգ մւորեննւոյթւոտեպ լյԱ

 

նե մւովտազա ցիրաճվ րամահ ւոլետենատրա րեթւոյն ` 

 

ա  ) ըրեննւոյթւոչցւոցայակրեն նակասոտապւոյհ և նակատիգանավիդ . 

 

բ  ) դրամ նւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  իրերգարծ նակածրոգերաբ և նայթւոնգօ նակարիսա

 

ըրենղոնցանակարի րենմւորդախոփ մւորենկանաջրշ  :  բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
(

 

մւովթ դյա  ` վորերգանամյապ նիյագզաջիմ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  )  ծավշն ներոիկաղղւո

 

 իրգարծ մւոքպեդ ւոլենիլչ ( նայթւոենւոծրոգ  ) արեբրատ  ինատսայաՀ է մւոշորո իթյւոնբ տսը նմւոկ
 ծավրոզաիլ ղոնցանիդրոոկ ընւոյթւոնգօ նակարիսադրամ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ

 

ընիմրամ . 

 

գ  ) ըրեժւո ծավնիզ նայթւոնշաԴ ինատսասւոՌ : 
 .3  մւովտազա ցիրաճվ րամահ իրենքնարպա ղովծւոմրեն ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրՇ

 ինատսայաՀ նե

 

ըրենքնարպա ղովխոփաղետ կիցնարատ վոքծարատ նայթւոտեպարնաՀ : 
 .4  վոգրակ ծավնամհաս մւորյավաջիմ ակաջրշ ըրեննոփաթ նամռապս և նայթւորդատրԱ

 նակակիզիֆ ղոցասիդնահչ րետակրանռեձ տահնա նե մւովտազա ցիրաճվ րամահ ւոլերդաղետ

 

քնիձնա  ` րամահ իրեննոփաթ նամռապս : 
61( - ըծավդոհ դր  ցարլ .  00.21.50 ՕՀ - 221 ) 

  

 

 ծավդոՀ 71 . ըմւոնամհաս իրեննւոյթւոնոտրա իրենրաճՎ  
  



 

վոքներօ նե մւովնամհաս ըրեննւոյթւոնոտրա լյա իրենրաճվ նականապհապանԲ  ,  կսի

 

ընիրենրաճվ նամծրոգատգօնբ  ` ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
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ՐԵՆԹՅՒՈՐԴ ՉԻԿԱՓԱՐԶԵ  
  

ոՀ

 

 ծավդ 81 . ընւոյթւովտանախսատապ րամահ ւոլետխախ ըքներօ նյւոՍ  
  

 .1  ծավնամհաս բմայթւորդսներօ է մւոնցաջառա նմւոտխախ իքներօ նյւոՍ

 

նւոյթւովտանախսատապ : 
 .2

 

ւոլեկրավշահ տշիճ ըրաճՎ  ,  ըրենջնահապ սւոյմ իքներօ նյւոս և ւոլերաճվ նիկանամաժ

 

ընւոյթւովտանախսատապ ւոլենապհապ  , երօ

 

մւոքպեդ ւոլենիլչ ծավնամհաս նաբ լյա բմայթւորդսն  ,

 

ըրենղորաճվ նե մւորկ  , մւոքպեդ ցնաձնա նականաբավարի կսի  `  ծավնամհաս բմայթւորդսներօ ցնարդ

 

քնիձնա րատանոտշապ : 
կրավշահ ծավնամհաս վոքներօ նյւոս ցիմղոկ իղորաճվ րաճՎ -  ւոլենցայակրենչ րեննւոյթւովտեվշահ

շահ ծավցայակրեն մակ կրավ -  մակ ւոլեռարեն րենլայվտ ծղեկ տյահնկա մւորեննւոյթւովտեվշահ

 

 րեննւոյթւոկեղետ նիրեննիմրամ նիյակրահ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ( րեննւոյթւովտեվշահ  )

 

