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ՀՀ կառավարու թյան աջակցու թյամբ և ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտա-
նգու թյան պետական ծառայու թյան նախաձեռնու թյամբ ստեղծված 
ձեռնարկը ներառու մ է բու սասանիտարիայի ոլորտը կարգավորող 
Հայաստանի Հանրապետու թյան, ինչպես նաև մի ջազգային բոլոր այն 
օրենքները, իրավական ակտերը, որոնք նպաստու մ    են  Հայաստանի   
Հանրապետու թյան    բու սասանիտարիայի ոլորտը մի ջազգային չափանիշ-
ների համաձայն կազմակերպելու ն: 

Ձեռնարկը նախատեսված է բու յսերի և բու սական արտադրանքների 
արտադրու մ, իրացու մ, փոխադրու մ, ներմու ծու մ, վերամշակու մ, պա-
հեստավորու մ, արտահանու մ ապահովող ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց, ինչպես նաև ոլորտի գործու նեու թյու նը համակարգողների և 
հարակից ճյու ղերի մասնագետների համար:

Սու յն ձեռնարկի կարևորու թյու նը մե ծ է, քանզի այն հանդես է գալիս ի 
նպաստ գյու ղատնտեսու թյան զարգացմանը, ոլորտի բարեփոխու մների,  
ինչպես նաև տեղական և մի ջպետական առևտրային հարաբերու թյու նների 
կարգավորմանն ու  զարգացմանը, կայու ն հարաբերու թյու նների հաստատ-
մանը: 
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բու սասանիտարիայի ոլորտը կարգավորող Հայաստանի Հանրապե-
տու թյան և մի ջազգային օրենքներն ու  իրավական ակտերը պարու նակող 
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նրանց աշխատանքը համակարգված և արդյու նավետ, իսկ սննդամթերքի 
անվտանգու թյու նն ապահովող ծառայու թյու նը` առավել հզոր և կայու ն:

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան
պետական ծառայու թյան պետ` Ա.Բախչագու լյան



Ձեռնարկը կազմե ցին`

Գու րգեն 
Խաչատրյան

Հայաստանի Հանրապետու թյան 
գյու ղատնտեսու թյան
նախարարու թյան սննդամթերքի 
անվտանգու թյան պետական 
ծառայու թյան աշխատակազմի  
բու սասանիտարիայի տեսչու թյան 
պետի տեղակալ

Նախագծի հեղինակ

Մերու ժան 
Թարզյան

Հայաստանի Հանրապետու թյան 
գյու ղատնտեսու թյան
նախարարու թյան սննդամթերքի 
անվտանգու թյան պետական 
ծառայու թյան աշխատակազմի  
ռիսկերի կառավարման վարչու թյան 
բու սասանիտարական ռիսկերի 
կառավարման բաժնի պետ

Նախագծի հեղինակ

Արթու ր 
Նիկոյան

Հայաստանի Հանրապետու թյան 
գյու ղատնտեսու թյան 
նախարարու թյան սննդամթերքի 
անվտանգու թյան պետական 
ծառայու թյան աշխատակազմի  
բու սասանիտարիայի տեսչու թյան 
պետ

Խորհրդական

Արմե նակ
Տեր-Գրիգորյան

Հայաստանի ազգային 
ագրարային համալսարանի 
այգեպտղաբու ծու թյան և բու յսերի 
պաշտպանու թյան ամբիոնի 
դոցենտ,գյու ղատնտեսական գիտ.
թեկնածու 

Խորհրդական

Մերի 
Շիշմանյան

Հայաստանի Հանրապետու թյան 
գյու ղատնտեսու թյան
նախարարու թյան սննդամթերքի 
անվտանգու թյան պետական 
ծառայու թյան աշխատակազմի  
ռիսկերի կառավարման վարչու թյան 
բու սասանիտարական ռիսկերի 
կառավարման բաժնի մասնագետ

Խմբագիր
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     նյու թերի վաճառքի առանձնահատկու թյու նները սահմանելու  մասին ........258
12) 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն
      ՀՀ կառավարու թյան որոշու մը բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների և  
      պարարտանյու թերի փորձաքննու թյան անցկացման կարգը և
      բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների ներմու ծման և արտահանման ու       
      պարարտանյու թերի ներմու ծման մասին եզրակացու թյան ձևերը
      սահմանելու  և Հայաստանի հանրապետու թյան կառավարու թյան 
      2004 թվականի հու նիսի 10-ի N 1052-Ն որոշու մն ու ժը կորցրած                                 

    ճանաչելու  մասին ..................................................................................................260
13 ) 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1039-Ն
      ՀՀ կառավարու թյան որոշու մը բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների  
      պետական գրանցման կարգը սահմանելու  եվ հհ կառավարու թյան 2002
      թվականի հու նվարի 8-ի N 12 որոշու մն ու ժը կորցրած ճանաչելու  մասին .....270
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ԿՈՆՎԵՆՑԻԱԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ներածու թյու նՆերածու թյու ն
Պայմանավորվող կողմե րը, 
ընդու նելով բու յսերի և բու սական ապրանքների վնասատու ներին 

հսկելու , նրանց մի ջազգային տարածու մը և հատկապես վտանգվող տա-
րածքներ նրանց ներթափանցու մը կանխարգելելու  ոլորտու մ մի ջազգային 
համագործակցու թյան անհրաժեշտու թյու նը,

ընդու նելով, որ ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մները պետք է լինեն 
տեխնիկապես հիմնավորված, թափանցիկ, և որ դրանք չպետք է կիրառվեն 
կամայական կամ չարդարացված խտրականու թյան կամ քողարկված 
սահմանափակու մների պայմաններու մ, մասնավորապես` մի ջազգային 
առևտրու մ,

ցանկանալով ապահովել մի ջոցների սերտ համակարգու մն այս բնա-
գավառու մ,

ցանկանալով ապահովել ներդաշնակ ֆիտոսանիտարական մի ջոցա-
ռու մների զարգացման և կիրառման շրջանակ և մշակել մի ջազգային չա-
փանիշներ այդ նպատակի համար, 

հաշվի առնելով բու յսերի, մարդկանց և կենդանիների առողջու թյանն 
ու  շրջակա մի ջավայրի պաշտպանու թյանն ու ղղված` մի ջազգայնորեն ճա-
նաչված սկզբու նքները,

նշելով Ուրու գվայու մ անցկացված բազմակողմ առևտրային բանակ-
ցու թյու նների արդյու նքներից բխող համաձայնագրերը, ներառյալ Սա-
նիտարական և ֆիտոսանիտարական մի ջոցների կիրառման մասին 
համաձայնագիրը, 

 համաձայնեցին ներքոհիշյալի մասին.

Հոդված I. Նպատակը և պատասխանատվու թյու նըՀոդված I. Նպատակը և պատասխանատվու թյու նը
1. Բու յսերի և բու սական արտադրանքի վնասատու ների տարածու մը 

և ներթափանցու մը կանխարգելող ընդհանու ր և արդյու նավետ մի ջո-
ցառու մներ ապահովելու , նրանց հսկողու թյան համար համապատասխան 
մի ջոցառու մներ իրականացնելու  նպատակով Պայմանավորվող կողմե րը 
կընդու նեն սու յն Կոնվենցիայու մ և XVI հոդվածի համաձայն լրացու ցիչ 
համաձայնագրերու մ նշված օրենսդրական, տեխնիկական և վարչական 
մի ջոցառու մները:

2. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ, առանց խախտելու  այլ 
մի ջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորու թյու նները, 
պատասխանատվու թյու ն է ստանձնու մ իր տարածքու մ սու յն Կոնվենցիա-
յով նախատեսված պահանջները կատարելու  համար:
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3. Սու յն Կոնվենցիայի պահանջների կատարման համար պա-
տասխանատվու թյան բաշխու մը ՊԳԿ անդամ կազմակերպու թյու նների 
և Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող նրանց անդամ երկրների մի ջև 
կատարվու մ է նրանց համապատասխան լիազորու թյու նների համաձայն:

