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ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  
 

I. Ընդհանուր դրույթներ 

 Վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգը (ՎՎՀԿԿ) իրենից 
ներկայացնում է տարբեր ծագման վտանգների (կենսաբանական կամ 
մանրէաբանական,քիմիական,ֆիզիկական) վերլուծման,հսկման, կանխման, կրիտիկական կետերի 
որոշման, կրիտիկական կետերից յուրաքանչյուրի սահմանների որոշման, ուղղիչ գործողությունների 
իրականացման, դրա արդյունքում անվտանգ և որակով՝ միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան սննդամթերք արտադրելու համար արդյունավետ կառավարման, ինչպես նաև 
վերահսկողության համակարգ: Արտադրական պրակտիկայում ՎՎՀԿԿ համակարգի արագ տարածումը, 
համաշխարհային ճանաչումը և լայն օգտագործումը բացատրվում է մի շարք անվիճելի 
առավելություններով: 

ՎՎՀԿԿ համակարգի կիրառման ներքին արդյունավետություններն են՝ 
• ՎՎՀԿԿ հիմքը. համակարգային մոտեցում, որն ընդգրկում է սննդամթերքի 

անվտանգության չափանիշները սննդի շղթայի բոլոր փուլերում՝ (սննդի շղթա (սննդի ոլորտ)՝ 
սննդամթերքի և դրա բաղադրիչների արտադրության, մշակման, վերամշակման, բաշխման, պահման, 
պահպանման, փոխադրման և իրացման փուլերը՝ նախնական արտադրությունից մինչև սպառում: 
Սննդի շղթան ընդգրկում է նաև սննդամթերքի կամ պարենային հումքի հետ շփման մեջ մտնելու համար 
նախատեսված նյութերը, սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումները, ինչպես նաև առևտրի և 
հանրային սննդի ծառայությունների ոլորտը. 

• Կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառում, այլ ոչ թե խոտանի վերացման կամ 
արտադրանքի հետկանչմանն ուղղված ուշացած ուղղիչ գործողություններ. 

• Սննդամթերքի անվտանգության ապահովմանն ուղղված պատասխանատվության հստակ 
սահմանում 

• Ձեռնարկության հիմնական կարողությունների և հնարավորությունների կենտրոնացում 
դեպի որոշված կրիտիկական գործընթացները. 

• Արտադրվող սննդամթերքի անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթավորում, որը 
կարևոր է առարկությունների վերլուծության և դատական վարույթների դեպքերում. 

• Լրացուցիչ հնարավորություն ձեռնարկությունում որակի կառավարման ISO համակարգերի 
(ISO 9001, ISO 2000) ներդրման համար: 

• Արտադրվող արտադրանքի նկատմամբ սպառողի վստահության բարձրացում. 
• Շուկաների ընդլայնում, ինչպես նաև հնարավորություն դուրս գալ նոր շուկաներ, այդ թվում 

միջազգային. 
• Լրացուցիչ հնարավորություն կարևոր մրցույթներին (տենդեր) մասնակցելու համար. 
• Արտադրվող արտադրատեսակների մրցունակության բարձրացում. 
• Ներդրումային գրավչության բարձրացում. 
• Գովազդի նվազեցում կայուն որակ ապահովելու հաշվին. 
• Որակյալ և անվտանգ սնունդ արտադրող ձեռնարկության համբավի ձեռք բերում: 

II. Նպատակը 

Սույն ուղեցույցի նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կաթի և 
կաթնամթերքի արտադրության ոլորտի ձեռնարկություններին, քանի որ համաձայն «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 7-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի 
մայիսի 3-ի N 531-Ն որոշման՝ սննդամթերքի ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող 
սուբյեկտները պետք է ներդնեն ՎՎՀԿԿ համակարգի սկզբունքների վրա հիմնված ինքնահսկման 
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համակարգ, որը լուրջ նախապայման կհանդիսանա ոլորտի ձեռնարկություններում վտանգավոր 
սննդամթերքի թողարկման կանխարգելման, ռիսկերի գնահատման և կառավարման, տեղական 
արտադրության անվտանգության նկատմամբ վստահության բարձրացման, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունից ՄՄ, Եվրոմիության և այլ երկրներ սննդամթերքի արտահանման, որի արդյունքում 
կավելանա տեղական արտադրանքի տեսականին և ծավալները: Այդ նպատակով մշակվում է կաթի և 
կաթնամթերքի արտադրության ոլորտի համար ՎՎՀԿԿ-ի համակարգի մեթոդական ուղեցույց, օգնելու 
տնտեսվարող սուբյեկտներին, որպեսզի իրենց արտադրություններում ներդնեն վտանգների 
վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգ: 

IV. Հիմնական հասկացությունները 

Վտանգի վերլուծության և հսկվող կրիտիկական կետերի համակարգ` գիտականորեն 
հիմնավորված սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող կանխարգելիչ կառավարման համակարգ, 
որի հիմքում ընկած է վտանգի նույնականացումը, գնահատումը և վերահսկողությունը, ինչպես նաև 
վտանգի վերացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառումը՝ սննդի շղթայի փուլերում անվտանգությունն 
ապահովելու նպատակով կամ ՎՎՀԿԿ –ի ծրագիրն աշխատանքի մեջ, ներառյալ հենց ինքը ծրագիրը:  

Վտանգի վերլուծության և հսկվող կրիտիկական կետերի աշխատանքային խումբ` 
համապատասխան որակավորմամբ մասնագետների խումբ, ովքեր պատասխանատու են ՎՎՀԿԿ 
համակարգի մշակման, իրականացման և պահպանման համար:  

 Վտանգ` սննդի մեջ առկա կենսաբանական, քիմիական կամ ֆիզիկական նյութ և/կամ 
սննդամթերքի վիճակ, որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ մարդու առողջության վրա:  

Վտանգի վերլուծության և հսկվող կրիտիկական կետերի համակարգի սկզբունքները 
o վտանգի վերլուծություն` հատկորոշվում է հավանական վտանգի աղբյուրը և գնահատում 

դրա առկայության հավանականությունը, սահմանվում են վերահսկման միջոցները,  
o հսկման կրիտիկական կետերի (նույնականացում) որոշում` որոշվում են այն կետերը, 

ընթացակարգերը կամ արտադրության փուլերը, որոնք ենթակա են վերահսկման` 
վտանգները կանխելու, վերացնելու կամ մինչև ընդունելի մակարդակը նվազեցնելու 
նպատակով,  

o յուրաքանչյուր կրիտիկական կետի համար կրիտիկական սահմանի որոշում` հսկման 
յուրաքանչյուր կրիտիկական կետի համար որոշվում է կրիտիկական սահմանը, որի 
չափանիշներով հնարավոր է տարանջատել վտանգի աղբյուրի ընդունելի և անընդունելի 
մակարդակները, կամ որի պահպանումը երաշխավորում է, որ կրիտիկական կետը 
վերահսկվում է,  

o յուրաքանչյուր կրիտիկական կետի համար դիտանցի ընթացակարգերի սահմանում,  
o ուղղիչ գործողությունների ծրագրի սահմանում այն դեպքերի համար, երբ դիտանցմամբ 

հայտնաբերվում է, որ տվյալ կրիտիկական կետը դուրս է եկել վերահսկողությունից,  
o ՎՎՀԿԿ համակարգի սկզբունքների, քայլերի և ընթացակարգերի փաստաթղթավորման և 

գրանցումների համակարգի ստեղծում: 
 Հսկման կրիտիկական կետեր` սննդի արտադրության ընթացքում կետ, փուլ կամ ընթացակարգ, 
երբ կարելի է հսկողություն իրականացնել և արդյունքում` կանխել, վերացնել կամ մինչև թույլատրելի 
մակարդակը նվազեցնել սննդի անվտանգությանը սպառնացող վտանգը:  
 Սննդի անվտանգությանը սպառնացող վտանգ` կենսաբանական, քիմիական կամ ֆիզիկական 
ցանկացած տարր, որը կարող է սնունդը դարձնել անապահով:  
 Կանխարգելիչ (ուղղիչ) գործողություններ` ընթացակարգեր, որոնք հաջորդում են շեղումներին:  
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 Կանխարգելման միջոցներ` ֆիզիկական, քիմիական կամ այլ միջոցներ, որոնք կարող են 
օգտագործվել` սննդի անվտանգությանը սպառնացող նույնականացված վտանգները հսկելու համար:  

Ռիսկ՝ մարդու առողջության վրա սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող վտանգի բացասական 
ազդեցության հավանականությունը և այդ ազդեցության աստիճանը:  

Աուդիտ` իրավական ակտերի պահանջներին ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրմամբ 
պայմանավորված ընթացակարգերի համապատասխանության բացահայտումն է, որը կարող է 
իրականացվել ինչպես տնտեսավարողի նախաձեռնությամբ (ներքին աուդիտ) այնպես էլ պետական 
վերահսկողություն իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից պարբերաբար և անկախ 
իրականացվող ուսումնասիրություններով (քննազննում, հսկում), կատարված գործողությունների և 
դրանց հետ կապված արդյունքների պլանավորված փաստաթղթային ընթացակարգերով սահմանված, 
ընթացակարգերի կիրառման նպատակահարմարությունը ու արդյունավետությունը որոշելու 
նպատակով:  

  
 V. Վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի սկզբունքները 

 
   ՎՎՀԿԿ համակարգի մշակումը պետք է իրականացվի յոթ հիմնական սկզբունքի հիման վրա. 

1. Վտանգի վերլուծություն և գնահատում 
2. Հսկման կրիտիկական կետերի որոշում 
3. Կրիտիկական կետերի սահմանաչափերի սահմանում  
4. Մոնիթորինգի համակարգի մշակում 
5. Ուղղիչ գործողությունների մշակում  
6. Բոլոր քայլերի և ընթացակարգերի փաստաթղթավորում 
7. Ներդրված համակարգի ստուգման ընթացակարգերի մշակում: 

 
Վտանգի վերլուծություն և գնահատում 
Վտանգի վերլուծությունը բաղկացած է գնահատումից և կառավարումից՝ վերլուծության փուլում և 

դրա հետագա փուլեր փոխանցվելու հավանականության գնահատումից: 
Վտանգները բաժանվում են 3 խմբերի՝ կենսաբանական, քիմիական և ֆիզիկական: 
Կենսաբանական վտանգը իր մեջ ներառում է այն ռիսկերը, որոնք առաջանում են կենդանի 

օրգանիզմների, այդ թվում մանրէների, մակաբույծների, միաբջիջների և դրանց կենսագործունեության 
հետևանքով, առաջացած տոքսիններից:  

Քիմիական վտանգը ծագման աղբյուրից կախված կարելի է բաժանել 3 խմբի. 
1) քիմիկատներ, որոնք հայտնվել են սննդամթերքում ոչ միտումնավոր  

ա) գյուղատնտեսական քիմիկատներ՝ պեստիցիդներ, հերբիցիդներ, բույսերի աճի 
կարգավորիչներ և այլն. 