 մւորեննւոյթւոկեղետ ծավցայակրեն մակ ւոլենցայակրենչ ( մւորեննւոյթւովտեվշահ  )  ծղեկ տյահնկա
աճվ մակ ւոլեռարեն րենլայվտ  իիթլայոռ մակ իրենլաված իցատսափ ղովրամահ տկեյբօ իր

 

ւոլերավ վորենմւոտխախ իգրակ ծավնամհաս մակ ւոլերավչ մւոռավշահ իյազաբ նամկրավշահ  ,

 

 իծավդոհ նյւոս ևան սեպչնի 9-  լեռարիկ է ղորակ ընիմրամ նիյակրահ մւորեքպեդ ծավշն մւոտեկ դր
 նիյակրահ և ըրենտկեյբօ ղովկրահ իրենղորաճվ  վորենկանաղե իկաղղւոնա ըրեննւոյթւորովատրապ

 

ւոլետահանգ  ` ըգրակ ծավնամհաս վոքներօ : 

 

է մւովզրապ մւոքցաթնը իրենմւոգւոտս ղովցանակարի ցիմղոկ իրեննիմրամ նիյակրահ եթԵ  ,  րո
 վորենքնւոյդրա ավսմա րւոյչնաքարւոյ ղոռարեն նիրատ ւոտեվշահ ցիմղոկ իրենղորաճվ իթլայոռ

րի իքնարդատրա

 

 ըթյւոսահ ցիմւոցա  01  վորենքնւոյդրա ավսմա նյւոն է րծաց վոփաչ իլեվա և սոկոտ

 

ցինւոյթւոծեմ իթյւոսահ ծավկրավշահ արվ նամիհ իրենգ նիջիմ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ  ,  ապա

 

ընւոյթւոծեմ իթյւոսահ ցիմւոցարի նե մւոկրավշահարեվ ըրեննիմրամ նիյակրահ  `  րամահ ավսմա դյա
ոյնատխ վոլեռարիկ

 

 իրենգ նիջիմ նիյագզաջիմ իթւ  09 ըսոկոտ  `  իրենսնանիֆ վոլենւոդնը քմիհ
 ինոդնոԼ ցիմղոկ ինմրամ ծարոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ

 

ընիգ ծավրարատյահ րամահ ավսմա լայվտ արվ նամիհ իրենլայվտ իյասրոբ իրենղատեմ : 
 .3

 

 նրենմւորաճՎ ( մւովթ դյա  ` նիթլայոռ

 

ըմւորատակ իրենրաճվախնակ իրե  )  րամահ ւոլենցաշւո

 

ժյւոտ է մւովձնագ ցիրենղորաճվ  `  իրամւոգ ծավծւոմ սակապ րամահ ավրօ րւոյչնաքարւոյ ցնատեկմաժ
 2,0

 

վոփաչ իսոկոտ : 

 

իրենրամւոգ իրաճվ ծավրաճվչ նիկանամաժ է մւովռարիկ ըժյւոտ լայշիհորեՎ  ,  նամգւոտս

 

 ծավրեբանտյահ վորենքնւոյդրա (պ

 

ծավրտ ցյւոց սակա  )  իրամւոգ իրաճվ վոծգ իտկեյբօ նամրաճվ

 

բմամտակն  ` րամահ ինաջրշականամաժ ջղոբմա ծացնա ցիտեկմաժ նամրաճվ ցնարդ  , իլեվա չո ցյաբ  ,

 

 նաք  563 րամահ ավրօ : 
 .4 կրավշահ ղովցայակրեն րեննիմրամ րոզաիլ և նիյակրահ ցիմղոկ իրենղորաճՎ -

ոքներօ նյւոս ըրեննւոյթւովտեվշահ

 

 ցիտեկմաժ ծավնամհաս վ  2  մակ ւոլենցայակրեն շւո իլեվա ցիսմա

 

 րւոյչնաքարւոյ ղոդրոջահ նիտեկմաժ դյա մւոքպեդ ւոլենցայակրենչ  51 o  ցիղորաճվ րամահ ավր

 