4. Համապատասխան դեպքերու մ սու յն Կոնվենցիայի դրու յթները, ի 
լրու մն բու յսերի և բու սական ապրանքների, կարող են Պայմանավորվող 
կողմե րի կողմի ց տարածվել նաև պահեստային տարածքների, փաթե-
թավորման, փոխադրամի ջոցների, բեռնարկղերի, հողի կամ այլ օրգանիզմի , 
առարկայի և նյու թի նկատմամբ, որոնք կարող են ապաստան հանդիսանալ 
կամ նպաստել բու յսերի վնասատու ների տարածմանը. հատկապես 
մի ջազգային տրանսպորտը ներգրավված լինելու  դեպքերու մ:

Հոդված II. Տերմի նների օգտագործու մըՀոդված II. Տերմի նների օգտագործու մը
1. Սու յն Կոնվենցիայի նպատակների համար հետևյալ տերմի ններն 

այսու հետ կու նենան իրենց վերագրված հետևյալ նշանակու թյու նները.
«Վնասատու ներից քիչ վնասված տարածք»«Վնասատու ներից քիչ վնասված տարածք»-տարածք` լինի դա 

ամբողջ երկիրը կամ երկրի մի  մասը կամ մի  քանի երկրների ամբողջ 
տարածքները կամ դրանց մասերը, ինչպես հաստատված է իրավասու  
մարմի նների կողմի ց, որտեղ որոշակի տիպի վնասատու ները հայտնվու մ 
են քիչ քանակու թյամբ, և որը ենթակա է արդյու նավետ դիտարկման, 
վերահսկողու թյան և ոչնչացման մի ջոցների.

«Հանձնաժողով»«Հանձնաժողով»-XI հոդվածի համաձայն ստեղծված ֆիտոսանիտարա-
կան մի ջոցառու մների Հանձնաժողով.

«վտանգվող տարածք»«վտանգվող տարածք»-տարածք, որտեղ ստեղծված են էկոլոգիապես 
նպաստավոր պայմաններ վնասատու ների տարածման համար, որոնց 
ներկայու թյու նը տարածքու մ կհանգեցնի նշանակալի տնտեսական 
կորու ստների.

«հաստատու մ»«հաստատու մ»-վնասատու ի հաստատու մը կանխատեսվող ժամանա-
կահատվածու մ` տարածք մու տք գործելու ց հետո.

«ներդաշնակ ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ»«ներդաշնակ ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ»-Պայմանավոր-
վող կողմե րի կողմի ց հաստատված, մի ջազգային չափանիշների վրա 
հիմնված ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ.

«մի ջազգային չափանիշներ»«մի ջազգային չափանիշներ»-X հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն 
հաստատված մի ջազգային չափանիշներ.

«ներթափանցու մ»«ներթափանցու մ»-վնասատու ի մու տքը, որից բխու մ է դրա հաստա-
տու մը.

«վնասատու »«վնասատու »-բու յսերին կամ բու սական արտադրանքին վնասող` 
բու յսի, կենդանու  կամ ախտածին գործոնի որևէ տեսակ, շտամ կամ 
բիոտիպ.

«վնասատու ի ռիսկի վերլու ծու թյու ն»«վնասատու ի ռիսկի վերլու ծու թյու ն»-կենսաբանական կամ այլ գիտա-
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կան կամ տնտեսական փաստերը գնահատելու  գործընթաց` որոշելու  
համար, թե արդյոք հարկավոր է հսկել վնասատու ին և սահմանել դրա դեմ 
կիրառվող որևէ ֆիտոսանիտարական մի ջոցառման հզորու թյու նը.

«ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ»«ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ»-ցանկացած օրենսդրու թյու ն, 
կանոնակարգ կամ պաշտոնական ընթացակարգ, որը նպատակ ու նի 
կանխելու  վնասատու ի ներթափանցու մը և/կամ տարածու մը.

«բու սական արտադրանք»«բու սական արտադրանք»-չմշակված բնական բու սական հու մքեր 
(ներառյալ հացահատիկային բու յսերը) և նրանց մշակված արտադրանք, 
որոնք իրենց բնական կամ վերամշակված վիճակով կարող են վտանգ 
ստեղծել վնասատու ի ներթափանցման և/կամ տարածման համար:

«բու յսեր»«բու յսեր»-ապրող բու յսերը և նրանց մասերը` ներառյալ սերմե րը և 
սաղմը.

«կարանտինային վնասատու ներ»«կարանտինային վնասատու ներ»-վտանգվող տարածքի համար 
պոտենցիալ տնտեսական կարևորու թյու ն ներկայացնող վնասատու , որը 
դեռևս ներկա չէ այդտեղ կամ ներկա է, բայց լայնորեն տարածված չէ և 
պաշտոնապես հսկվու մ է.

«տարածաշրջանային չափանիշներ»«տարածաշրջանային չափանիշներ»-բու յսերի պաշտպանու թյան 
տարածաշրջանային կազմակերպու թյան կողմի ց հաստատված չափա-
նիշներ, որոնք ու ղեցու յց են կազմակերպու թյան անդամների համար.

«հսկվող առարկա»«հսկվող առարկա»-ցանկացած բու յս, բու սական արտադրանք, պա-
հեստային տարածք, փաթեթավորու մ, փոխադրամի ջոց, բեռնարկղ, հող և 
ցանկացած այլ օրգանիզմ, առարկա կամ նյու թ, որոնք կարող են ապաստան 
հանդիսանալ կամ նպաստել բու յսերի վնասատու ների տարածմանը, 
և որի նկատմամբ անհրաժեշտ է կիրառել ֆիտոսանիտարական մի ջո-
ցառու մներ. մասնավորապես այնտեղ, որտեղ ներգրավված է մի ջազգային 
տրանսպորտը.

«հսկվող ոչ կարանտինային վնասատու »«հսկվող ոչ կարանտինային վնասատու »-ոչ կարանտինային վնասա-
տու , որի ներկայու թյու նը տնկելու  ենթակա բու յսերու մ տնտեսապես 
անթու յլատրելի վնաս է հասցնու մ բու յսերի նպատակային օգտագործ-
մանը և այդ պատճառով հսկվու մ է ներմու ծող Պայմանավորվող կողմի  
տարածքու մ.

«հսկվող վնասատու »«հսկվող վնասատու »-կարանտինային վնասատու  կամ հսկվող ոչ կա-
րանտինային վնասատու .

«Քարտու ղար»«Քարտու ղար»-XII հոդվածի համաձայն նշանակված հանձնաժողովի 
Քարտու ղար.

«տեխնիկապես հիմնավորված»«տեխնիկապես հիմնավորված»-վնասատու ի ռիսկի համապատասխան 
վերլու ծու թյան կամ կիրառելի դեպքերու մ գիտական տեղեկատվու թյան այլ 
համարժեք ու սու մնասիրու թյան կամ գնահատականի եզրակացու թյու ն-
ների հիման վրա հիմնավորված:

2. Սու յն հոդվածու մ ձևակերպված սահմանու մները, որոնք սահմա-
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նափակվու մ են սու յն Կոնվենցիայի կիրառմամբ, չպետք է ազդեն 
Պայմանավորվող կողմե րի ներպետական օրենքներով և կանոնակարգե-
րով հաստատված սահմանու մների վրա:

Հոդված III. Հարաբերու թյու նները այլ մի ջազգային Հոդված III. Հարաբերու թյու նները այլ մի ջազգային 
համաձայնագրերի հետհամաձայնագրերի հետ

Ոչինչ սու յն Կոնվենցիայու մ չի ազդու մ Պայմանավորվող կողմե րի` 
համապատասխան մի ջազգային համաձայնագրերով նախատեսված 
իրավու նքների և պարտավորու թյու նների վրա:

 
Հոդված IV. Բու յսերի ազգային պաշտպանու թյան Հոդված IV. Բու յսերի ազգային պաշտպանու թյան 
կազմակերպչական մի ջոցառու մներին վերաբերող ընդհանու ր կազմակերպչական մի ջոցառու մներին վերաբերող ընդհանու ր 
դրու յթներդրու յթներ

1. Յու րաքանչյու ր պայմանավորվող կողմ իր հնարավորու թյու նների 
առավելագու յն սահմաններու մ ձեռնարկու մ է մի ջոցներ բու յսերի պաշտ-
պանու թյան ազգային պաշտոնական կազմակերպու թյու ն հիմնելու  
համար, որը ստանձնու մ է սու յն հոդվածու մ նշված գլխավոր պարտա-
վորու թյու նները:

2. Բու յսերի պաշտպանու թյան պաշտոնական ազգային կազմակեր-
պու թյան պարտավորու թյու նները ներառու մ են.