բ) կաթ և կաթնամթերք արտադրող ձեռնարկություններում օգտագործվող քիմիկատներ՝ 
մաքրող, լվացող և ախտահանող նյութեր, քսայուղեր և այլն. 

գ) արտաքին միջավայրից վարակված՝ կապար, մկնդեղ (արսեն), կադմիում, սնդիկ: 
2 ) քիմիական բնական աղտոտվածություն  

Բուսական, կենդանական և մանրէաբանական նյութափոխանակության հետևանքով 
առաջացած արտադրանք, օրինակ աֆլատոքսին:  

3) քիմիկատներ, որոնք հայտնվել են սննդամթերքում միտումնավոր 
 Կոնսերվանտներ, թթուներ, սննդային հավելումներ, վերամշակման ժամանակ օգտագործվող այլ 

նյութեր: 
Ֆիզիկական վտանգը ցանկացած ֆիզիկական նյութի առկայությունն է, որը բնական վիճակում 

չէր կարող հայտնվել սննդամթերքում և, որը կարող է ազդել մարդու առողջության վրա կամ վնաս 
պատճառել տվյալ սննդամթերքը օգտագործող անձին (մետաղ, ապակի, քար և այլն): 
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Հսկման կրիտիկական կետերի որոշում 
Հսկման կրիտիկական կետ (ՀԿԿ) - վերահսկողության համար վտանգի նույնականացման և 

(կամ) ռիսկի կառավարման կետ: Հսկման կրիտիկական կետերը որոշվում են հաշվի առնելով 
յուրաքանչյուր վտանգավոր գործոնի առանձին վերլուծության և արտադրական գործընթացի բլոկ-
սխեմայում ներառված բոլոր գործողությունների առանձին-առանձին վերլուծության միջոցով: 

  
Կրիտիկական սահմանի որոշում 
Կրիտիկական սահման՝ դա չափանիշ է, որը բաժանում է հսկվող արժեքի ընդունելի և 

անընդունելի ցուցանիշները: Ցուցանիշներ կարող են հանդիսանալ ֆիզիկական, քիմիական և 
կենսաբանական արժեքները, որոնք կարելի է չափել ապացուցելու համար, որ ՀԿԿ-ն գտնվում է հսկման 
տակ: Օրինակ՝ կաթնամթերքի ջերմային մշակման ժամանակ այդպիսի ցուցանիշներ հանդիսանում են 
ժամանակը, խոնավությունը, ջերմաստիճանը: Այդպիսով ընտրված ցուցանիշները պետք է բխեն 
տեխնոլոգիական գործընթացի առանձնահատկությունից և ապահովեն նրա հսկողությունը: 
Կրիտիկական սահմանի հետ սերտ կապված են նախազգուշական գործողությունները, որոնք 
անհրաժեշտ է սահմանել յուրաքանչյուր վտանգավոր գործոնի համար: Նախազգուշական 
գործողությունները ուղղված են հսկողության բացակայության դեպքում հնարավոր հետևանքի 
վերացմանը: 

 
Մոնիթորինգի համակարգի մշակում 

 Մոնիթորինգ՝ հսկման կրիտիկական կետերում պլանավորված դիտարկումների իրականացում 
կամ պարամետրերի չափում՝ դրանց սահմանային ցուցանիշից անցնելը ժամանակին հայտնաբերելու և 
տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, որն անհրաժեշտ է կանխարգելիչ գործողությունների 
մշակման համար: Մոնիթորինգը իրականացնում են իրատեսական ժամանակում և բաժանում 
անընդհատ (ավտոմատ չափիչ սարքերի օգնությամբ) և ընտրողական (երբ չկա մշտական հսկողություն 
իրականացնելու հնարավորություն և անհրաժեշտություն): 
 Կրիտիկական հսկման կետերի մոնիթորինգի հետ կապված բոլոր գրանցված տվյալները և 
փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կատարողի կողմից և կցվեն ՎՎՀԿԿ աշխատանքային 
գրանցամատյաններին: 

 
Ուղղիչ գործողությունների մշակում  
Յուրաքանչյուր կրիտիկական հսկման կետի համար կազմվում և փաստաթղթավորվում են ուղղիչ 

գործողություններ, որոնք կիրառվում են կրիտիկական սահմանների խախտման ժամանակ: Քանի որ 
ՎՎՀԿԿ հանդիսանում է կանխարգելիչ համակարգ նպատակաուղղված խնդրի վերացմանը մինչ այն 
կդառնա սննդամթերքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգ, ուստի անհրաժեշտ է նախօրոք մշակել 
ուղղիչ գործողություններ և սահմանել միջոցներ, որոնք պետք է կիրառվեն, երբ ՀԿԿ-ում առկա է 
կրիտիկական սահմաններից շեղում:  

Ուղղիչ գործողությունների մեջ մտնում են՝ 
- պահանջներին չհամապատասխանող մթերքի գտնվելու վայրի հայտնաբերում 
- ՀԿԿ-ի նկատմամբ հսկողության վերականգնում 
- անհամապատասխանության վերացում հետագայում չկրկնվելու համար (չափման 

միջոցների ստուգում, սարքավորումների կարգավորում և այլն): 
 
Բոլոր փուլերի և գործընթացների փաստաթղթավորում 
Համակարգի կարևորագույն մաս է հանդիսանում համակարգի փաստաթղթավորում, որը իրենից 

ներկայացնում է գրավոր փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են, որ կաթի և կաթնամթերքի 
ձեռնարկությունում իրականացվում է ՎՎՀԿԿ պլանին համապատասխան գործողություններ, ինչպես 
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նաև թույլ է տալիս հետագծելիության սկզբունքով հետևել ցանկացած բաղադրիչին, տեխնոլոգիական 
գործընթացին կամ վերջնական արտադրանքին:  

  
Մշակված համակարգի ստուգման գործընթացների մշակում 
ՎՎՀԿԿ համակարգի պլանի մշակումից հետո կաթի և կաթնամթերքի ձեռնարկությունը սկսում է 

իրականացնել ամբողջ տեխնոլոգիական գործընթացի ստուգման ընթացակարգերը: Ստուգման 
ընթացակարգերը անհրաժեշտ են համոզվելու համար, որ ձեռնարկությունում ՎՎՀԿԿ համակարգը 
գործում է այնպես ինչպես պլանավորված էր և չկան հակասություններ արտադրական գործընթացների 
և փաստաթղթավորման համակարգի միջև: Երբ ավարտվում են փաստաթղթավորման ամբողջ 
գործընթացները և ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրումից անցնում է որոշակի ժամանակահատված 
(եռամսյակ)՝ իրականացվում են ստուգումներ ներքին և արտաքին աուդիտի մեթոդով, որից հետո 
սահմանում են ստուգման հաճախականությունը՝ տարին մեկ անգամ, և ոչ պլանային կարգով, երբ 
հայտնաբերվում են նոր վտանգի աղբյուրներ կամ վտանգներ: 

 
IV. ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրման փուլերը 

  
ՎՎՀԿԿ համակարգի նախնական փուլի մշակում 
ՎՎՀԿԿ համակարգի մշակման աշխատանքները կարելի է բաժանել 2 փուլերի՝ նախնական և 

փաստացի համակարգի մշակման: 
Նախնական փուլին կարող են ներգրավվել ինչպես ձեռնարկության աշխատակիցները, այնպես էլ 

դրսից հրավիրված մասնագետները, (որոնք կարող են իրականացնել համակարգի փաստացի մշակման 
աշխատանքները): Այս փուլը անհրաժեշտ է, որպեսզի պարզվի ձեռնարկության պատրաստվածության 
մակարդակը ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրման համար: Կարևոր է նաև ձեռնարկության հակիրճ 
բնութագրի (կազմվում է կամայական ձևով) և կառուցվածքի փաստաթղթավորված նկարագիրը: 
Հաջորդիվ ձեռնարկության ղեկավարությունը պետք է սահմանի և փաստաթղթավորի թողարկվող 
արտադրանքի անվտանգության քաղաքականությունը:  

 
Աշխատանքային խմբի ձևավորում 
 Ձեռնարկության ղեկավարությունը ընտրում և նշանակում է ՎՎՀԿԿ խմբին, որը կրում է 

պատասխանատվություն ՎՎՀԿԿ համակարգի մշակման, ներդրման և աշխատանքային վիճակում 
պահելու համար: Դրա համար ձեռնարկության ղեկավարի կողմից տրվում է հրաման և 
փաստաթղթավորվում է աշխատանքային խմբի կազմը, պարտավորությունները և աշխատանքների 
կազմակերպումը: Այն դեպքում, երբ կազմակերպությունում չկան համապատասխան մասնագետներ, 
անհրաժեշտ է նախատեսել այլ կազմակերպություններից մասնագետների ներգրավվում: ՎՎՀԿԿ խմբի 
մեջ պետք է լինեն համակարգող (նշանակվում է ղեկավարության կողմից) և տեխնիկական քարտուղար, 
ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, իրավասության ոլորտի համապատասխան խորհրդատուներ, 
որոնցից յուրաքանչյուրին ամրակցված են որոշակի գործառույթներ: Կազմակերպությունը պետք է 
խմբում անպայման ներգրավի միջազգային պահանջներին համապատասխան ՎՎՀԿԿ համակարգը 
ուսուցանված անձ: ՎՎՀԿԿ համակարգը ուսուցանած անձը պարտադիր չէ, որպեսզի հանդիսանա այն 
ձեռնարկության աշխատակիցը, որտեղ նախատեսվում է ներդնել ՎՎՀԿԿ համակարգը: Ոչ պակաս 
կարևոր է աշխատանքային խմբի արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանների 
ստեղծումը: Այդ պատասխանատվությունն ընկնում է կազմակերպության ղեկավարության վրա, որը 
պետք է սահմանի և ժամանակին ՎՎՀԿԿ խմբին ապահովի անհրաժեշտ միջոցները: 

 
Նախնական տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն 
Այս փուլում ՎՎՀԿԿ աշխատանքային խումբը պետք է հավաքի նախնական տեղեկատվություն 