քնագւոտ է մւովձնագ  `  իրամւոգ րւոնահդնը իրաճվ ակաթնե նամրաճվ  5 վոփաչ իսոկոտ  :  ծավշՆ
րեգ է քտեպչ ըրամւոգարնահ իրենքնագւոտ

 

իրաճվ իցնազա  `  նամրաճվ ծավնամհաս վոքներօ

 

ըրամւոգ ծավրաճվչ նիտեկմաժ  ,  կսի 51 -  ըրերօ նիյաքնատախշա չո սիլեկրավշահ ըտեկմաժ այրօ

 

կանամաժ նամկրավշահ իքնագւոտ նիջառա նյաիմ մւովնռա նե իվշահ : 
կրավշահ իրաճվ լայվտ է մւորադադ ըմւոկրավշահ իքնագւոտ ծավնամհաս վոսամ նյւոՍ -

ահ  նակատեպ վոծգ իրաճվ լայվտ մակ ցիհապ ւոլենցայակրեն նիմրամ նիյակրահ ընւոյթւովտեվշ

 

ցիտրավա նամգւոտս ղոռարեն ըմւոգւոտս նայթւոտշճ իրեննւոյթւորեբարահխոփ տեհ իեջւոյբ : 
 .5

 

 իքներօ նյւոՍ  4  և  5  րամահ ւոլենցանակարի րենթյւոռածրոգ ծավնամհաս վորենծավդոհ
մհաս բմայթւորդսներօ  րամահ ւոլենցանակարի նթյւոռածրոգ մակ ծավցնարգչ վոգրակ ծավնա

 և նակակիզիֆ ղոցենւոչ րեթղթատսափ նախսատապամահ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ

 

րեննւոյթւորովատրապ նամրաճվ նե մւորկ քնիձնա նականաբավարի  `  ծավնամհաս վոքներօ նյւոս

 

վոգրակ : 
 .6 ցյւոց սակապ նյա մակ ւոլենցքաթ ըրաճՎ  

 

 ւոլատ ( կրավշահ ծավնամհաս -  մւորեննւոյթւովտեվշահ

 

ւոլատչ ցյւոց ըրամւոգ իրաճվ  ,  ծղեկ նիսամ ւոլենցանակարիչ նւոյթւոենւոծրոգ մակ ւոլատ ցյւոց սակապ



 

ւոլենցայակրեն րենլայվտ  ) ծավկրավշահ նախսատապամահ նիքներօ նյւոս է մւովձնագ մւոքպեդ  `
իրաճվ ծավրտ ցյւոց սակապ մակ ծավցքաթ  

 

ըրամւոգ  , քնագւոտ ևան սեպչնի  `  իրամւոգ դյա  05  իսոկոտ

 

վոփաչ  ,  մակ ւոլենցքաթ նիկրկ ըրաճվ մւոքցաթնը ավրատ կեմ ոտեհ ցւոլեվրգանաձրա նմւոտխախ կսի

 

քնագւոտ ևան մւոքպեդ ւոլատ ցյւոց սակապ  ` վոփաչ իրամւոգ ջղոբմա իրաճվ : 

 

ւոլենցանակարիչ նւոյթւոենւոծրոԳ  , բօ իրաճվ ևան սեպչնի  ւոլանենւոչ քյւոգ ղոցասիդնահ տկեյ

 

նւոյթւորարատյահ է մւոնցայակրեն ըղորաճվ մւոքպեդ  ,  նիյակրահ և րոզաիլ է մւովրամահ ըրո

 

ևձ փոփմա իրեթղթատսափ ղովցայակրեն րեննիմրամ : 
 .7

 

ըրաճվ ծավրտ ցյւոց սակապ մակ ծավցքաԹ  ,  ըրեժյւոտ ծավնամհաս վոքներօ նյւոս ևան սեպչնի
ըրենքնագւոտ և  

 

եջւոյբ նակատեպ  , մւորեքպեդ ծավսետախան վոքներօ կսի  `  նե եջւոյբ իքնյամահ

 