ա) ներկրող Պայմանավորվող կողմի ն առաքվող բու յսերի, բու սական 
ապրանքների և այլ հսկվող ապրանքների ֆիտոսանիտարական կանո-
նակարգերի վերաբերյալ հավաստագրերի տրամադրու մը,

բ) աճող բու յսերի դիտարկու մը, ինչպես մշակու թյան տակ գտնվող 
տարածքները (inter alia հողերը, դաշտերը, սածիլանոցները, այգիները, 
ջերմատները, լաբորատորիաները), այնպես էլ վայրի ֆլորան, ինչպես 
նաև բու յսերի և պահեստներու մ ու  փոխադրման մե ջ գտնվող բու սական 
ապրանքների դիտարկու մը, մասնավորապես, որպես խնդիր նշելով 
վնասատու ի տարածման և հիվանդու թյան բռնկման կարգավորման 
առկայու թյու նը` հաշվի առնելով VIII հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետը,

գ) վնասատու ների ներթափանցու մը և/կամ հետագա տարածու մը կան-
խարգելելու  նպատակով մի ջազգային երթու ղիներով առաքվող բու յսերի, 
բու սական արտադրանքների զննու մը,  իսկ անհրաժեշտու թյան դեպքու մ` 
այլ հսկվող մարմի նների զննու մը,

դ) մի ջազգային փոխադրման մե ջ գտնվող բու յսերի ու ղեբեռների, 
բու սական արտադրանքի և այլ հսկվող առարկաների վարակազերծու մը 
և դեզինֆեկցիան` ֆիտոսանիտարական նորմե րին համապատասխա-
նեցնելու  նպատակով,

ե) վտանգվող տարածքի պաշտպանու թյու նը, վնասատու ներից զերծ 
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տարածքների, ինչպես նաև վնասատու ներով քիչ վարակված տարածքնե-
րի որոշու մը, հաստատու մը և դիտարկու մը,

զ) վնասատու ների ռիսկի վերլու ծու թյան իրականացու մը,
է) համապատասխան ընթացակարգերով ապահովագրու մը, որ ու ղե-

բեռների ֆիտոսանիտարական անվտանգու թյու նը կազմի ն, փոխարին-
մանը և վարակմանը վերաբերող հավաստագրու մի ց հետո կատարվել է 
մի նչև արտահանելը, և

ը)  անձնակազմի  ու սու ցու մը և կատարելագործու մը:
3.  Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ իր հնարավորու թյու նների 

առավելագու յն չափով ձեռնարկու մ է մի ջոցներ հետևյալի համար.
ա) Պայմանավորվող կողմի  տարածքու մ հսկվող վնասատու ների և 

նրանց կանխարգելման և վերահսկման վերաբերյալ տեղեկատվու թյան 
տարածման համար,

բ) բու յսերի պաշտպանու թյան բնագավառու մ հետազոտու թյու նների և 
ու սու մնասիրու թյու նների համար,

գ) ֆիտոսանիտարական կանոնակարգերի մշակման համար, և
դ) այլ գործառու յթների կատարման համար, որոնք կարող են 

պահանջվել սու յն Կոնվենցիան իրականացնելու  համար:
4.  Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ բու յսերի պաշտպանու թյան 

իր ազգային պաշտոնական կազմակերպու թյան և այդպիսի կազ-
մակերպու թյու նու մ  կատարված փոփոխու թյու նների մասին նկարա-
գիր է ներկայացնու մ Քարտու ղարին: Պայմանավորվող կողմը պահանջի 
դեպքու մ մյու ս Պայմանավորվող կողմի ն ներկայացնու մ է բու յսերի պաշտ-
պանու թյան վերաբերյալ իր գործու նեու թյան մասին նկարագիրը:

Հոդված V. Ֆիտոսանիտարական հավաստագրու մՀոդված V. Ֆիտոսանիտարական հավաստագրու մ
 1. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ մի ջոցներ է ձեռնարկու մ 

ֆիտոսանիտարական հավաստագրման համար` նպատակ ու նենալով 
համոզվել, որ արտահանվող բու յսերը, բու սական ապրանքները և այլ 
հսկվող առարկաներն ու  ու ղեբեռները համապատասխանու մ են սու յն 
հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի դրու յթների համաձայն արվող հավաս-
տագրման հայտարարու թյանը:

2. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ ձեռնարկու մ է մի ջոցներ 
ֆիտոսանիտարական հավաստագրերի տրամադրման համար` համա-
ձայն հետևյալ դրու յթների.

ա) ֆիտոսանիտարական հավաստագրերի տրամադրման նպատակով 
իրականացվող զննու մը և նման այլ գործողու թյու նները կատարվու մ  են  
մի այն բու յսերի պաշտպանու թյան ազգային պաշտոնական կազմակեր-
պու թյան կողմի ց կամ նրա լիազորու թյան ներքո: Ֆիտոսանիտարական 
հավաստագրերի տրամադրու մն իրականացվու մ է պետական պաշտոն-
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յայի կողմի ց, որը տեխնիկապես վերապատրաստված է և պատշաճ 
կերպով լիազորված է բու յսերի պաշտպանու թյան ազգային պաշտոնական 
կազմակերպու թյան անու նից կամ նրա հսկողու թյան ներքո գործելու  
համար և ու նի այնպիսի գիտելիքներ և տեղեկատվու թյու ն, որ ներկրող 
Պայմանավորվող կողմե րի իշխանու թյու նները ֆիտոսանիտարական 
հավաստագրերը կարող են վստահու թյամբ ընդու նել որպես հու սալի 
փաստաթղթեր,

բ) ֆիտոսանիտարական հավաստագիրը կամ նրա էլեկտրոնային հա-
մարժեքը, որը պետք է ընդու նվի շահագրգիռ երկրի կողմի ց, կազմվու մ 
է սու յն Կոնվենցիայի Հավելվածու մ ներկայացված նմու շի համաձայն: 
Այս հավաստագրերը լրացվու մ և տրամադրվու մ են մի ջազգային չա-
փանիշներին համապատասխան,

գ) չվավերացված փոփոխու թյու նները և ու ղղու մներն անվավեր են 
դարձնու մ հավաստագրերը:

3. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ պարտավորվու մ է իր երկրի 
տարածք ներմու ծվող բու յսերի, բու սական արտադրանքի և հսկվող այլ 
առարկաների համար չպահանջել ֆիտոսանիտարական հավաստագրեր, 
որոնք չեն համապատասխանու մ սու յն Կոնվենցիայի Հավելվածու մ ներկա-
յացված նմու շներին: Լրացու ցիչ հայտարարագրերի ցանկացած պահանջ 
սահմանափակվու մ է մի այն այնպիսիներով, որոնք տեխնիկապես 
հիմնավորված են:

Հոդված VI. Հսկվող վնասատու ներՀոդված VI. Հսկվող վնասատու ներ
 Պայմանավորվող կողմե րը կարող են պահանջել ֆիտոսանիտարա-

կան մի ջոցառու մներ կարանտինային վնասատու ների և հսկվող ոչ 
կարանտինային վնասատու ների համար` ապահովելով, որ այդ մի ջո-
ցառու մները.

ա) լինեն ոչ ավելի խիստ, քան նու յն վնասատու ների նկատմամբ 
կիրառվողներն են, եթե նրանք առկա են ներկրող Պայմանավորվող կողմի  
տարածքու մ, և

բ) սահմանափակվեն բու յսերը հիվանդու թյու ններից պաշտպանելու  
անհրաժեշտ մի ջոցառու մներով և/կամ ապահովեն օգտագործման ան-
վտանգու թյու նը և տեխնիկապես հիմնավորված լինեն շահագրգիռ 
Պայմանավորվող կողմի  կողմի ց,

գ) Պայմանավորվող կողմե րը չեն կարող ֆիտոսանիտարական մի ջո-
ցառու մներ պահանջել չհսկվող վնասատու ների համար:

Հոդված VII. Պահանջներ`  կապված ներկրման հետՀոդված VII. Պահանջներ`  կապված ներկրման հետ
1. Իրենց տարածք հսկվող վնասատու ների ներթափանցու մը և/կամ 

տարածու մը կանխելու  նպատակով Պայմանավորվող կողմե րը, համաձայն 
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կիրառելի մի ջազգային համաձայնագրերի, պետք է ու նենան անկախ լիա-
զորու թյու ններ` կարգավորելու  համար բու յսերի, բու սական արտադրանքի և 
այլ հսկվող առարկաների մու տքը, և այս առու մով կարող են.