հետևյալի վերաբերյալ. 
- ապրանքատեսակ 
- արտադրություն 
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- գործող գործընթացների համապատասխանություն փաստաթղթավորված 
ընթացակարգերի հետ: 

Անհրաժեշտ տեղեկատվություն հավաքելու համար պետք է առանձնացնել նմանատիպ 
արտադրանքը, նրանք պետք է ունենան ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական հատկություններ և միանման 
տեխնոլոգիական գործընթացներ: Արտադրանքի (նմանատիպ արտադրանք) մասին տեղեկատվություն 
հավաքելու ժամանակ անհրաժեշտ է նախապես կազմել ամբողջ տեսականին և անհրաժեշտության 
դեպքում դրանք դասակարգել ըստ առանձին ցուցանիշների, օրինակ, ըստ փաթեթավորման (վակուում 
և ոչ), կտրվածքի (սպասարկման կամ չափաբաժինային կտրվածք), թաղանթի տեսքի (արհեստական 
կամ բնական) և այլն: Այնուհետև անհրաժեշտ է ստուգել թողարկվող տեսականու համար անհրաժեշտ 
նորմատիվ փաստաթղթերի առկայությունը (ստանդարտներ, տեխնիկական պայմաններ, 
տեխնոլոգիական հրահանգներ), վավերականությունը (կապույտ կնիքի առկայություն կամ վավերացված 
պատճեններ) և դրանց համապատասխանությունը գործող օրենսդրությանը:  

Ձեռնարկության կողմից թողարկվող կաթը և կաթնամթերքը պետք է համապատասխանի 
անվտանգության որոշակի պահանջներին: Այդ պահանջները տարբեր են յուրաքանչյուր 
արտադրատեսակի համար, սակայն կան նաև ընդհանուր պահանջներ: Պահման պայմանների և 
պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ տվյալները սահմանվում են նորմատիվ փաստաթղթերին 
համապատասխան: Այդ տեղեկությունները կազմվում են յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար: Եթե 
արտադրամասում նախատեսված է արտադրել 9 ապրանքատեսակ, ապա պետք է ունենան 9 տեսակի 
տեղեկատվական ձև: Կազմակերպությունում օգտագործվող օժանդակ հումքի և նյութերի հաշվառման 
համար նպատակահարմար է վարել գրանցամատյան: ՎՎՀԿԿ աշխատանքային խումբը սկսում է 
արտադրության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, որը ներառում է արտադրամասի 
տարածքի վերլուծությունը, արտադրամասերի պլանները (ինչպես գործող, այնպես էլ փորձնական 
կառուցվող), ինչպես նաև արտադրական գործընթացների բլոկ-սխեմաները: 

 
 Տարածքի վերլուծություն 
Աշխատանքը սկսվում է տարածքի գլխավոր հատակագծի ուսումնասիրությունից, որը պետք է 

անպայման առկա լինի: Գծագրվող կամ արդեն գործող գլխավոր հատակագծում պետք է սահմանել 
ձեռնարկության տարածքը, սխեմատիկորեն նշել բոլոր արտադրական շինությունները և սենքերը, 
ինչպես նաև օբյեկտների միջև հաղորդակցման ուղիները: 

Աշխատանքային խմբի վերլուծությունից հետո անհրաժեշտ է կազմել նորմատիվ փաստաթղթերով 
սահմանված անհամապատասխանությունների ցանկ: Բոլոր բացահայտած 
անհամապատասխանությունները անհրաժեշտ է վերացնել: 

 
 Արտադրական տարածքների վերլուծություն 
Նախագծվող արտադրության արտադրական տարածքների դասավորվածությունը պետք է 

իրականացվի հաշվի առնելով տեխնոլոգիական գործընթացները, սանիտարահիգիենիկ պահանջները, 
շինարարական և արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման նորմերը և կանոնները: 
Արտադրական տարածքներում պետք է բացառվի հում և պատրաստի սննդամթերքի հանդիպակաց 
հոսքերը, ինչպես նաև աշխատակիցների միջոցով խաչաձև աղտոտման վտանգը (մաքուր տարածքից 
կեղտոտ տարածք): Անհրաժեշտ է հստակ բաժանել տարածքները սառեցվող և չսառեցվող մասերի: 
Վերլուծական աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ է առանձնացնել մաքուր գոտին, որտեղ մուտքը և 
ելքը պետք է իրականացվի սանիտարական անցակետով: Մաքուր գոտու սահմանները պետք է նշվեն 
ինչպես արտադրամասի պլանում, այնպես էլ իրական արտադրությունում: Արտադրամասի պլանում 
մաքուր գոտին կարելի է ցույց տալ ընդգծելով տարբերվող գույնով:  

Արտադրական գործընթացների բլոկ-սխեմաները 
Տեխնոլոգիական բլոկ սխեման հանդիսանում է արտադրական գործընթացի պարզ սխեմատիկ 

նկար: Այն պետք է լինի համարժեք, հստակ, ճիշտ և արտացոլի ձեռնարկությունում կիրառվող իրական 
տեխնոլոգիական գործընթացները: Լավագույն տարբերակը ստուգելու, որ սխեման կազմված է ճիշտ, 
դա ՎՎՀԿԿ աշխատանքային խմբի այցն է ամբողջ արտադրությունով և ստուգումը, թե արդյոք 
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սննդամթերքի արտադրության բոլոր փուլերը և գործընթացները ներառված են տեխնոլոգիական 
սխեմայում: Վերլուծությունից հետո դրա կատարումը հաստատելու համար անհրաժեշտ է կատարել 
զեկույց՝ առավել հարմար է այն ներկայացնել աղյուսակի ձևով: Գործող նորմատիվ փաստաթղթերին 
անհամապատասխանությունների կամ թերացումների բացահայտման դեպքում, դրանք անհրաժեշտ է 
վերացնել: 

 

Մթերքը` պանիր աղաջրային 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ռիսկի վերլուծություն և գնահատում 
Ռիսկի վերլուծությունը պայմանավորված է դրա առաջացման հնարավորության և դրա 

հետևանքների լրջության գնահատմամբ: Վերլուծությունը իրականացնում են ըստ վտանգների երեք 
տեսակի՝ կենսաբանական, քիմիական, ֆիզիկական: Կենսաբանական և քիմիական վտանգների 
վերլուծության ժամանակ չպետք է սահմանափակվել միայն սանիտարահիգիենիկ կանոնների 
պահանջներով: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր վտանգները, որոնք կարող են առաջանալ հումքից, 
ջրից, օդից, փաթեթավորող նյութերից, սարքավորումներից, գույքից և այլն: Կարելի է օգտվել նաև 

Կաթի ընդունում 

նորմալիզացում 

տեսակավորում 

հոմոգենիզացում 

 
պաստերիզացում 

պաղեցում 

մակարդում 

հատիկադնում 

փաթեթավորում/պիտակավոր
 

 

աղադրում /աղաջրում/ 

 

ձևավորում, ինքնամամլում, 
մամլում 

առաքում 

 

դարակաշարի վրա չորացում 

 

Փաթեթավորման 
նյութերի ընդունում 

 

փաթեթավորման 
նյութերի պահում  

8 
 



պարբերական տեղեկատվական և հատուկ գրականությունից, ձեռնարկներից և գրքերից, գիտական 
աշխատություններից, էլեկտրոնային տեղեկատվական աղբյուրներից: Որքան շատ ներկայացվի 
վտանգների ցանկն, այնքան այն ամբողջական կներառի ողջ տեխնոլոգիական գործընթացի 
կանխատեսվող վտանգները, որոնք վերլուծությունից հետո կմնան շատ ավելի քիչ: Ամբողջ 
հավաքագրված տվյալները նպատակահարմար է ներկայացնել ստորև տրված աղյուսակի տեսքով: 

 
²ÕÛáõë³Ï 1.  

Î³ÃÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 
´³Õ³¹ñ³-

Ù³ë Ï³Ù 
·áñÍÁÝÃ³ó 

ìï³Ý·Ç 
ï»ë³ÏÁ 

äáï»ÝóÇ³É 
íï³Ý· 

ìï³Ý·Ç å³ï×³éÁ ìï³Ý·Ç Ï³é³í³ñáõÙ Ï³Ù 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 

Èñ³óáõóÇã 
³ÕµÛáõñÝ»ñ 

ÐáõÙ Ï³ÃÇ 
ÁÝ¹áõÝáõÙ` 
Ý³Ë³ï»ë-
í³Í 
óÇëï»éÝ-
Ý»ñáí  

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝ-
Ý»ñáí 
³Ëï³Ñ³-
ñáõÙ  

Î-1: 

²íïáóÇëï»éÝÇ 
¹³ï³ñÏÙ³Ý 
ï³ñ³ÍùáõÙ 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
Ñ»ÕáõÏ Ï³ÃÇ 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 
åáï»ÝóÇ³É íï³Ý·: 
ÜÙ³Ý ï»ë³ÏÇ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÁ 
ëáíáñ³µ³ñ 
ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý 
ë³ñù»ñáí, áñáÝù 
Ï»Õïáï ÉÇÝ»Éáõ 
¹»åùáõÙ (Ï³Ù 
Ù³ùñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 
ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ) 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É 
Ù³Ýñ¿³Ï³Ý 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý:  

Î-1: 

²íïáóÇëï»éÝÇ ¹³ï³ñÏÙ³Ý 
ï³ñ³ÍùÁ å»ïù ¿ ³ÛÝå»ë Ï³éáõóíÇ, 
áñ å³ßïå³ÝÇ Ï³ÃÝ ³ÕïáïáõÙÇó 
(³éÝí³½Ý áõÝ»Ý³ í»ñÇÝ å³ßïå³ÝÇã 
ÙÇçáó ¨ µ»ïáÝ» Ï³Ù ³ÛÝåÇëÇ 
Ñ³Ù³½áñ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñ 
³íïáóÇëï»éÝÝ»ñÇ ï³Ï, áñáÝù 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉÇáíÇÝ ãáñ³óÝ»É): 

²íïáóÇëï»éÝÝ»ñÇ ¹³ï³ñÏÙ³Ý 
ï³ñ³ÍùÁ ¨ ë³ñù»ñÁ å»ïù ¿ å³Ñ»É 
Ù³ùáõñ íÇ×³ÏáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
å³ßïå³Ý»É ¹³ï³ñÏíáÕ Ï³ÃÁ` ³Û¹ 
ï³ñ³ÍùÁ ÷³Ï»Éáí Ï³Ù Ï³ÃÇ 
Ý»ñÃáÕÙ³Ý ³Ýóù»ñÇ íñ³ ½ïÇãÝ»ñ 
ÏÇñ³é»Éáí: ä»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É 
ë³ñù»ñ` Ï³éáõóí³Í Áëï 
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ áõ ÷áË³¹ñáÕ 
·Í»ñÇ ¨ ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