ոտեհ ցւոլենցայակրեն տկա նախսատապամահ ցիմղոկ ինմրամ նիյակրահ մւովրաճվ  ` 51 -  այրօ

 

մւոտեկմաժ : 

 

 ծավշն բմամտակն իրենրամւոգ իրաճվ ծավրդաջառա վոտկա նամգւոտՍ 51 -  մւոտեկմաժ այրօ

 

 իծավդոհ նյւոս 3- ամ դր

 

մւովկրավշահ նեչ ըրեժյւոտ ծավնամհաս վոս  :  ոտեհ ցւոլանարլ ըտեկմաժ դյԱ
 մւոքպեդ նամրաճվ իկանսամ մակ նամրաճվչ իրենրամւոգ իրաճվ ծավրդաջառա վոտկա նամգւոտս

 

 իծավդոհ նյւոս 3-

 

 ծավշն կանամաժ նամսկսրեվ իկրավշահ իրեժյւոտ ծավնամհաս վոսամ դր 51 -  այրօ
մւովնռա իչ իվշահ ըտեկմաժ : 

 .8  ցիրենտեկմաժ ծավնամհաս ըմւոծւոմ իրամւոգ վոծգ իրեննւոյթւորովատրապ նամրաճՎ

 

նարատադ լեմիդ վոգրակ ծավնամհաս ինւո քնւովարի ննիմրամ նիյակրահ մւոքպեդ ւոլենցաշւո  `

 

վոջնահապ ւոլենդ քնալեգրա արվ իքյւոգ մակ նամձնագանռբ իրաճվ : 
 .9  նրեննիմրամ նիյակրահ մակ րոզաիլ եթԵ

 

նիսամ նյա րետսափ նենւո  ,  նիյարաճվ ծավրամչ րո

 

 մւոնցարեվ ըրենղորաճվ ղոցենւո րեննւոյթւորովատրապ ( մւորածւոլ  )  նւոյթւորովատրապ նամրաճվ նե

 

քնարդ նե մւոնցքաթ մակ ըրենտկեյբօ ցների ղոնցաջառա  ,  մւոնռադ իչ րովարանհ վոքնաևտեհ իրո

 

ըրենրաճվ ծավնամհաս վոքներօ նյւոս լեձնագ  ,  լեկրանռեձ րենցոջիմ նե ղորակ ըրեննիմրամ դյա ապա

 

րամահ ւոլեձնագ քնարդ ընաջրշականամաժ ւոտեվշահ ևչնիմ  :  նիյակրահ մակ րոզաիլ մւոքպեդ դյԱ
կրավշահ ինաջրշականամաժ ւոտեվշահ լեջնահապ նե ղորակ ըրեննիմրամ -  և րեննւոյթւովտեվշահ

 

րեթղթատսափ լյա ծավսետախան բմայթւորդսներօ  ` իմ

 

ըլանարլ ըտեկմաժ ւոլենցայակրեն քնարդ ևչն : 
81( - ըծավդոհ դր  

 

փոփ .  , ցարլ .  00.21.50 ՕՀ - ,221  

 

ցարլ .  10.50.51 ՕՀ -  ,481

 

բմխ  . 12 . 80 .  80 ՕՀ - 541 -

 

Ն  ,

 

բմխ .  , ցարլ .  01.21.80 ՕՀ - 091 -

 

Ն  , փոփ  . 22 . 21 .  01 ՕՀ - 512 -

 

Ն  , ցարլ  . 82 . 11 .  11 ՕՀ - 482 -

 

Ն  , փոփ  . 70 . 21 .  11 ՕՀ -
113 -

 

Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 91 . րենրաճՎ ընւոյթւողոկսհարեվ բմամտակն նամրաճվ և նամկրավշահ ի  
  

 է մւովցանակարի ննւոյթւողոկսհարեվ բմամտակն նամրաճվ և նամկրավշահ իրենրաճՎ

 

վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
  

 