ա) մշակել կամ ընդու նել ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ` 
կապված բու յսերի, բու սական արտադրանքի և այլ հսկվող առարկաների 
ներկրման հետ, ներառյալ, օրինակ` զննու մը, ներկրման արգելու մը և մշա-
կու մը,

բ) արգելել մու տքը կամ առգրավել, կամ պահանջել այն բու յսերի, 
բու սական արտադրանքի և այլ հսկվող առարկաների կամ ու ղեբեռների 
մշակու մը, ոչնչացու մը կամ տարածքից հանու մը, որոնք չեն ենթարկ-
վել «ա» ենթակետու մ նկարագրված մշակված կամ ընդու նված ֆիտոսա-
նիտարական մի ջոցառու մներին,

գ) արգելել կամ սահմանափակել հսկվող վնասատու ների շարժն իրենց 
տարածքներու մ,

դ) արգելել  կամ սահմանափակել    ֆիտոսանիտարական   մտահոգու -
թյու ն առաջացնող կենսաբանական հսկվող գործոնի կամ այլ օրգանիզմ-
ների շարժն իրենց տարածքներու մ:

2. Միջազգային առևտրու մ արգելքները նվազագու յնի հասցնելու  
նպատակով յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ սու յն հոդվածի 1-ին 
կետի մի ջոցները կիրառելիս պարտավորվու մ է գործել հետևյալ կերպ.

ա) Պայմանավորվող կողմե րը, ըստ իրենց ֆիտոսանիտարական 
օրենսդրու թյան, չեն իրականացնու մ 1-ին կետու մ նշված որևէ մի ջոցառու մ, 
եթե այդպիսի մի ջոցառու մներն անհրաժեշտ չեն ֆիտոսանիտարական 
նկատառու մներով և տեխնիկապես հիմնավորված չեն,

բ)  Պայմանավորվող կողմե րը փաստաթու ղթն ընդու նելու ց անմի ջապես 
հետո հրատարակու մ և մյու ս Պայմանավորվող կողմի ն կամ կողմե րին են 
փոխանցու մ ֆիտոսանիտարական պահանջները, սահմանափակու մները 
և արգելքները, որոնք, իրենց կարծիքով, ու ղղակիորեն ընկնու մ են այդպի-
սի մի ջոցառու մների ազդեցու թյան տակ,

գ) պահանջի դեպքու մ Պայմանավորվող կողմե րը ցանկացած Պայմա-
նավորվող կողմի  ներկայացնու մ են ֆիտոսանիտարական պահանջների, 
սահմանափակու մների և արգելքների հիմնավորու մները,

դ)   եթե Պայմանավորվող կողմը պահանջու մ    է,   որ  բու յսերի   կամ     
բու սական արտադրանքի  ու ղեբեռները  ներկրվեն  մի այն  մու տքի  
որոշակի կետերու մ, ապա նման կետերն ընտրվու մ են այնպես, որ 
անհարկի չխոչընդոտեն մի ջազգային առևտրին: Պայմանավորվող կող-
մը հրատարակու մ է նման մու տքի կետերի ցանկը և այն ու ղարկու մ 
է Քարտու ղարին, բու յսերի պաշտպանու թյան տարածաշրջանային 
կազմակերպու թյանը, որի անդամ է հանդիսանու մ, բոլոր շահագրգիռ 
Պայմանավորվող կողմե րին և, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, այլ Պայ-
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մանավորվող կողմե րին: Մու տքի կետերի նման սահմանափակու մները 
չեն կիրառվու մ այն բու յսերի, բու սական արտադրանքի և այլ հսկվող 
առարկաների նկատմամբ, որոնք սովորաբար ու ղեկցվու մ են ֆիտո-
սանիտարական հավաստագրերով կամ ենթակա են զննման կամ 
մշակման,

ե) արտահանման ներկայացված բու յսերի, բու սական արտադրանքի 
և այլ հսկվող առարկաների ու ղեբեռների` բու յսերի պաշտպանու թյան 
կազմակերպու թյան կողմի ց պահանջված զննու մը կամ այլ ֆիտո-
սանիտարական մի ջոցառու մներն իրականացվու մ են հնարավորինս 
արագ և համաձայն արագ փչացող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող 
պահանջներին,

զ) ներկրող Պայմանավորվող կողմե րը հնարավորինս շու տ տեղյակ 
են պահու մ արտահանող շահագրգիռ Պայմանավորվող կողմի ն կամ, 
անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, շահագրգիռ վերարտահանող Պայմա-
նավորվող կողմի ն ֆիտոսանիտարական հավաստագրի էական ոչ 
համապատասխանու թյան մասին: Արտահանող շահագրգիռ Պայմանա-
վորվող կողմը կամ, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, վերարտահանող 
շահագրգիռ կողմը կատարու մ են հետազոտու թյու ն և այդ հետազոտու թյան 
արդյու նքների մասին հայտնու մ են ներկրող շահագրգիռ պետու թյանը,

է) Պայմանավորվող կողմե րն իրականացնու մ են մի այն այն ֆիտոսա-
նիտարական մի ջոցառու մները, որոնք տեխնիկապես հիմնավորված են, 
համապատասխանու մ են վնասատու ի ռիսկի անալիզին և ներկայացնու մ 
են նվազագու յն սահմանափակող մի ջոցառու մներ և նվազագու յն խոչըն-
դոտներ են ստեղծու մ մարդկանց, ապրանքների և տրանսպորտային 
մի ջոցների մի ջազգային տեղափոխու թյու նների համար,

ը) պայմանների փոփոխու թյան և նոր փաստեր ի հայտ գալու  դեպքու մ 
Պայմանավորվող կողմե րը երաշխավորու մ են, որ ֆիտոսանիտարական 
մի ջոցառու մներն արագ կփոփոխվեն կամ կվերացվեն, եթե այլևս անհ-
րաժեշտ չեն,

թ) Պայմանավորվող կողմե րը իրենց հնարավորու թյան առավելագու յն 
չափով սահմանու մ և նորացնու մ են հսկվող վնասատու ների ցանկը` 
օգտագործելով գիտական անվանու մներ, և այդ ցու ցակները տրամադրու մ 
են Քարտու ղարին, տարածաշրջանային բու յսերի պաշտպանու թյան 
կազմակերպու թյանը, որի անդամ են հանդիսանու մ, ինչպես նաև, ըստ 
պահանջի, այլ Պայմանավորվող կողմե րին,

ժ) Պայմանավորվող կողմե րը ձեռնարկու մ են բոլոր ջանքերը վնա-
սատու ների դիտարկու մն իրականացնելու , վնասատու ների կարգավիճա-
կի մասին հստակ տեղեկատվու թյու ն մշակելու  և սահմանելու  ու ղղու -
թյամբ` վնասատու ների դասակարգմանն աջակցելու  և համապատասխան 
ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մներ մշակելու  նպատակով: Այս տեղե-
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կատվու թյու նը պահանջի դեպքու մ տրամադրվու մ է Պայմանավորվող 
կողմե րին:

3. Պայմանավորվող կողմե րը կարող են իրականացնել հատու կ մի ջո-
ցառու մներ սու յն հոդվածու մ նշված վնասատու ների նկատմամբ, որոնք 
ընդու նակ չեն հիմնավորվելու  իրենց տարածքներու մ, սակայն ներ-
խու ժելու  դեպքու մ տնտեսական մե ծ վնասի պատճառ կհանդիսանան: 
Այս ու ղղու թյամբ իրականացվող մի ջոցառու մները պետք է տեխնիկապես 
հիմնավորված լինեն:

4. Պայմանավորվող կողմե րը սու յն հոդվածու մ նշված մի ջոցառու մները 
իրենց տարածքով անցնող տարանցիկ ու ղեբեռների նկատմամբ կարող են 
կիրառել մի այն այն դեպքու մ, եթե այդպիսի մի ջոցառու մները տեխնիկա-
պես հիմնավորված են և անհրաժեշտ են վնասատու ների ներթափանցու մը 
և/կամ տարածու մը կանխելու  համար:

5. Ոչինչ սու յն հոդվածու մ ներկրող Պայմանավորվող կողմե րին չի 
խանգարու մ ստեղծել պահպանու թյան ենթակա համապատասխան 
պայմաններ` գիտահետազոտական, կրթական և այլ հատու կ նպատա-
կներով օգտագործվող բու յսեր, բու սական արտադրանք և այլ հսկվող 
ապրանքներ, ինչպես նաև վնասատու ներ ներկրելու  համար:

6. Ոչինչ սու յն հոդվածու մ չի խանգարու մ Պայմանավորվող կողմի ն 
համապատասխան արտակարգ մի ջոցառու մներ ձեռնարկել իր տարածքի 
համար պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող վնասատու ի հայտնաբերման 
ու ղղու թյամբ կամ հայտարարել այդպիսի հայտնաբերման մասին: Ցան-
կացած նման գործողու թյու ն իրականացվու մ է հնարավորինս արագ, 
ինչը կապահովի այդ գործողու թյան անընդհատու թյու նը: Իրականացված 
գործողու թյու նների մասին անմի ջապես զեկու ցվու մ է շահագրգիռ Պայմա-
նավորվող կողմե րին, Քարտու ղարին և բու յսերի պաշտպանու թյան 
ցանկացած կազմակերպու թյան, որի անդամ է հանդիսանու մ Պայմա-
նավորվող կողմը:

Հոդված VIII. Միջազգային համագործակցու թյու նՀոդված VIII. Միջազգային համագործակցու թյու ն
1. Պայմանավորվող կողմե րը համագործակցու մ են մի մյանց հետ լիար-

ժեքորեն` գործնականու մ Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու  համ-
ար, և, մասնավորապես, պետք է.

ա) համագործակցեն Հանձնաժողովի կողմի ց հաստատված ընթացա-
կարգերի համաձայն` փոխանակելով տեղեկատվու թյու ն բու յսերի վնասա-
տու ների, մասնավորապես դրանց առկայու թյան, բռնկման և տարածման 
վերաբերյալ, որը կարող է լինել անմի ջական կամ պոտենցիալ վտանգ 
ներկայացնող,

բ) արտակարգ իրավիճակների դեպքու մ գործնականորեն մասնակցեն 
մշակաբու յսերի և արտադրանքի համար լու րջ վտանգ ներկայացնող 
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վնասատու ների դեմ պայքարելու  համար ստեղծված հատու կ արշա-
վախմբերին և մի ջազգային այլ ակցիաներին, և

գ) գործնականորեն համագործակցեն վնասատու ների ռիսկի վեր-
լու ծու թյան համար անհրաժեշտ տեխնիկական և բու սաբանական տեղե-
կատվու թյան տրամադրման գործու մ:

2. Յու րաքանչյու ր պայմանավորվող նշանակու մ է շփման կետ սու յն 
Կոնվենցիայի իրականացման հետ կապված տեղեկատվու թյան փոխա-
նակման համար:

Հոդված IX . Բու յսերի պաշտպանու թյան տարածաշրջանային Հոդված IX . Բու յսերի պաշտպանու թյան տարածաշրջանային 
կազմակերպու թյու ններկազմակերպու թյու ններ

1. Պայմանավորվող կողմե րը համագործակցու մ են մի մյանց հետ հա-
մապատասխան տարածքներու մ բու յսերի պաշտպանու թյան տարա-
ծաշրջանային կազմակերպու թյու ններ ստեղծելու  համար:

2. Բու յսերի պաշտպանու թյան տարածաշրջանային կազմակերպու -
թյու նները գործու մ են որպես տվյալ բնագավառու մ համակարգող 
մարմի ններ, մասնակցու մ են Կոնվենցիայի խնդիրներին հասնելու ն 
ու ղղված տարբեր գործողու թյու նների և անհրաժեշտու թյան դեպքու մ հա-
վաքու մ և տարածու մ են համապատասխան տեղեկատվու թյու ն:

3. Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու  համար բու յսերի պաշտ-
պանու թյան տարածաշրջանային կազմակերպու թյու նները համա-
գործակցու մ են Քարտու ղարի հետ և անհրաժեշտու թյան դեպքու մ 
մի ջազգային չափանիշների մշակման գործու մ համագործակցու մ են 
Քարտու ղարի և Հանձնաժողովի հետ:

4. Քարտու ղարը գու մարու մ է բու յսերի պաշտպանու թյան տարածա-
շրջանային կազմակերպու թյու նների ներկայացու ցիչների պարբերական 
տեխնիկական խորհրդակցու թյու ններ.

ա) ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մների համար համապատասխան 
մի ջազգային չափանիշների մշակու մը և կիրառու մն առաջ տանելու , և

բ) վնասատու ներին հսկելու  և նրանց տարածու մն ու  ներթափանցու մը 
կանխելու  համար ներդաշնակ ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մների 
զարգացման գործու մ մի ջտարածաշրջանային համագործակցու թյու նը 
խրախու սելու  համար:

Հոդված X. ՉափանիշներՀոդված X. Չափանիշներ
 1. Պայմանավորվող կողմե րը համաձայնու մ են համագործակցել մի ջ-

ազգային չափանիշների մշակման գործու մ` համաձայն Համաձայնագրի 
ընդու նած ընթացակարգերի:

2. Միջազգային չափանիշները պետք է ընդու նվեն Հանձնաժողովի 
կողմի ց:
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3. Տարածաշրջանային չափանիշները պետք է համապատասխանեն 
սու յն Կոնվենցիայի սկզբու նքներին. այդ չափանիշները կարող են ի պահ 
հանձնվել Հանձնաժողովի քննարկմանը` որպես ֆիտոսանիտարական 
մի ջոցառու մների մի ջազգային չափանիշների թեկնածու ներ, եթե կարող 
են ավելի լայնորեն կիրառվել:

4. Պայմանավորվող կողմե րը սու յն Կոնվենցիային վերաբերող մի ջո-
ցառու մներ ձեռնարկելիս համապատասխան դեպքերու մ հաշվի են առնու մ 
մի ջազգային չափանիշները:

Հոդված XI. Ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մների ՀանձնաժողովՀոդված XI. Ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մների Հանձնաժողով
1. Պայմանավորվող կողմե րը համաձայնու մ են ստեղծել ֆիտո-

սանիտարական մի ջոցառու մների Հանձնաժողով Միավորված ազգերի 
կազմակերպու թյան` պարենի և գյու ղատնտեսու թյան կազմակերպու թյան 
(ՊԳԿ) շրջանակներու մ:

2. Հանձնաժողովի գործառու յթներն է նպաստել սու յն Կոնվենցիայի 
նպատակների լրիվ իրականացմանը և, մասնավորապես,

ա) ու սու մնասիրել աշխարհու մ բու յսերի պաշտպանու թյան գործընթացի 
վիճակն ու  վնասատու ների մի ջազգային տարածու մը և վտանգվող 
տարածքներ նրանց ներթափանցու մը հսկելու  անհրաժեշտու թյու նը,

բ) հաստատել և մշտապես վերանայել մի ջազգային չափանիշների 
մշակման և ընդու նման համար անհրաժեշտ կառու ցվածքային անհրաժեշտ 
նախաձեռնու թյու նները և ընթացակարգերը,

գ) հաստատել կանոնակարգեր և ընթացակարգեր բանավեճերի լու ծման 
համար` համաձայն 13-րդ հոդվածի,

դ) ստեղծել Հանձնաժողովի այնպիսի ենթակառու ցվածքային մար-
մի ններ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել նրա գործառու յթների հստակ 
կատարման համար,

ե) ընդու նել ու ղեցու յցներ բու յսերի պաշտպանու թյան տարածաշրջա-
նային կազմակերպու թյան ճանաչման վերաբերյալ,

զ) հաստատել համագործակցու թյու ն այլ համապատասխան մի ջազ-
գային կազմակերպու թյու նների հետ սու յն Կոնվենցիայի առարկային 
վերաբերող հարցերու մ,