¼»ñÍ ëÝÝ¹Ç 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ 
ëå³éÝ³óáÕ ûï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó: 

ú·ï³·áñÍ»ù ½ïÇã, Ù³Õ Ï³Ù ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñáß ÷áõÉ»ñáõÙ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-2: 

ÀÝ¹áõÝÙ³Ý 
ë³ñù»ñÇó 

ü-2: 

²Ýë³ñù Ï³Ù í³ï 
Ñ³í³ù³Í 

ü-2: 

ÎÇñ³é»É ËÝ³ÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã Íñ³·Çñ ¨ ë³ñù»ñÇ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
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³é³ç³ó³Í 
Ù»ï³ÕÛ³ 
ï³ß»ÕÝ»ñ, 
ÙÇçÝ³ß»ñï³
ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ ¨ 
³ÛÉ ûï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ  

(ÙáÝï³Åí³Í) 
ë³ñù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
³Õïáï»É ÙÃ»ñùÝ»ñÝ 
ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáí:  

Ù³ßíáÕ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáÕ Ù³ë»ñÇ 
å³ñµ»ñ³Ï³Ý (³Ù»ÝûñÛ³) ëïáõ·áõÙ: 
ú·ï³·áñÍ»ù ½ïÇã, Ù³Õ Ï³Ù ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñáß ÷áõÉ»ñáõÙ:  

համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

ÂáõÝ³íáñ 
ùÇÙÇ³Ï³Ý 
ÝÛáõÃ»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿, áñ 
µ»éÝ³ï³ñ 
Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ 
ÃáõÝ³íáñ ùÇÙÇ³Ï³Ý 
ÝÛáõÃ»ñ ÷áË³¹ñ³Í 
ÉÇÝ»ÇÝ Ý³Ëù³Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù Ï³Ù 
÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý 
ÝÛáõÃ»ñ ÷áË³¹ñ»ÉÁ:  

ø-1: 

´»éÝ³Ã³÷áõÙÇó ³é³ç ëïáõ·»ù՝ 
³ñ¹Ûá±ù Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
íÇ×³ÏáõÙ »Ý, ³ñ¹Ûá±ù Ï³Ý Ã³÷í³Í 
ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ïù»ñ, 
ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ñáï»ñ Ï³Ù ³ÛÉ Ýß³ÝÝ»ñ, 
áñáÝù íÏ³ÛáõÙ »Ý ³é³ùí³Í 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÑÝ³ñ³íáñ 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

ÐáõÙ Ï³ÃÇ 
å³Ñ»ëï³í
áñáõÙ 

 

 

 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù  

Î-1: 

²Û¹åÇëÇ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ 
ëáíáñ³µ³ñ 
å³ÑíáõÙ ¿ 
ï³ñ³Ý»ñáõÙ, áñáÝù 
Ù³ùáõñ ãÉÇÝ»Éáõ 
(Ù³ùñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 
ãÉÇÝ»Éáõ) å³ï×³éáí 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É 
Ù³Ýñ¿³Ï³Ý 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý: 

Î-1: 

Ð³Ùá½í»ù, áñ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
ï³ñ³Ý»ñÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í»ñÁ, 
÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ ë³ñù»ñÁ Ï³éáõóí³Í 
»Ý ³ÛÝå»ë, áñ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýù 
Ù³ùñ»É: ²ñÓ³Ý³·ñ»ù å³Ñå³ÝÙ³Ý 
ï³ñ³Ý»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ÷³ëïÁ ¹ñ³Ýó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá: 
²ñÓ³Ý³·ñ»ù, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
·Í»ñÁ, ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ ë³ñù»ñÁ 
Ù³ùñíáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
¹»åùáõÙ` ³éÝí³½Ý ³Ù»Ý ûñ: 
ÊáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ ³Ýóù»ñÁ (ÑáëùÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý í³Ñ³ÝÝ»ñÁ) ¨ 
³ñï³ÃáÕ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ 
ãß³Ñ³·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ 
÷³Ï»É, ÇëÏ ³ÛÉ ³Ýóù»ñÁ` ÷³Ï»É ÏÇå 
ÝëïáÕ Ï³÷³ñÇãÝ»ñáí: ²éÝãíáÕ 
ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÁ ÝáõÛÝå»ë 
å»ïù ¿ å³ßïå³Ý»É:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ ³×  

Î-2: 

²é³Ýó Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ 
å³ïß³× 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý 
í»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý µ³½Ù³Ý³É 
³ÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ, áñ 
ã»½áù³óÝ»Ý 
å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ:  

Î-2: 

ä³Ñå³Ý»ù µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý` ³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³×Á 
Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ùñ»ù 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ, 
÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ñ³·³Ý»ñÝ ³ÛÝåÇëÇ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³× ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ` 
¹ñ³ å³ÑÙ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ:  

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ` »Ã» Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³Ù 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
é»ÅÇÙÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ËÇëï ã»Ý, ÇÝãå»ë 
Ýßí³Í ¿ äÎÎ-áõÙ, ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ 
í»ñ³Ý³Ûí»Ý ¨ Ñ³ëï³ïí»Ý Ü³Ñ³Ý·Ç 
Ï³Ù ä³ñ»ÝÇ ¨ ¹»Õáñ³ÛùÇ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:  

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ áõ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-2: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñÝ 
³í»É³óíáõÙ 
»Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
ÇÝ, áñÇ 
åÇï³ÏÇ 
íñ³ Ýßí³Í 
ã¿, áñ ³ÛÝ 
å³ñáõÝ³Ïáõ
Ù ¿ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ  

ø-2: 

âÝßí³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³é³ç³óÝ»É 
ÏÛ³ÝùÇÝ 
ëå³éÝ³óáÕ 
³É»ñ·ÇÏ 
å³ï³ëË³Ý 
½·³ÛáõÝ ³ÝÓ³Ýó 
Ùáï:  

ø-2: 

ö³ëï³·ñí³Í Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
åñ³ÏïÇÏ³Ý, Ï³Ù Íñ³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ 
·áñÍ»Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç »ÝÃ³ñÏí»Ý 
³ÛÝå»ë, áñ ³å³Ñáí»Ý ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÁ (µ³óÇ Ï³ÃÇó ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇó) ÙÇ³ÛÝ §²¦ Ï³ñ·Ç 
Ï³ÃÇ ¨ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó 
åÇï³ÏÇ íñ³ ÏÝßíÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáõÙ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
÷³ëïÁ: ²Ûë ÷³ëï³·ñí³Í ¨ 
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç »ÝÃ³ñÏ³Í Íñ³·ñ»ñÁ 
å»ïù ¿ ³éÝí³½Ý ÁÝ¹·ñÏ»Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¨ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ` 
³å³Ñáí»Éáõ Ñ»ï¨Û³ÉÁ. 

• ³Û¹ ³É»ñ·»ÝÝ»ñÇ 
³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ ¨ 
ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ  

• ÙÇ³ÛÝ å³ïß³×áñ»Ý 
åÇï³Ï³íáñí³Í ÙÃ»ñùÝ»ñÇ 
Ñ³í»ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á ¨ 
÷³ëï³·ñáõÙÁ 

• å³Ñ»ëï³íáñ»Éáõ, Ë³éÝ»Éáõ 
Ï³Ù Ñ³í»É»Éáõ ë³ñù»ñÁ 
å»ïù ¿ å³ïß³×áñ»Ý 
Ù³ùñí»Ý ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 
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Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»Éáõó 
Ñ»ïá ¨ Ý³Ëù³Ý ÝÙ³Ý 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍí»ÉÁ  

• »Ã» ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ 
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 
Ü³Ë³å³ÛÙ³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù 
ÐëÏÙ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý 
Ï»ï»ñÇ Íñ³·ñ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý 
³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ, ³å³ ³ÛÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý 
³å³Ñáí»Éáõ, áñ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý 
í»ñ³ÑëÏí»Ý ïíÛ³É ÷áõÉáõÙ, 
å»ïù ¿ Ï³½Ù»Ý ³ÙµáÕç 
ììÐÎÎ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÁ ¨ 
Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ 
ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  

 

  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: ü-1: ü-1:  

  úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

Ë³éÝ»Éáõ 
ï³ñ³ÍùáõÙ ³éÏ³ 
÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý 
ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ áã 
ÙÇïáõÙÝ³íáñ 
Ñ³í»ÉáõÙ  

´³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÁ µ³óíáõÙ 
»Ý ³ÛÝåÇëÇ »Õ³Ý³Ïáí, áñÁ 
ÏÝí³½»óÝÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ Ï³Ù ÏïñáÕ 
ë³ñù»ñÇ ÏïáñÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ù»ç: êïáõ·»ù, áñ 
µ³Õ³¹ñÇãÁ Ï³Ù Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÁ, áñÇÝ 
µ³Õ³¹ñÇãÝ ³í»É³óíáõÙ ¿, 
·áñÍÁÝÃ³óÇ áñáß ÷áõÉáõÙ ³ÝóÝÇ 
½ïÇãÇ, Ù³ÕÇ Ï³Ù ÷áùñ ³Ýóù»ñÇ 
ÙÇçáí (ûñÇÝ³Ï` ÑáÙá·»ÝÇ½³óÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÇ 
¹»åùáõÙ):  

 

ê»ñ½³ïáõÙ Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù  

Î-1: 

ºÃ» ë³ñù³íáñáõÙÁ 
Ù³ùáõñ ã¿ Ï³Ù 
»ÝÃ³Ï³ ã¿ 
Ù³ùñÙ³Ý, ³ÛÝ 
Ï³ñáÕ ¿ 
³Ëï³Ñ³ñ»É ¹ñ³ 
ÙÇçáí ³ÝóÝáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ: 

Î-1: 

êïáõ·»ù ³ñ¹Ûá±ù ë»å³ñ³ïáñÝ»ñÁ ¨ 
³éÝãíáÕ ·Í»ñÁ, ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÁ 
Ï³éáõóí³Í »Ý ³ÛÝå»ë, áñ ÑÝ³ñ³íáñ 
ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýù Ù³ùñ»É: 
²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»ù 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý 
í»ñ³µ»ñÛ³É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ 
û·ï³·áñÍ»Éáõó Ñ»ïá:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý áã ÙÇ 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