 ծավդոՀ 02 .  և ըրենկանաքափաչ իրենլաված իցատսափ ղովրամահ տկեյբօ իրաճՎ
նամհաս ըրենմւոկափա  

  
 .1  ըրենմւոկափանամհաս և ըրենկանաքափաչ իրենլաված իցատսափ ղովրամահ տկեյբօ իրաճՎ

 

ընւոյթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոնամհաս : 
 .2

 

 իծավդոհ նյւոՍ 1-  ըրենկանաքափաչ ծավնամհաս նախսատապամահ նիտեկ նի
(

 

ըրենմւոկափանամհաս  )  դյա մւոքպեդ ւոլեցնազարեգ  փաչաքյւորդ սեպրո րամահ իսամ ղոցնազարեգ

 

 իքներօ նյւոս նե մւովռարիկ 7-

 

իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս վոծավդոհ դր ` 

 

ա  ) ըկիտապանսատ  `  նամծրոգատգօ իթւոյնառատնա նակադրորկրե և իտյափանբ ( նամրեթմ  )

 

մւոքպեդ նամկրավշահ իրաճվ րամահ . 

 

բ  ) ըկիտապագնհ  ` րոգատգօ իրենոծանահ րակատգօ դնիպ  նամկրավշահ իրաճվ րամահ նամծ

 

մւոքպեդ . 

 

գ  ) ըկիտապառե  `  սւոյմ իրաճվ (  ւոլետենատրա րեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ բմայթւոռացաբ

 

իրեքպեդ լյա ծավսետախան վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ և իրաճվ րամահ  )  իրենկասետ

 

մւոքպեդ նամկրավշահ : 
 .3 րամահ տկեյբօ իրաճվ նամծրոգատգօնԲ  նամշորո իրենկանաքափաչ իրենլաված ղով

 

 վոկատապն «  նամցակցնա և նամպրեկամզակ իրենմւոգւոտս մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նիսամ  »  իրենմւոգւոտս ծավցանակարի վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
աճվ և իրենլաված իցատսափ նամծրոգատգօնբ ծավրգանաձրա մւոքնւոյդրա  ցիմղոկ իրենղոր

 

ծարցայակրեն րեննիմրամ րոզաիլ ւո նիյակրահ  ` կրավշահ մւոծավտահականամաժ ղովգւոտս -
 ծավնամհաս վոքներօ ննւոյթւորեբրատ նակարդ իրենլաված ծավլոցատրա մւորեննւոյթւովտեվշահ



 ղովգւոտս է մւովխշաբ ներոնսամամահ րամահ նամկրավշահ իրենցոջիմ նայթւովտանախսատապ
ամաժ

 

արվ իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ իծավտահական : 
 .4

 

 իծավդոհ նյւոՍ 1-  րեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ նախսատապամահ նիտեկ նի
 ըրենկանաքափաչ ծավնամհաս րամահ իրենտկեյբօ իրաճվ րամահ ւոլետենատրա

(

 

ըրենմւոկափանամհաս  ) րդ սեպրո րամահ իսամ ղոցնազարեգ դյա մւոքպեդ ւոլեցնազարեգ  փաչաքյւո

 

 իքներօ նյւոս նե մւովռարիկ 7-

 

իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս վոծավդոհ դր ` 
 )1

 

ըկիտապագնհ  `  ըրենկանաքափաչ ( ըրենմւոկափանամհաս  )  ևչնիմ  5  իսամ ղոցնազարեգ մագնա

 

րամահ . 
 )2

 

ըկիտապանսատ  `  ըրենկանաքափաչ ( ըրենմւոկափանամհաս  ) 5-  ղոցնազարեգ մագնա իլեվա ցի

 

րամահ իսամ : 
 խակնԱ

 

ցիրենթյւորդ իսամ նյւոս  ,  ինմրամ րոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
ծարցայակրեն իտկեյբւոս ղորավասետնտ ցիմղոկ   նամիհ իրգարծ իրենմւոռացոջիմ նականապհապանբ