է) ընդու նել այնպիսի այլ առաջարկներ, որոնք անհրաժեշտ են Կոն-
վենցիայի իրականացման համար, և

ը) իրականացնել այնպիսի այլ գործառու յթներ, որոնք կարող են 
անհրաժեշտ լինել Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու  համար:

3. Հանձնաժողովին անդամակցելը բաց է բոլոր Պայմանավորվող 
կողմե րի համար:

4. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ Հանձնաժողովի նիստերին 
կարող է ներկայանալ մե կ պատվիրակով, որին կարող են ու ղեկցել փո-
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խարինողը, փորձագետները և խորհրդատու ները: Փոխարինողները, 
փորձագետները և խորհրդատու ները կարող են մասնակցել Հանձնաժո-
ղովի աշխատանքներին, սակայն չեն կարող քվեարկել` բացառու թյամբ այն 
դեպքերի, երբ փոխարինողը պատշաճ կերպով լիազորված է` փոխարի-
նելու  պատվիրակին:

5. Պայմանավորվող կողմե րն առավելագու յնս ձգտու մ են կոնսենսու սի 
սկզբու նքով համաձայնու թյան հասնել բոլոր հարցերու մ: Եթե կոնսենսու սի 
հասնելու  համար բոլոր ջանքերը սպառված են, և համաձայնու թյու ն ձեռք 
չի բերվել, որոշու մը ընդու նվու մ է նիստին մասնակցող Պայմանավորվող 
կողմե րի երկու  երրորդի մասնակցու թյան և քվեարկու թյան արդյու նքու մ:

6. ՊԳԿ անդամ կազմակերպու թյու նը, որը Պայմանավորվող կողմ է, 
և այդ անդամ կազմակերպու թյան անդամ պետու թյու նները, որոնք Պայ-
մանավորվող կողմե ր են, օգտագործու մ են իրենց անդամակցու թյան 
իրավու նքները և անդամու թյան պարտավորու թյու նները կատարու մ 
են` համաձայն mutatis mutandis, ՊԳԿ Կանոնադրու թյան և Ընդհանու ր 
կանոնակարգերի:

7. Հանձնաժողովը կարող է ընդու նել կամ, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, 
փոփոխել իր սեփական Ընթացակարգերի Կանոնակարգերը, որոնք չպետք 
է հակասեն Կոնվենցիային կամ ՊԳԿ Կանոնադրու թյանը:

8. Հանձնաժողովի նախագահը գու մարու մ է Հանձնաժողովի տարեկան 
հերթական նստաշրջան:

9. Հանձնաժողովի հատու կ նիստերը հրավիրվու մ են Հանձնաժողովի 
նախագահի կողմի ց` նրա անդամների մե կ երրորդի պահանջով:

10. Հանձնաժողովն ընտրու մ է Նախագահ և երկու սից ոչ ավելի Փոխ-
նախագահներ, որոնցից յու րաքանչյու րի պաշտոնավարման ժամկետը 
երկու  տարի է:

Հոդված XII. Քարտու ղարու թյու նՀոդված XII. Քարտու ղարու թյու ն
 1. Հանձնաժողովի Քարտու ղարը նշանակվու մ է ՊԳԿ Գլխավոր տնօրե-

նի կողմի ց:
2. Քարտու ղարին աջակցու մ է քարտու ղարու թյան այնպիսի անձնա-

կազմ, որը կարող է պահանջվել:
3. Քարտու ղարը պատասխանատու  է Հանձնաժողովի քաղաքակա-

նու թյան և գործողու թյու նների իրականացման և այնպիսի այլ գործա-
ռու յթների կատարման համար, որոնք կարող են դրվել սու յն Կոնվենցիայի 
Քարտու ղարի վրա, որոնց մասին նա զեկու ցու մ է Հանձնաժողովին:

4. Քարտու ղարը տարածու մ է.
ա) մի ջազգային չափանիշները` բոլոր Պայմանավորվող կողմե րին` 

դրանց ընդու նման օրվանից հետո վաթսու ն օրվա ընթացքու մ,
բ) մու տքի կետերի ցանկը` բոլոր Պայմանավորվող կողմե րին` համա-
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ձայն 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «դ» ենթակետի,
գ) բոլոր Պայմանավորվող կողմե րին և բու յսերի պաշտպանու թյան տա-

րածաշրջանային կազմակերպու թյու ններին` այն հսկվող վնասատու ների 
ցանկը, որոնց մու տքն արգելված է, կամ որոնք հիշատակվու մ են 7-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի «թ» ենթակետու մ,

դ) Պայմանավորվող կողմե րից ստացված` 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
«բ» ենթակետու մ հիշատակվող ֆիտոսանիտարական պահանջների, 
սահմանափակու մների և արգելքների վերաբերյալ տեղեկատվու թյու նը 
և 4-րդ հոդվածի 4-րդ կետու մ նշված` բու յսերի պաշտպանու թյան պաշ-
տոնական ազգային կազմակերպու թյան նկարագիրը:

5. Քարտու ղարն ապահովու մ է Հանձնաժողովի նիստերի փաստաթղ-
թերի և մի ջազգային չափանիշների թարգմանու թյու նը ՊԳԿ պաշտոնական 
լեզու ներով:

6. Քարտու ղարը համագործակցու մ է բու յսերի պաշտպանու թյան տա-
րածաշրջանային կազմակերպու թյու նների հետ` Կոնվենցիայի նպա-
տակներին հասնելու  համար: 

Հոդված XIII. Վեճերի կարգավորու մըՀոդված XIII. Վեճերի կարգավորու մը
 1. Սու յն Կոնվենցիայի մե կնաբանման կամ կիրառման հետ կապված 

վեճի դեպքու մ, կամ եթե որևէ Պայմանավորվող կողմ համարու մ է, որ 
մե կ այլ Պայմանավորվող կողմի  գործու նեու թյու նը հակասու մ է սու յն 
Կոնվենցիայի 5-րդ և 7-րդ հոդվածներին, հատկապես որոնք վերաբերու մ են 
նրանց տարածքներից բու յսերի, բու սական արտադրանքի կամ այլ հսկվող 
ապրանքների ներկրման արգելքներին կամ սահմանափակու մներին, 
ապա շահագրգիռ Պայմանավորվող կողմե րը հնարավորինս շու տ մի մյանց 
մի ջև քննարկու մ են այդ հարցերը` վեճը կարգավորելու  նպատակով:

2. Եթե վեճը չի կարող կարգավորվել սու յն հոդվածի 1-ին կետու մ նշված 
մի ջոցներով, շահագրգիռ Պայմանավորվող կողմը կամ կողմե րը կարող 
են դիմե լ ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենին` խնդրո առարկա վեճը քննարկելու  
համար փորձագետների հանձնաժողով նշանակելու  խնդրանքով` 
համաձայն Հանձնաժողովի կողմի ց հաստատված կանոնակարգերի և 
ընթացակարգերի:

3. Հանձնաժողովու մ ընդգրկվու մ են յու րաքանչյու ր շահագրգիռ կողմի  
կողմի ց նշանակված ներկայացու ցիչները: Հանձնաժողովը քննարկու մ 
է վեճը` հաշվի առնելով շահագրգիռ կողմե րի ներկայացրած բոլոր 
փաստաթղթերը և ապացու յցների մյու ս ձևերը: Հանձնաժողովը զեկու յց 
է նախապատրաստու մ վեճի տեխնիկական ասպեկտների վերաբերյալ` 
դրա լու ծու մը փնտրելու  նպատակով: Զեկու յցի նախապատրաստու մը և 
դրա ընդու նու մը տեղի է ու նենու մ Հանձնաժողովի կողմի ց հաստատված 
կանոնակարգերի և ընթացակարգերի համաձայն, և այն Գլխավոր տնօրենի 
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կողմի ց ու ղարկվու մ է բոլոր շահագրգիռ Պայմանավորվող կողմե րին: 
Զեկու յցը կարող է ու ղարկվել նաև առևտրային վեճերի լու ծման համար 
պատասխանատու  մի ջազգային կազմակերպու թյան իրավասու  մարմնին 
նրա պահանջի դեպքու մ:

4. Պայմանավորվող կողմե րը համաձայնու մ են, որ այդպիսի հանձնա-
ժողովի առաջարկու թյու նները, չլինելով պարտադիր, այնու ամե նայնիվ, 
հիմք են դառնու մ շահագրգիռ Պայմանավորվող կողմե րի կողմի ց վեճ 
առաջացրած հարցը կրկին քննարկելու  համար:

5. Պայմանավորվող կողմե րը կիսու մ են փորձագետների աշխատանքի 
հետ կապված ծախսերը:

6. Սու յն հոդվածի դրու յթները լրացնու մ են և չեն դիտվու մ որպես 
ստորադաս առևտրային հարցերին վերաբերող այլ մի ջազգային համաձայ-
նագրերու մ նշված` վեճերի կարգավորման ընթացակարգերին: 

 Հոդված XIV. Նախորդ համաձայնագրերի փոխարինու մըՀոդված XIV. Նախորդ համաձայնագրերի փոխարինու մը
 Կոնվենցիան փոխարինու մ է Պայմանավորվող կողմե րի մի ջև 1881թ. 