ê»ñ½³ï³Í 
Ï³ÃÇ ¨/ Ï³Ù 
ë»ñáõóùÇ 
å³Õ»óáõÙ 
Ï³Ù 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ê³éÁ 
»Õ³Ý³Ïáí 
ë»ñ½³ï³Í 
Ï³Ù 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý µ³½Ù³Ý³É 
³ÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ, áñ 

Î-1: 

ä³Ñå³Ý»ù µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý` ³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³×Á 
Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ùñ»ù 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ, 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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å³Ñ»ëï³í
áñáõÙ 

ç»ñÙ³ÛÇÝ 
Ùß³ÏÙ³Ý 
»ÝÃ³ñÏ³Í 
Ï³ÃÁ Ï³Ù 
ë»ñáõóùÁ 
Ï³ñáÕ »Ý 
å³ñáõÝ³Ï»É 
í»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñ: 

 

ã»½áù³óÝ»Ý 
å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ:  

÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ñ³·³Ý»ñÁ ³ÛÝåÇëÇ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³× ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ` 
¹ñ³ å³ÑÙ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ:  

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ` »Ã» Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³Ù 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
é»ÅÇÙÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ËÇëï ã»Ý, ÇÝãå»ë 
Ýßí³Í ¿ äÎÎ-áõÙ, ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ 
í»ñ³Ý³Ûí»Ý ¨ Ñ³ëï³ïí»Ý Ü³Ñ³Ý·Ç 
Ï³Ù ä³ñ»ÝÇ ¨ ¹»Õáñ³ÛùÇ 
í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:  

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ 
áõ ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

ä³ëï»ñÇ½
³óáõÙ 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ Ï»Ý¹³ÝÇ 
ÙÝ³ÉÁ  

Î-1: 

ö³ëï³·ñí»É ¨ 
å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý 
å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý 
Ýí³½³·áõÛÝ 
ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ` 
ãå³ëï»ñÇ½³óí³Í 
Ï³ÃáõÙ ëáíáñ³µ³ñ 
Ñ³Ý¹ÇåáÕ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ 
áãÝã³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Î-1: 

Î³ÃÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ³é³ùÙ³Ý 
Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ 
ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ ììÐÎÎ Íñ³·ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, å³ëï»ñÇ½³óáõÙÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó¨Á, 
Ï³éáõóí³ÍùÁ, ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ¨ 
ëïáõ·áõÙÁ å»ïù ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý §²¦ Ï³ñ·Ç 
å³ëï»ñÇ½³óí³Í Ï³ÃÇ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:  

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ` »Ã» Ù³ùñÙ³Ý 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ 
äÎÎ-Ç Ï»ï 12Ñ-áõÙ Ýßí³Í 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ³å³ ³ÛÝ 
å»ïù ¿ í»ñ³Ý³ÛíÇ ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ 
×³Ý³ãíÇ Ü³Ñ³Ý·Ç Ï³Ù ä³ñ»ÝÇ ¨ 
¹»Õáñ³ÛùÇ í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù 

Î-2: 

²ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ , áñ 
å³ëï»ñÇ½³ïáñÇ 
é»·»Ý»ñ³óÇáÝ 
µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ »ñµ»ÙÝ 
Ñáë³Ïáñáõëï ¿ ï»ÕÇ 
áõÝ»ÝáõÙ: 
è»·»Ý»ñ³óÇáÝ 
µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ ÑáõÙ ¨ 

Î-2: 

Î³ÃÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ³é³ùÙ³Ý 
Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ 
ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ ììÐÎÎ Íñ³·ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, å³ëï»ñÇ½³óáõÙÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó¨Á, 
Ï³éáõóí³ÍùÁ, ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ¨ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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å³ëï»ñÇ½³óí³Í 
Ï³ÃÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 
Ù»ï³ÕÛ³ 
³ñ·»É³å³ïÇ 
(ÃÇÃ»Õ³íáñ Ï³Ù 
ËáÕáí³Ï³íáñ) 
Ñ³Ï³é³Ï 
ÏáÕÙ»ñáõÙ: 

ëïáõ·áõÙÁ å»ïù ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý §²¦ Ï³ñ·Ç 
å³ëï»ñÇ½³óí³Í Ï³ÃÇ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ 
áõ ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: Ð³ïáõÏ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ¹³ñÓÝ»É, 
áñ å³Ñ³ÝçíáÕ µ³Å³ÝáõÙÁ 
å³Ñå³ÝíÇÝ Ý³¨ Ù³ëÝ³ÏÇ 
Éí³óáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñáÝù 
»ñµ»ÙÝ ÏáãíáõÙ »Ý §Ï³ñ× 
Éí³óáõÙÝ»ñ¦ Ï³Ù §ÙÇç-Éí³óáõÙÝ»ñ¦ ¨ 
Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-2: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñÝ 
³í»É³óíáõÙ 
»Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
ÇÝ, áñÇ 
åÇï³ÏÇ 
íñ³ Ýßí³Í 
ã¿, áñ ³ÛÝ 
å³ñáõÝ³Ïáõ
Ù ¿ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ: 

ø-2: 

âÝßí³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³é³ç³óÝ»É 
ÏÛ³ÝùÇÝ 
ëå³éÝ³óáÕ 
³É»ñ·ÇÏ 
å³ï³ëË³Ý 
½·³ÛáõÝ ³ÝÓ³Ýó 
Ùáï 

ø-2: 

§²¦ Ï³ñ·Ç Ï³ÃÇ Ï³Ù 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍíáÕ å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ³éÝãíáÕ 
ËáÕáí³ÏÝ»ñÝ áõ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ å³ïß³×áñ»Ý Ù³ùñí»Ý 
¹ñ³Ýù ³É»ñ·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍí»Éáõó Ñ»ïá ¨ 
Ý³Ëù³Ý ÝÙ³Ý ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
ãå³ñáõÝ³ÏáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»ÉÁ:  

 

 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-3: 

Þá·»Ï³Ãë³Û
Ç 
Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñ
Á  

ø-3: 

êÝÝ¹Ç ¨ ëÝÝ¹Ç Ñ»ï 
³éÝãíáÕ 
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ñ»ï 
ß÷íáÕ ·áÉáñßáõ 
³ñï³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ßá·»Ï³Ãë³Ý»ñáõÙ 
û·ï³·áñÍíáÕ áñáß 
çñ³ÛÇÝ 
ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ñáÕ »Ý 
å³ñáõÝ³Ï»É 
ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñ:  

ø-3: 

ºÃ» Ýßí³Í ¿ íï³Ý·Ý»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç, ßá·»Ï³Ãë³ÛÇ çñÇ 
Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñ³ÑëÏ»É 
æñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ # 1 
Ü³Ë³å³ÛÙ³Ý³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí: 

ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ ÷³ëïÁ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëïáõ·»É ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ 
³é³ùãÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ 
Ý³Ù³ÏÇ ÙÇçáóáí:  

  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-4: ø-4: ø-4:  
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ê³é»óÝáÕ 
çñÇ/ 
ÙÇç³í³ÛñÇ 
Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñ
Á 

êÝÝ¹Ç Ï³Ù ëÝÝ¹Ç 
Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ñ»ï 
ß÷Ù³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ 
ë³é»óÝáÕ çñÇ Ï³Ù 
ÙÇç³í³ÛñÇ áñáß 
Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñ Ï³ñáÕ 
»Ý å³ñáõÝ³Ï»É 
ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñ:  

ê³é»óÝáÕ çñÇ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù 
ÃáõÝ³íáñ ã»Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, å»ïù ¿ 
û·ï³·áñÍí»Ý, ÇëÏ Ýñ³Ýó 
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïíÇ 
ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ùãÇ ÏáÕÙÇó 
ïñí³Í »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Ý³Ù³Ïáí:  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

ä³ëï»ñÇ½
³óí³Í 
Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñ
ùÇ 
å³Ñ»ëï³í
áñáõÙ 
(µ³ó³éáõÃÛ
³Ùµ ãáñ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ)  

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù 

Î-1: 

Ø³ñ¹Ï³Ýó 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
µéÝÏÙ³Ý ¹»åù»ñÁ 
Ï³åí³Í ¿ÇÝ 
å³ëï»ñÇ½³óáõÙÇó 
Ñ»ïá Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï: 

Î-1: 

²Ýóù»ñÁ ¨ ³ñï³ÃáÕ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ 
÷³ÏíáõÙ »Ý ãß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
²ÛÉ ³Ýóù»ñÁ ÷³ÏíáõÙ »Ý ÏÇå ÝëïáÕ 
Ï³÷³ñÇãÝ»ñáí: ²éÝãíáÕ 
ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ë³ñù»ñÁ å³ßïå³ÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ó¨áí: 
êïáõ·»ù, áñ å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý 
ï³ñ³Ý»ñÁ ¨ ³éÝãíáÕ ·Í»ñÁ, 
÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ë³ñù»ñÝ ³ÛÝå»ë Ï³éáõóí³Í ÉÇÝ»Ý, 
áñ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýù Ù³ùñ»É: 
²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»ù 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÇ 
Ù³ùñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá: ²ñÓ³Ý³·ñ»ù, 
áñ ³éÝãíáÕ ·Í»ñÁ, ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÁ 
Ù³ùñíáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
¹»åùáõÙ` ³éÝí³½Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ ³× 

Î-2: 

Ø³ñ¹Ï³Ýó 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
µéÝÏÙ³Ý ¹»åù»ñÁ 
Ï³åí³Í ¿ÇÝ 
å³ëï»ñÇ½³óáõÙÇó 
Ñ»ïá Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï: 

Î-2: 

ä³Ñå³Ý»ù µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý` ³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³×Á 
Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ùñ»ù 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ, 
³éÝãíáÕ ·Í»ñÁ, ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÝ ³ÛÝåÇëÇ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³× ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ` 
¹ñ³ å³ÑÙ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ: 
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ` »Ã» Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³Ù 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
é»ÅÇÙÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ËÇëï ã»Ý, ÇÝãå»ë 
Ýßí³Í ¿ äÎÎ-áõÙ, ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ 
í»ñ³Ý³Ûí»Ý ¨ Ñ³ëï³ïí»Ý Ü³Ñ³Ý·Ç 
Ï³Ù ä³ñ»ÝÇ ¨ ¹»Õáñ³ÛùÇ 
í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ 
áõ ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

ä³ëï»ñÇ½
³óí³Í 
Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñ
ùÇ 
÷³Ã»Ã³íáñ
áõÙ 
(µ³ó³éáõÃÛ
³Ùµ ãáñ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ) 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù 

Î-1: 

Ø³ñ¹Ï³Ýó 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
µéÝÏÙ³Ý ¹»åù»ñÁ 
Ï³åí³Í ¿ÇÝ 
å³ëï»ñÇ½³óáõÙÇó 
Ñ»ïá Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï: 