 

ծավնամհաս արվ  `  րովականամաժ իրենմւոտենատրա իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ (  ևչնիմ
եկմաժ իրատ գնիհ

 

վոտ  )  ըրենկանաքափաչ ( ըրենմւոկափանամհաս  )  սեպրո րամահ իսամ ղոցնազարեգ

 

 իքներօ նյւոս է մւովռարիկ փաչաքյւորդ 7-

 

ըկիտապագնհ իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս վոծավդոհ դր : 
 .5

 

 իրենկանաքափաչ նակայորԶ ( իրենմւոկափանամհաս )` 
 )1 րջ նյաձամահ իքրգսներօ նիյարջ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  նւոյթւովտլյւոթ նամծրոգատգօ

 

 ւոլանենւոչ ( մւովթ դյա  `  մակ ըրենլաված նամծրոգատգօրջ մւորեննւոյթւովտլյւոթ նամծրոգատգօրջ
 իլերտալյւոթ իրերջատղեկ ղովփաթ րեննազավա քավահարջ ցնարդ մակ րենսրւոսեռ նիյարջ

իյանամհաս իլերտալյւոթ իրեթւոյն րակասանվ մւորերջատղեկ մակ ըրենլաված  նիսամ իքսոհատրա ն

 

ւոլեվշնչ ըրենլայվտ  )  իքներօ նյւոս է մւովռարիկ փաչաքյւորդ սեպրո մւոքպեդ 7-  վոծավդոհ դր

 

ըկիտապառե իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս . 
 )2  նամծրոգատգօքրեդնը նյաձամահ իքրգսներօ նիսամ իքրեդնը նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

 ւոլանենւոչ րերգանամյապ ( մւովթ դյա  ` ամյապ  ակաթնե նամնահանւոյդրա մակ նամրամ մւորգան

 

ւոլեվշնչ ըրենլաված  )  իքներօ նյւոս է մւովռարիկ փաչաքյւորդ սեպրո մւոքպեդ 7-  վոծավդոհ դր

 

ըկիտապագնհ իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս . 
 )3  և իտյափանբ նյաձամահ իքրգսներօ նիյառատնա նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

գօ իթւոյնառատնա նակադրորկրե

 

 նամծրոգատ ( նամրեթմ  )  նամծրոգատգօռատնա րամահ

 

 րերգանամյապ ( մւովթ դյա  ` նամտահռատնա  , րեսմոտ նիյառատնա  ,  րնամ իտյափանբ արվ իտամրա

 

րեդրօ նամղոթցաբ  )  իքներօ նյւոս է մւովռարիկ փաչաքյւորդ սեպրո մւոքպեդ ւոլանենւոչ 7-  դր

 

ըկիտապանսատ իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս վոծավդոհ . 
 )4 օ

 

 իրենրաշապասնեկ նյաձամահ նայթւորդսներ (  նակադրորկրե և իտյափանբ բմայթւոռացաբ

 

իթւոյնառատնա  )  ւոլանենւոչ րերգանամյապ նամծրոգատգօ ( մւովթ դյա  `  մւորգանամյապ

 

ւոլեվշնչ ըրենլաված ակաթնե նամծրոգատգօ  )  իքներօ նյւոս է մւովռարիկ փաչաքյւորդ սեպրո մւոքպեդ
7- ամհաս վոծավդոհ դր

 

ըկիտապառե իրեփաչաքյւորդ ծավն . 
 )5  րեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ վոգրակ ծավնամհաս նյաձամահ նայթւորդսներօ

 

 իքներօ նյւոս է մւովռարիկ փաչաքյւորդ սեպրո մւոքպեդ ւոլանենւոչ նւոյթւովտլյւոթ ւոլետենատրա 7-  դր

 

իրեփաչաքյւորդ ծավնամհաս վոծավդոհ ` 

 