նոյեմբերի 3-ին ընդու նված` Phylloxera vastatrix-ի դեմ մի ջոցառու մների 
իրականացման մասին մի ջազգային կոնվենցիային, 1889թ.-ի ապրիլի 
15-ին Բեռնու մ ստորագրված լրացու ցիչ կոնվենցիային և 1929թ. ապրիլի 
16-ին Հռոմու մ ստորագրված` Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջազգային 
կոնվենցիային և դադարեցնու մ է դրանք: 

Հոդված XV. Տարածքային կիրառու մՀոդված XV. Տարածքային կիրառու մ
 1. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ կարող է վավերացման 

կամ մի անալու  պահին կամ դրանից հետո` ցանկացած ժամանակ, ՊԳԿ 
Գլխավոր տնօրենին ու ղարկել հայտարարագիր այն մասին, որ սու յն 
Կոնվենցիան տարածվու մ է բոլոր կամ որոշ տարածքների նկատմամբ, 
որոնց մի ջազգային հարաբերու թյու նների համար ինքը պատասխանատու  
է, և սու յն Կոնվենցիան կկիրառվի այդ հայտարարագրու մ նշված բոլոր 
տարածքների նկատմամբ հայտարարու թյու նը Գլխավոր տնօրենի 
ստանալու ց 30 օր հետո:

2. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմ, որը հայտարարագիր է 
ու ղարկել ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենին սու յն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն, 
կարող է ցանկացած ժամանակ ու ղարկել լրացու ցիչ հայտարարագիր, 
որը փոփոխու մ է ցանկացած նախկին հայտարարագրի շրջանակը կամ 
դադարեցնու մ է սու յն Կոնվենցիայի դրու յթների կիրառու մը որևէ տարածքի 
նկատմամբ: Նման փոփոխու թյու նը կամ դադարեցու մն ու ժի մե ջ է մտնու մ 
հայտարարագիրը Գլխավոր քարտու ղարի ստանալու ց երեսու ն օր հետո:

3. ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենը բոլոր Պայմանավորվող կողմե րին 
տեղեկացնու մ է սու յն հոդվածի համաձայն ստացված ցանկացած հայ-
տարարագրի մասին: 
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Հոդված XVI. Լրացու ցիչ համաձայնագրերՀոդված XVI. Լրացու ցիչ համաձայնագրեր
1. Պայմանավորվող կողմե րը բու յսերի պաշտպանու թյան հատու կ 

խնդիրները լու ծելու  նպատակով, որոնք պահանջու մ են առանձնահատու կ 
ու շադրու թյու ն կամ գործողու թյու ն, կարող են անդամակցել լրացու ցիչ 
համաձայնագրերի: Նման համաձայնագրերը կարող են տարածվել 
առանձնահատու կ տարածաշրջանների, առանձնահատու կ բու յսերի 
կամ բու սական արտադրանքի, բու յսերի կամ բու սական արտադրանքի 
մի ջազգային փոխադրման առանձնահատու կ մե թոդների վրա կամ այլ 
կերպ կարող են լրացնել սու յն Կոնվենցիան:

2. Յու րաքանչյու ր Պայմանավորվող կողմի  համար ցանկացած նման 
լրացու ցիչ համաձայնագիր ու ժի մե ջ է մտնու մ այն ընդու նելու ց հետո` 
համաձայն նշված լրացու ցիչ համաձայնագրի դրու յթների:

3. Լրացու ցիչ համաձայնագրերը պետք է նպաստեն սու յն Կոնվենցիայի 
իրականացմանը և համահու նչ լինեն սու յն Կոնվենցիայի սկզբու նքներին 
ու  դրու յթներին, ինչպես նաև թափանցիկու թյան, խտրականու թյան 
բացառման և, մասնավորապես, մի ջազգային առևտու րը խոչընդոտող 
սահմանափակու մներից խու սափելու  սկզբու նքներին:

Հոդված XVII. Վավերացու մ և մի ացու մՀոդված XVII. Վավերացու մ և մի ացու մ
1. Սու յն Կոնվենցիան բոլոր պետու թյու նների ստորագրման համար բաց 

է մի նչև 1952 թվականի մայիսի 1-ը և պետք է վավերացվի հնարավորինս 
կարճ ժամկետու մ: Վավերագրերն ի պահ են հանձնվու մ ՊԳԿ Գլխավոր 
տնօրենին, որը պետք է ի պահ հանձնելու  ամսաթվի մասին ծանու ցագիր 
ու ղարկի բոլոր ստորագրած պետու թյու ններին:

2. 22-րդ հոդվածի համաձայն սու յն Կոնվենցիայի ու ժի մե ջ մտնելու  
պահից սկսած` այն բաց է բոլոր չստորագրած պետու թյու նների և ՊԳԿ 
անդամ կազմակերպու թյու նների մի անալու  համար: Միանալն ու ժի մե ջ է 
մտնու մ մի անալու  մասին փաստաթու ղթը ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենին ի պահ 
հանձնելու ց հետո, որն այդ մասին ծանու ցու մ է բոլոր Պայմանավորվող 
կողմե րին:

3. Երբ ՊԳԿ անդամ կազմակերպու թյու նը դառնու մ է սու յն Կոնվենցիայի 
Պայմանավորվող կողմ, ապա անդամ կազմակերպու թյու նը, համաձայն 
ՊԳԿ Կանոնադրու թյան 2-րդ հոդվածի 7-րդ կետի, անհրաժեշտու թյան 
դեպքու մ իր մի անալու  պահին ծանու ցու մ է ՊԳԿ Կանոնադրու թյան 
2-րդ հոդված 5-րդ կետու մ նշված իրավասու թյան հայտարարագրու մ 
փոփոխու թյու ններ և պարզաբանու մներ կատարելու  մասին, որոնք 
կարող են անհրաժեշտ լինել սու յն Կոնվենցիան ընդու նելու  լու յսի 
ներքո: Սու յն Կոնվենցիայի ցանկացած Պայմանավորվող կողմ կա-
րող է սու յն Կոնվենցիայի Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող 
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ՊԳԿ անդամ կազմակերպու թյու նից ցանկացած պահին պահանջել 
տեղեկատվու թյու ն, որի համաձայն անդամ կազմակերպու թյու նը կամ 
նրա անդամ պետու թյու նները պատասխանատու  են սու յն Կոնվենցիայով 
վերահսկվող առանձին խնդիրների իրականացման համար: Անդամ 
կազմակերպու թյու նը իրատեսական ժամկետներու մ տրամադրու մ է այդ 
տեղեկատվու թյու նը: 

Հոդված XVIII.  Ոչ Պայմանավորվող կողմե րՀոդված XVIII.  Ոչ Պայմանավորվող կողմե ր
 Պայմանավորվող կողմե րը պետք է խրախու սեն սու յն Կոնվենցիայի 
Պայմանավորվող կողմ չհանդիսացող պետու թյու ններին և ՊԳԿ անդամ 
կազմակերպու թյու ններին` ընդու նել սու յն Կոնվենցիան և խրախու սեն ոչ 
Պայմանավորվող կողմե րին` կիրառել սու յն Կոնվենցիայի դրու յթներին 
համապատասխանող ֆիտոսանիտարական մի ջոցառու մները և դրանով 
ընդու նված մի ջազգային չափանիշները: 
 
Հոդված XIX. Լեզու նՀոդված XIX. Լեզու ն

1. Սու յն Կոնվենցիայի պաշտոնական լեզու ներ են հանդիսանու մ ՊԳԿ 
բոլոր պաշտոնական լեզու ները:

2. Սու յն Կոնվենցիայու մ ոչինչ չի կարող մե կնաբանվել որպես պա-հանջ 
Պայմանավորվող կողմե րին` ներկայացնել կամ հրապարակել փաստա-
թղթերը կամ տրամադրել դրանց պատճենները Պայմանավորվող կողմե րի 
պաշտոնական լեզվից (լեզու ներից) տարբերվող այլ լեզու ներով` բացի 
3-րդ կետու մ նշված դեպքերից:

3. Ստորև նշված փաստաթղթերը պարտադիր պետք է լինեն ՊԳԿ պաշ-
տոնական լեզու ներից որևէ մե կով.