Î-1: 

ö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ëï³Ý³É Î³ÃÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý 
³é³ùÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ 
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ó³ÝÏáõÙ Ýßí³Í 
³ÕµÛáõñÝ»ñÇó` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
»ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Ý³Ù³ÏÇ 
áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ï³Ù Ï³ÃÇ 
·áñÍ³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áñÓ³ñÏ»É 
÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ áñ³ÏÁ: 
êï³Ý³Éáõó Ñ»ïá, ÙÇ³Ý·³ÙÛ³ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ ¨ 
å³ñ³·³Ý»ñÁ å»ïù ¿ å³ïß³×áñ»Ý 
å³ßïå³Ý»É ³ÕïáïáõÙÇó: 
Èó³íáñÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÁ å»ïù ¿ 
»ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»Ý Ù³ùñÙ³Ý ¨ ëïáõ·Ù³Ý 
¨ å»ïù ¿ Ï³éáõóí³Í ÉÇÝ»Ý áõ 
ß³Ñ³·áñÍí»Ý ³ÛÝå»ë, áñ 
÷³Ã»Ã³íáñíáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ 
å³ßïå³ÝíÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÇó: ÜÙ³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ëï³ïí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
·ïÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý äÎÎ-Ý ¨ 3A 
ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÝ áõ 
åñ³ÏïÇÏ³Ý:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ 
áõ ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-2: 

ÂáõÝ³íáñ 
Ï³Ù 
ù³ÕóÏ»Õ³ÍÇ
Ý ÝÛáõÃ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõ
Ý 
÷³Ã»Ã³íáñ
Ù³Ý 
ÝÛáõÃ»ñáõÙ  

ø-2: 

¸Îú-Ç 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 
ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ýá
Õ ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý 
ÝÛáõÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
å³ñáõÝ³Ï»É 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
Ñ³Ù³ñ áã 
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝÛáõÃ»ñ: 

ø-2: 

ö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ Ï³Ù 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ëï³Ý³É ³ÛÝåÇëÇ 
³ÕµÛáõñÝ»ñÇó, áñáÝù ½»ñÍ »Ý 
áñáß³ÏÇ ÃáõÝ³íáñ Ï³Ù  
ù³ÕóÏ»Õ³ÍÇÝ  ÝÛáõÃ»ñÇó: ÈáõÍÙ³Ý 
áõÕÇÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÝÛáõÃ»ñÁ 
Ó»éù µ»ñí»Ý Î³ÃÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý 
³é³ùÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ 
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ó³ÝÏáõÙ Ýßí³Í 
³ÕµÛáõñÝ»ñÇó:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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øÇÙÇ³Ï³Ý ø-3: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñÝ 
³í»É³óíáõÙ 
»Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
ÇÝ, áñÇ 
åÇï³ÏÇ 
íñ³ Ýßí³Í 
ã¿, áñ ³ÛÝ 
å³ñáõÝ³Ïáõ
Ù ¿ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ: 

ø-3: 

âÝßí³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³é³ç³óÝ»É 
ÏÛ³ÝùÇÝ 
ëå³éÝ³óáÕ 
³É»ñ·ÇÏ 
å³ï³ëË³Ý 
½·³ÛáõÝ ³ÝÓ³Ýó 
Ùáï 

ø-3: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñ (Ï³ÃÇó µ³óÇ) 
å³ñáõÝ³ÏáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ §²¦ Ï³ñ·Ç 
Ï³ÃÇ ¨ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍíáÕ ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ³éÝãíáÕ 
ËáÕáí³ÏÝ»ñÝ áõ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
³ÙµáÕçáíÇÝ Ù³ùñí»Ý ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍí»Éáõó Ñ»ïá, Ý³Ëù³Ý 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»ÉÁ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

²å³ÏÇ 

ü-1: 

²å³Ïáõ ÏïáñÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çå»É 
³å³Ï» 
ï³ñ³Ý»ñáõÙ ÙÃ»ñùÁ 
÷³Ã»Ã³íáñáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáõÙ
:  

ü-1: 

ä³Ñå³Ý»É ·áïÇ` ½»ñÍ ³å³Ïáõó: 

 

ö³Ã»Ã³íáñ
í³Í 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñ
ùÇ 
å³Ñ»ëï³í
áñáõÙ 
(µ³ó³éáõÃÛ
³Ùµ ãáñ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ) 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù 

Î-1: 

î³ñ³ÛÇ Íáñ³ÏÇÝ 
Ï³ÃáÕ ÏáÝ¹»Ýë³ïÁ 
Ï³ñáÕ ¿ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñáí 
³Ëï³Ñ³ñ»É ³ÛÝ:  

Î-1: 

ØÃ»ñùÁ å»ïù ¿ å³ÑíÇ Ñ»éáõ ³ÛÝ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó, áõñ ÏáÝ¹»Ýë³ïÁ 
Ï³ñáÕ ¿ Ï³Ã»É ï³ñ³ÛÇ íñ³:  

 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

²Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ ³× 

Î-2: 

ä³Õ»óáõóÇãÝ»ñáõÙ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ 
³×ÇÝ, »Ã» ¹ñ³Ýù 
³éÏ³ »Ý ÙÃ»ñùáõÙ: 

Î-2: 

æ»ñÙ³ã³÷»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí»Ý 
å³Õ»óáõóÇãÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ï³ù 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç 
»ÝÃ³ñÏí»Ý, áñå»ë½Ç Ñëï³Ï 
Ñ³Ùá½í³ÍáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ, áñ 
å³Õ»óáõóÇãáõÙ ÙÃ»ñùÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ 
»Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ³×ÇÝ Ýå³ëïáÕ 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ·áïáõó ¹áõñë:  

 

øÇÙÇ³Ï³Ý áã ÙÇ  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

Ø³Ýñ¿³Ï³Ý 
ÏáõÉïáõñ³ÛÇ 
å³ïñ³ëïá
õÙ, ³×»óáõÙ 
¨ ÙÃ»ñùÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹áõÙ  

 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù 

 

Î-1: 

Ø³Ýñ¿³Ï³Ý 
ÏáõÉïáõñ³Ý 
³í»É³óíáõÙ ¿ 
å³ëï»ñÇ½³óí³Í 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇÝ:  

Î-1, Î-2: 

ØÇÝã Ù³Ýñ¿³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ 
³×»óÝ»ÉÝ ³ÛÝ å³ëï»ñÇ½³óÝáõÙ »Ý 
Áëï äÎÎ-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ¨ 
å³ßïå³ÝáõÙ ÇÝãå»ë ³×»óÝ»Éáõ, 
³ÛÝå»ë ¿É Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí 
ÙÃ»ñùÇ Ù»ç ³í»É³óÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Ø³Ï³ñ¹Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³Ï³ñ¹íáÕ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÁ å³ßïå³ÝáõÙ »Ý 
³Ëï³Ñ³ñáõÙÇó` ï³ñ³Ý»ñÁ 
Í³ÍÏ»Éáí Ï³Ù ï³ñ³Ý»ñÇ ßáõñç 
ÙÇç³í³ÛñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 
í»ñ³ÑëÏ»Éáí: Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý áñáß ÙÇçáóÝ»ñ Ý»ñ³éáõÙ 
»Ý Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ û¹Ç 
¹ñ³Ï³Ý ×ÝßÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ 
(Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ û¹Á å»ïù ¿ ½ïíÇ 
Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå Ùß³ÏíÇ` Ù³Ýñ¿³Ï³Ý 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³ÕµÛáõñ ã¹³éÝ³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ): ö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý 
ï³Ï¹ÇñÝ»ñÁ Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³ÛÉ 
åáï»ÝóÇ³É ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ 
³éÏ³ ÉÇÝ»Ý Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: 
ö³Ã»Ã³íáñáõÙÁ Ï³Ù ³ÛÉ 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý ³ÕµÛáõñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, 
å»ïù ¿ Ù»Ïáõë³óí»Ý Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý 
ï³ñ³Ý»ñÇó: Ø³Ï³ñ¹Ù³Ý µ³ó 
ï³ñ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 
³é³ÝÓÇÝ ë»ÝÛ³Ï:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2:  

²Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ ³× 

Î-2: 

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÁ 
Ù³Ï³ñ¹íáõÙ ¿ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³×ÇÝ 
Ýå³ëïáÕ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:  

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-3: 

ÂáõÛÝ»ñÇ 
³é³ç³óáõÙ 

Î-3: 

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÁ 
Ù³Ï³ñ¹íáõÙ ¿ 
³ÛÝåÇëÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, 
áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý 
ï³ÉÇë, áñ ÃáõÛÝ»ñ 
³ñï³¹ñáÕ 
Ù³Ýñ¿Ý»ñÝ ³×»Ý ¨ 
ÃáõÛÝ»ñ ³ñï³¹ñ»Ý, 
»ñµ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý 
ÏáõÉïáõñ³Ý ãÇ 
½³ñ·³ÝáõÙ Ï³Ù 
Ã»ñÇ ¿ ½³ñ·³ÝáõÙ:  

Î-3: 

¶áñÍ³ñ³ÝÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
·áñÍÁÝÃ³ó` §¸³Ý¹³Õ Ù³Ï³ñ¹íáÕ¦ 
ï³ñ³Ý»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, 
áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ýí³½»óÝ»É ÃáõÛÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ù³Ï³ñ¹í³Í 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ í³×³éùÇ Ï³Ù 
³é³ùÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  

 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ áõ ÷áË³¹ñáÕ 
·Í»ñÇ ¨ ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: ºÃ» 
Ï³ÃÝ³ßáéÇ Éí³óÙ³Ý çáõñÁ Ùß³ÏíáõÙ 
¿ ³Ëï³Ñ³ÝÇãáí, ³å³ ¹ñ³ 
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ í»ñ³ÑëÏíÇ` 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ï»ÕÍáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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¹»åùáõÙ:  Ñ³Ù³ñ:  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

ü-1: 

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
Ñ³ÝáõÙÁ Ï³Ù Ñ»ï 
Ï³ÝãáõÙÁ ßáõÏ³ÛÇó 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 
ÙÃ»ñùáõÙ ûï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí: 

ü-1: 

Ø³Ýñ¿³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, Ù³Ï³ñ¹íáÕ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ï³ñ³Ý»ñÇ ¨ ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³ÛÇ 
µ³óí³ÍùÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý ÷³Ï: 
ØÃ»ñùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ×Çßï Ó¨³íáñí³Í 
»Ý ¨ å³ÑíáõÙ »Ý ë³ñùÇÝ íÇ×³ÏáõÙ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

Î³Ã Ï³Ù 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñ
ù. 