ա  ) ըկիտապանսատ  , նրաճվ եթե  մւոծավտահականամաժ ւոտեվշահ րամահ նամրաճվ իրե
 լայշիհոքրեն իրենտկեյբօ իրաճվ տսը մւոցնազարեգ նեչ ըրենլաված իցատսափ իրենմւոտենատրա

 

ըրենկանաքափաչ ` 

 

իշոփ  2 աննոտ  
դիսքօնոմ ինծախծա  5.1  աննոտ  

 

 րենդիսքօ իտոզա ( իդիսքօկրե իտոզա տսը ծավշահարեվ ) 0.1  աննոտ  
հնա նիյաբմծծ դիրդի  5.0  աննոտ  

րոլք  1.0  աննոտ  
րամահ իրեթւոյն սւոյմ ղոցասիդնահ տկեյբօ իրաճվ  50.0  

 

աննոտ , 

 

բ  ) ըկիտապագնիհնասք  ,  մւոծավտահականամաժ ւոտեվշահ րամահ նամրաճվ իրենրաճվ եթե
 իրաճվ տսը նե մւոցնազարեգ մակ նե րասավահ ըրենլաված իցատսափ իրենմւոտենատրա

կ նյւոս իրենտկեյբօ

 

 իտե «ա  » ըրենկանաքափաչ ծավշն մւոտեկաթնե : 
02( - ըծավդոհ դր  

 

փոփ .  00.21.50 ՕՀ -  ,221

 

բմխ  . 11 . 60 .  40 ՕՀ - 701 -

 

Ն  , բմխ .  , ցարլ . 11 . 40 .  50 ՕՀ - 18 -

 

Ն,  

 

ցարլ  . 10 . 60 .  60 ՕՀ - 89 -Ն) 



 

 ծավդոՀ 12 . ըրետկա վիտամրոն նակաչսետարեգ լայրեբարեվ նամռարիկ իքներՕ  
  

 

 նյւոՍ o այրեբարեվ նամռարիկ իքներ  է մւոնւոդնը նրետկա վիտամրոն նակաչսետարեգ լ

 

ընւոյթւորարախան իրենսնանիֆ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  `  ինատսայաՀ վոլենցենյաձամահ

 

նայթւորարախան նայթւոնապհապանբ նայթւոտեպարնաՀ  ,  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նայթւորարախան իրենրաշապ նականբ և իյակիտեգրենէ  , պարնաՀ ինատսայաՀ  նայթւոտե
 րեթնըռա ննայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ և նայթւորարախան նայթւոսետնտաղւոյգ

 

տեհ իետիմոկ իրենտւոմակե նակատեպ : 
12( - ըծավդոհ դր  

 

փոփ  . 11 . 60 .  40 ՕՀ - 701 -

 

Ն  , բմխ  . 22 . 21 .  01 ՕՀ - 512 -Ն) 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  6 
  

ՐԵՆԹՅՒՈՐԴ ՆԻՅԱՄՒՈՑՆԱ  
  

 

 ծավդոՀ 22 . կ իձնա նականաբավարԻ

 

 րամահ իրեննւոյթւոկրանռեձ ղոցենւոչ կաճիվագրա  9991
ըգրակ նամրաճվ և նամկրավշահ իրենրաճվ նինակավթ  

  

 

 ըրեննւոյթւոկրանռեձ ղոցենւոչ կաճիվագրակ իձնա նականաբավարԻ  9991  ըրենրաճվ նինակավթ
ոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նյւոս րամահ ցնաձնա նականաբավարի նե մւորաճվ և մւոկրավշահ

 

վ: 
  

 

 ծավդոՀ 32 . ըլենտմ ջեմ իժւո իքներՕ  
  

 

 մւոնտմ է ջեմ իժւո նքներօ նյւոՍ  9991  իրավնւոհ ինակավթ 1-

 

ցի : 
  

նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
հագախաՆ  

 

Ռ  . նայրաչոՔ  
    

նաևրԵ  
03  

 

 իրեբմետկեդ  8991 թ. 
ՕՀ - 072  

 

 