ÏáõÉïáõñ³ÛÇ 
áõÕÕ³ÏÇ 
Ý»ñ³ÍáõÙ 

 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

áã ÙÇ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ áõ ÷áË³¹ñáÕ 
·Í»ñÇ ¨ ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

ü-1: 

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
Ñ³ÝáõÙÁ Ï³Ù Ñ»ï 
Ï³ÝãáõÙÁ ßáõÏ³ÛÇó 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 
ÙÃ»ñùáõÙ ûï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí:  

 

ü-1: 

Ø³Ýñ¿³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, Ù³Ï³ñ¹íáÕ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ï³ñ³Ý»ñÇ ¨ ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³ÛÇ 
µ³óí³ÍùÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý ÷³Ï: 
ØÃ»ñùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ×Çßï Ó¨³íáñí³Í 
»Ý ¨ å³ÑíáõÙ »Ý ë³ñùÇÝ íÇ×³ÏáõÙ: 

 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

²ÕïáïÇãÝ»ñ 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»
ñáõÙ  

ø-1: 

´³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý 
å³ñáõÝ³Ï»É áã 
ÙÇïáõÙÝ³íáñ 
³ÕïáïÇãÝ»ñ  

ø-1: 

ä³ëï»ñÇ½³óáõÙÇó Ñ»ïá ³í»É³óíáÕ 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
»ñ³ßË³íáñáõÙ ëï³Ý³É ³é³ùãÇó: 

 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-2: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñÝ 
³í»É³óíáõÙ 
»Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
ÇÝ, áñÇ 
åÇï³ÏÇ 
íñ³ Ýßí³Í 
ã¿, áñ ³ÛÝ 
å³ñáõÝ³Ïáõ
Ù ¿ 

ø-2: 

âÝßí³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³é³ç³óÝ»É 
ÏÛ³ÝùÇÝ 
ëå³éÝ³óáÕ 
³É»ñ·ÇÏ 
å³ï³ëË³Ý 
½·³ÛáõÝ ³ÝÓ³Ýó 

ø-2: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñ (Ï³ÃÇó µ³óÇ) 
å³ñáõÝ³ÏáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³í»ÉÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÉóÇã 
ß»ñ»÷Ý»ñÝ áõ µ³ÅÝ³íáñÇãÝ»ñÁ, 
³éÝãíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ¨ 
÷³Ï³ÝÝ»ñÁ, å»ïù ¿ ÉÇ³Ï³ï³ñ 
Ù³ùñí»Ý ³É»ñ·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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³É»ñ·»ÝÝ»ñ:  

 

Ùáï ëÝÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»Éáõó Ñ»ïá 
¨ Ý³Ëù³Ý ³Û¹åÇëÇù ãå³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»ÉÁ:  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

ü-1: 

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
Ñ³ÝáõÙÁ Ï³Ù Ñ»ï 
Ï³ÝãáõÙÁ ßáõÏ³ÛÇó 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 
ÙÃ»ñùáõÙ ûï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí: 

ü-1: 

Ø³Ýñ¿³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, Ù³Ï³ñ¹íáÕ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ï³ñ³Ý»ñÇ ¨ ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³ÛÇ 
µ³óí³ÍùÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý ÷³Ï: 
ØÃ»ñùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ×Çßï Ó¨³íáñí³Í 
»Ý ¨ å³ÑíáõÙ »Ý ë³ñùÇÝ íÇ×³ÏáõÙ: 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

²Ëï³ÍÇÝ-
Ý»ñÇ ³× 

Î-2: 

²éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý ³×»É 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 

Î-2: 

Êï³óñ³Í ÙÃ»ñùÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ 
÷ñ÷áõñÁ ¨ óñó³ÝíáÕ ÙÃ»ñùÝ»ñÁ) ã»Ý 
å³ÑíáõÙ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ³×Ç 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ·áïáõÙ: 
æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ å³Ñå³Ý»ù 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ó³Íñ` ³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ 
³×Á Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ùñ»ù 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñÁ ¨ 
³éÝãíáÕ ·Í»ñÁ, ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÁ ³ÛÝåÇëÇ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇ ³× ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ` 
¹ñ³ å³Ñå³ÝÙ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ:  

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ` »Ã» Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³Ù 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
é»ÅÇÙÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ËÇëï ã»Ý, ÇÝãå»ë 
Ýßí³Í ¿ äÎÎ-áõÙ, ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ 
í»ñ³Ý³Ûí»Ý ¨ Ñ³ëï³ïí»Ý Ü³Ñ³Ý·Ç 
Ï³Ù ä³ñ»ÝÇ ¨ ¹»Õáñ³ÛùÇ 
í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:  

 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ áõ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ áõ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ ³× 

Î-2: 

²éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý ³×»É 
µÛáõñ»Õ³óÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 

Î-2: 

ÎñÇïÇÏ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ 
µÛáõñ»Õ³óÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³Ý 
³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³ÝÁ:  

 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ áõ ÷áË³¹ñáÕ 
·Í»ñÇ ¨ ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

²Ëï³ÍÇÝÝ»
ñÇ ³× 

Î-2: 

²éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý ³×»É 
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ:  

Î-2: 

Êï³óñ³Í ÙÃ»ñùÝ»ñÁ  (÷ñ÷áõñÁ ¨ 
óñó³ÝíáÕ ÙÃ»ñùÝ»ñÁ) ã»Ý å³ÑíáõÙ 
Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ³×Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ 
·áïáõÙ: 

 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ  

øÇÙÇ³Ï³Ý áã ÙÇ 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

ü-1: 

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
Ñ³ÝáõÙÁ Ï³Ù Ñ»ï 
Ï³ÝãáõÙÁ ßáõÏ³ÛÇó 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 
ÙÃ»ñùáõÙ ûï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí: 

ü-1: 

âáñ³óÙ³Ý ËóÇÏÇ µ³óí³ÍùÝ»ñÁ ¨ 
³éÝãíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ 
»Ý ÷³Ï: ØÃ»ñùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý Ï³éáõóí³Í 
ÉÇÝ»Ý ¨ å³Ñí»Ý ë³ñùÇÝ íÇ×³ÏáõÙ: 
ØÃ»ñùÁ å»ïù ¿ Ù³ÕÇ ÙÇçáí ³ÝóÝÇ` 
ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý  áã ÙÇ 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý 

Î-2: 

²Ëï³ÍÇÝ 
Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ, 
ûñÇÝ³Ï C. 
botulinium- Ç 
Ï»Ý¹³ÝÇ 
ÙÝ³ÉÁ:  

Î-2: 

´áïáõÉÇ½ÙÇ ÃáõÛÝÁ 
³Ù»Ý³ÃáõÝ³íáñ 
ÃáõÛÝ»ñÇó ¿, áñÁ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 
ëÝÝ¹áõÙ: 

Î-2: 

Î³ÃÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ³é³ùÙ³Ý 
Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ` 
Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ ììÐÎÎ Íñ³·ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ë»åïÇÏ »Õ³Ý³Ïáí 
Ùß³ÏáõÙÁ ¨ Ó¨Á, Ï³éáõóí³ÍùÁ, 
ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ¨ ³ë»åïÇÏ 
»Õ³Ý³Ïáí Ùß³ÏÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ å»ïù ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý §²¦ Ï³ñ·Ç 
å³ëï»ñÇ½³óí³Í Ï³ÃÇ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, # 
21 ¸Îú-Ç 108 ¨ 113 Ï»ï»ñÇ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëÝÝ¹Ç 
Ùß³ÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

Ø³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³Ýá
Õ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 

ø-1: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ` 
Ù³ùñáÕ ¨ 
³Ëï³Ñ³ÝáÕ 
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÙÇç¨ 
å³ïß³× µ³Å³ÝÙ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:  

ø-1: 

²å³Ñáí»ù å³ïß³× µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ëï»ÕÍ»ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ 
Ù³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·Í»ñÇ ¨ 
ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¨ ÷áË³¹ñáÕ 
·Í»ñÇ ¨ ï³ñ³Ý»ñÇ ÙÇç¨: Ð³ïáõÏ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ¹³ñÓÝ»É, 
áñ å³Ñ³ÝçíáÕ µ³Å³ÝáõÙÁ 
å³Ñå³ÝíÇ Ý³¨ Ù³ëÝ³ÏÇ 
Éí³óáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñáÝù 
»ñµ»ÙÝ ÏáãíáõÙ »Ý §Ï³ñ× 
Éí³óáõÙÝ»ñ¦ Ï³Ù §ÙÇç-Éí³óáõÙÝ»ñ¦ ¨ 
Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 
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êÝÝ¹³ÙÃ»ñù
ÇÝ ³éÝãíáÕ 
·Í»ñÁ ¨ 
ë³ñù³íáñáõ
Ù-Ý»ñÁ 
(ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñ)  

Î»Ýë³µ³-
Ý³Ï³Ý  

Î-1: 

ì»·»ï³ïÇí 
³Ëï³ÍÇÝÝ»
ñáí 
³Ëï³Ñ³ñáõ
Ù 

Î-1: 

Ø³ùáõñ ãÉÇÝ»Éáõ Ï³Ù 
Ù³ùñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 
ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 
Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýó»É 
³Ëï³ÍÇÝÝ»ñ 

Î-1: 

êïáõ·»ù, áñ ·Í»ñÁ ¨ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÝ ³ÛÝå»ë 
Ï³éáõóí³Í ÉÇÝ»Ý, áñ ¹ñ³Ýù 
ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Ù³ùñ»É: 
²ñÓ³Ý³·ñ»ù, áñ å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý 
ï³ñ³Ý»ñÁ Ù³ùñíáõÙ »Ý 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá: 
²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»ù ³ÛÝ 
Ù³ëÇÝ, áñ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
·Í»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÝ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
Ù³ùñíáõÙ »Ý, áã ³í»ÉÇ ùÇã, ù³Ý ûñÁ 
Ù»Ï ³Ý·³Ù, »Ã» ³ÛÉ »ñÏ³ñ 
ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñ ã»Ý Ñ³ëï³ïí»É 
Ü³Ñ³Ý·Ç ¨ ä³ñ»ÝÇ áõ ¹»Õáñ³ÛùÇ 
í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý  ø-1: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñÝ 
³í»É³óíáõÙ 
»Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
ÇÝ, áñÇ 
åÇï³ÏÇ 
íñ³ Ýßí³Í 
ã¿, áñ ³ÛÝ 
å³ñáõÝ³Ïáõ
Ù ¿ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ:  

ø-1: 

âÝßí³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³é³ç³óÝ»É 
ÏÛ³ÝùÇÝ 
ëå³éÝ³óáÕ 
³É»ñ·ÇÏ 
å³ï³ëË³Ý 
½·³ÛáõÝ ³ÝÓ³Ýó 
Ùáï 

ø-1: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñ (Ï³ÃÇó µ³óÇ) 
å³ñáõÝ³ÏáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ Ï³ÃÇ ¨ 
Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³í»ÉÙ³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÉóÇã 
ß»ñ»÷Ý»ñÝ áõ µ³ÅÝ³íáñÇãÝ»ñÁ, 
³éÝãíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ¨ 
÷³Ï³ÝÝ»ñÁ, å»ïù ¿ ÉÇ³Ï³ï³ñ 
Ù³ùñí»Ý ³É»ñ·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»Éáõó Ñ»ïá 
¨ Ý³Ëù³Ý ³Û¹åÇëÇù ãå³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»ÉÁ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

ü-1: 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ 
å³Ñ»ù ë³ñùÇÝ 
íÇ×³ÏáõÙ: 

ü-1: 

úï³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ 
³Õïáï»É ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

ÂáõÝ³íáñ 
ÝÛáõÃ»ñ  

ø-1: 

Þá·»Ï³Ãë³ÛÇ çñÇ 
áñáß 
ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
áñáÝù 
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 
·áÉáñßáõ 
³ñï³¹ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ »Ý 
å³ñáõÝ³Ï»É 
ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñ:  

ø-1: 

²é³ùãÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ 
Ý³Ù³Ï ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ  

ßá·»Ï³Ãë³ÛÇ çñÇ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý 
ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ·áÉáñßáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ # 21 ¸Îú-Ç 173.310 ¨ 
äÎÎ-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:  

 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

øÇÙÇ³Ï³Ý  ø-1: 

ÂáõÝ³íáñ 
ÝÛáõÃ»ñ 

ø-1: 

ú¹³ÛÇÝ ×Ýß³ÏÇ 
ùëáõùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
Ý»ñÃ³÷³Ýó»É û¹Ç 
Ù»ç ¨ ÉÇÝ»É 
ÃáõÝ³íáñ:  

ø-1: 

ú¹Á å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝíÇ Ù³ùáõñ ï»ÕÇó, 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` ½ïíÇ 
Ý»ñë ÃáÕÝí»ÉÇë ¨ áõÕ³ñÏíÇ ¹»åÇ 
³ÝÑñ³Å»ßï Ï»ï ³é³Ýó ÛáõÕÇ ¨ 
³í»ÉóáõÏ ËáÝ³íáõÃÛ³Ý 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý: ì»ñçÝ³Ï³Ý ½ïÇãÁ 

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñíÇ ³ÝÑñ³Å»ßï 
Ï»ïÇÝ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ùáï` ³Ûë 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý áã ÙÇ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ø-1: 

²É»ñ·»ÝÝ»ñÝ 
³í»É³óíáõÙ 
»Ý 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
Ý»ñÇÝ, áñáÝó 
åÇï³ÏÇ 
íñ³ Ýßí³Í 
ã¿, áñ ¹ñ³Ýù 
å³ñáõÝ³Ïáõ
Ù »Ý 
³É»ñ·»ÝÝ»ñ: 

ø-1: 

âÝßí³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³é³ç³óÝ»É 
ÏÛ³ÝùÇÝ 
ëå³éÝ³óáÕ 
³É»ñ·ÇÏ 
å³ï³ëË³Ý 
½·³ÛáõÝ ³ÝÓ³Ýó 
Ùáï 

ø-1: 

ØÇ³ëÇÝ ÏñÏÝ³ÏÇ í»ñ³Ùß³Ï»ù ÙÇ³ÛÝ 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³É»ñ·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
ÙÃ»ñùÝ»ñÁ:  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ü-1: 

úï³ñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

ü-1: 

¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý 
ßÝã³Ñ»ÕÓáõÃÛáõÝ 
Ï³Ù ³ÛÉ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ 
³é³ç³óÝ»É 
ëå³éáÕÝ»ñÇ Ùáï:  

ü-1: 

ØÃ»ñùÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÁ µ³óíáõÙ »Ý 
³ÛÝåÇëÇ »Õ³Ý³Ïáí, áñÁ ÏÝí³½»óÝÇ 
÷³Ã»ÃÝ»ñÇ Ï³Ù ÏïñáÕ ë³ñù»ñÇ 
ÏïáñÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ù»ç: êïáõ·»ù, áñ 
µ³Õ³¹ñÇãÁ Ï³Ù Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÁ, áñÇÝ 
µ³Õ³¹ñÇãÝ ³í»É³óíáõÙ ¿, 
·áñÍÁÝÃ³óÇ áñáß ÷áõÉáõÙ ³ÝóÝÇ 
½ïÇãÇ, Ù³ÕÇ Ï³Ù ÷áùñ ³Ýóù»ñÇ 
ÙÇçáí (ûñÇÝ³Ï` ÑáÙá·»ÝÇ½³óÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÇ 
¹»åùáõÙ):  

ՀՀ գործող 
օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
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Կանխարգելիչ (ուղղիչ) գործողությունների պլանի մշակում 
Ներառում է այնպիսի գործընթացների մշակում և փաստաթղթավորում, ինչպիսիք են 

մատակարարի աուդիտ, մուտքային հսկողություն, սննդամթերքի նույնականացում և հետագծելիություն, 
արտադրանքի փորձարկման հսկողություն (այդ թվում նաև նմուշառում), անհամապատասխան 
արտադրանքի վերահսկողություն, տեխնոլոգիական գործընթացների կարգապահական հսկողություն, 
տեխնիկական սպասարկում և սարքավորումների վերանորոգում, չափման միջոցների ստուգում և 
ստուգաչափում, տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի լվացում և ախտահանում, անձնական 
հիգիենան, շենք-շինությունների մաքրում, աղբի և թափոնների հավաքում/հեռացում, կրծողների, 
միջատների և այլ վնասատուների դեմ պայքար, անձնակազմի ուսուցում: 

 
Հսկման կրիտիկական կետերի որոշում 
Հսկման կրիտիկական կետը «անվտանգ սննդամթերք» ապահովելու փուլն է, որում կարելի է և 

կարևոր է իրականացնել սննդամթերքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգի վերացման կամ 
թույլատրելի մակարդակին իջեցմանն ուղղված ուղղիչ գործողությունների կառավարման գործընթացը: 

ՀԿԿ-ի որոշման համար անհրաժեշտ է իրականացնել տեխնոլոգիական գործընթացների 
ֆունկցիոնալ վերլուծություն և բացահայտել հսկման այն կետերը, որոնք կհանդիսանան կրիտիկական: 
Դա էլ հենց կլինի ՀԿԿ: Վերլուծության ենթարկվում են այն վտանգները, որոնք վտանգավոր գործոնների 
առանձին վերլուծության արդյունքում ճանաչվել են կարևոր: ՀԿԿ-ի քանակը կախված է արտադրության 
տեսակից և արտադրական գործընթացի բարդությունից: Վերլուծության արդյունքները գրանցվում են 
աղյուսակում: ՀԿԿ-ի քանակը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է դրանք խմբավորել հետևյալ 
սկզբունքով՝ ՀԿԿ-ներ, որտեղ հսկողությունը իրականացվում է միևնույն անձի կողմից, ՀԿԿ-ներ, որտեղ 
միևնույն պարամետրերը հսկվում են միևնույն մեթոդներով: 

  
ՎՎՀԿԿ պլանի մշակում 
Այս փուլը հանդիսանում է ձեռնարկությունում ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրման ավարտական փուլ: 

ՎՎՀԿԿ պլանը հանդիսանում է ՎՎՀԿԿ աշխատանքային թերթիկների հավաքածու: Եթե խմբավորման 
արդյունքում ձևավորվել է 12 ՀԿԿ, ապա ձեռնարկությունում պետք է լինի 12 աշխատանքային թերթիկ: 
Աշխատանքային թերթիկների մեջ ներառվում են վտանգների նկարագիրը, կառավարման 
գործողությունները, կրիտիկական սահմանները, մոնիթորինգի ընթացակարգերը, կանխարգելումը կամ 
կանխարգելիչ (ուղղիչ) գործողությունները, մոնիթորինգի գրանցամատյաններում գրառումների 
իրականացման պատասխանատվությունների և լիազորությունների բաշխումը: ՎՎՀԿԿ 
աշխատանքային թերթիկներում ներառված տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի 
իրականությունը: Պատասխանատու անձի ճիշտ ընտրության կարևորությունը կայանում է նրանում, որ 
կանխարգելիչ (ուղղիչ) գործողությունները պետք է իրականացվեն հնարավորինս արագ և անհրաժեշտ է 
օպերատիվ արձագանքել մոնիթորինգի բացասական արդյունքներին: Կանխարգելիչ (ուղղիչ) 
գործողությունների արդյունքների արձանագրման համար անհրաժեշտ է ունենալ փաստաթուղթ, 
օրինակ, կանխարգելիչ (ուղղիչ) գործողությունների գրանցամատյան, որտեղ գրառված կլինի 
կանխարգելիչ (ուղղիչ) գործողությունների անցկացման ընթացակարգը: 

 
Աուդիտի անցկացում 
ՎՎՀԿԿ համակարգի գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջների հստակ 

իրականացման համար պետք է իրականացվեն պարբերական ստուգումներ: Ստուգումը աուդիտի 
միջոցով: Աուդիտը կարող է լինել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին: Արտաքին աուդիտը 
իրականացվում է սպառողի և համակարգի սերտիֆիկացման դեպքում: Ներքին աուդիտը 
իրականացնում է ՎՎՀԿԿ աշխատանքային խումբը, որը ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրումից հետո 
դառնում է ներքին աուդիտի խումբ: Աուդիտի իրականացման համար ՎՎՀԿԿ աշխատանքային խմբի 
ղեկավարը ձեռնարկությունում պետք է առանձնացնի ստորաբաժանումներ (լաբորատորիա, 
պահեստներ և այլն): Յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար անհրաժեշտ է կազմել տարեկան 
ստուգման պլան: Պլանում անհրաժեշտ է նշել ստուգումների գրաֆիկը և յուրաքանչյուր 
ստորաբաժանումում կոնկրետ ստուգման օբյեկտները: 

Ստուգման վերջում կազմվում է ակտ, որում նշվում են ստուգման օբյեկտը և հայտնաբերված 
անհամապատասխանությունները, որոնք անհրաժեշտ է վերացնել:  
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