ա) 4-րդ հոդվածի 4-րդ կետին վերաբերող տեղեկատվու թյու նը,
բ) 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» կետու մ նշված փաստաթղթերի մատե-

նագրական տվյալների մե կնաբանու թյու նները,
գ) 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ», «դ», «ե», «է» կետերին վերաբերող տեղե-

կատվու թյու նը,
դ) 8-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետին վերաբերող տեղեկատվու -

թյու նը, ամփոփագրերը, մատենագրական տվյալներին վերաբերող նշու մ-
ները,

ե) շփման կետերից ստացված տեղեկատվու թյան պահանջները, ինչպես 
նաև դրանց` այդ հարցու մների պատասխանները, սակայն առանց կցված 
փաստաթղթերի,

զ) Հանձնաժողովի նիստերի համար պատրաստված ցանկացած փաս-
տաթու ղթ` մշակված Պայմանավորվող կողմե րից որևէ մե կի կողմի ց:
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Հոդված XX. Տեխնիկական օգնու թյու նՀոդված XX. Տեխնիկական օգնու թյու ն
Պայմանավորվող կողմե րը համաձայնու մ են տեխնիկական աջակցու -

թյու ն ցու ցաբերել Պայմանավորվող կողմե րին, հատկապես` զարգացող 
Պայմանավորվող կողմե րին, կամ երկկողմ հիմու նքներով, կամ համապա-
տասխան մի ջազգային կազմակերպու թյու նների մի ջոցով` սու յն Կոնվեն-
ցիայի իրականացու մը դյու րացնելու  նպատակով:

Հոդված XXI. Փոփոխու թյու նՀոդված XXI. Փոփոխու թյու ն
1. Պայմանավորվող կողմի ` Կոնվենցիայու մ փոփոխու թյու ն կատարելու  

ցանկացած առաջարկու թյան մասին ծանու ցվու մ է ՊԳԿ Գլխավոր տնօրե-
նին:

2. ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենին Պայմանավորվող կողմի  ներկայացրած` 
սու յն Կոնվենցիայու մ ցանկացած փոփոխու թյու ն կատարելու  մասին 
առաջարկը ներկայացվու մ է Հանձնաժողովի հերթական կամ հատու կ 
նիստի հաստատմանը, և եթե փոփոխու թյու նն իր մե ջ ներառու մ է կարևոր 
տեխնիկական փոփոխու թյու ններ կամ լրացու ցիչ պարտավորու թյու ններ 
է նախատեսու մ Պայմանավորվող կողմե րի համար, ապա նախքան 
Հանձնաժողովին ներկայացնելը, այն քննարկվու մ է ՊԳԿ խորհրդատվա-
կան հանձնաժողովի մասնագետների կողմի ց:

3. Սու յն Կոնվենցիայու մ առաջարկված ու ղղման մասին ցանկացած 
ծանու ցու մ, բացի Հավելվածու մ առաջարկված փոփոխու թյու ններից, 
փոխանցվու մ է Պայմանավորվող կողմե րին ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենի 
կողմի ց ոչ ու շ, քան տվյալ նյու թին վերաբերող` Հանձնաժողովի նիստի 
օրակարգին ներկայացնելը:

4. Սու յն Կոնվենցիայու մ առաջարկված ցանկացած փոփոխու թյու ն 
պահանջու մ է Հանձնաժողովի հավանու թյու նը և ու ժի մե ջ է մտնու մ 
Պայմանավորվող կողմե րի 2/3-ի համաձայնու թյու նը ստանալու ց երեսու ն 
օր հետո: Սու յն հոդվածի նպատակներով ՊԳԿ անդամ կազմակերպու թյան 
կողմի ց ի պահ հանձնված փաստաթու ղթը չի համարվու մ որպես լրացնող 
այդպիսի կազմակերպու թյան անդամ պետու թյու նների կողմի ց ի պահ 
հանձնված փաստաթղթերին:

5. Պայմանավորվող կողմե րի համար նոր պարտավորու թյու ններ 
պարու նակող փոփոխու թյու նները, այնու ամե նայնիվ, ու ժի մե ջ են մտնու մ 
ցանկացած Պայմանավորվող կողմի  համար մի այն դրա ընդու նման 
դեպքու մ և նման ընդու նու մի ց երեսու ն օր անց: Նոր պարտավորու թյու ններ 
պարու նակող փոփոխու թյու նների ընդու նման փաստաթղթերն ի պահ են 
հանձնվու մ ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենին, որը տեղեկացնու մ է բոլոր Պայ-
մանավորվող կողմե րին ընդու նու մը ստանալու  և փոփոխու թյու նների ու ժի 
մե ջ մտնելու  մասին:

6. Սու յն Կոնվենցիայի Հավելվածու մ նշված ֆիտոսանիտարական 
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հավաստագրերի ձևերին վերաբերող փոփոխու թյու նների մասին առա-
ջարկներն ու ղարկվու մ են Քարտու ղարին և քննարկվու մ են Հանձնաժողո-
վի կողմի ց հաստատման համար: Սու յն Կոնվենցիայի Հավելվածու մ նշված 
ֆիտոսանիտարական հավաստագրերի ձևերին վերաբերող` հավանու -
թյու ն ստացած փոփոխու թյու ններն ու ժի մե ջ են մտնու մ Քարտու ղարի 
կողմի ց բոլոր Պայմանավորվող կողմե րին ծանու ցագիր ու ղարկվելու  ամ-
սաթվից իննսու ն օր հետո:

7. Սու յն Կոնվենցիայի Հավելվածու մ նշված ֆիտոսանիտարական հա-
վաստագրերի ձևերին վերաբերող փոփոխու թյու նների ու ժի մե ջ մտնելու ց 
հետո ոչ ավելի, քան տասներկու  ամսվա ընթացքու մ ֆիտոսանիտարական 
հավաստագրերի նախկին տարբերակները նու յնպես օրինական են սու յն 
Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու  համար: 

Հոդված XXII. Ուժի մե ջ մտնելըՀոդված XXII. Ուժի մե ջ մտնելը
Սու յն Կոնվենցիան ստորագրած երեք պետու թյու նների կողմի ց վա-

վերացվելու ց անմի ջապես հետո ու ժի մե ջ է մտնու մ նրանց մի ջև: Այն 
կարող է ու ժի մե ջ մտնել ցանկացած պետու թյան կամ ՊԳԿ անդամ 
կազմակերպու թյան համար, որոնք հետագայու մ վավերացնու մ կամ 
մի անու մ են նրան` վավերագիրը կամ մի անալու  մասին փաստաթու ղթն ի 
պահ հանձնելու  պահից: 
 
Հոդված XXIII. Հոդված XXIII. Չեղյալ համարելըՉեղյալ համարելը

 1. Ցանկացած Պայմանավորվող կողմ կարող է ցանկացած ժամանակ 
ՊԳԿ Գլխավոր տնօրենին ծանու ցագիր ու ղարկել սու յն Կոնվենցիան 
չեղյալ հայտարարելու  մասին: Գլխավոր տնօրենն այդ մասին անմի ջապես 
տեղեկացնու մ է բոլոր Պայմանավորվող կողմե րին:

2. Չեղյալ հայտարարելն ու ժի մե ջ է մտնու մ ծանու ցագիրը ՊԳԿ Գլխավոր 
տնօրենի ստանալու ց մե կ տարի անց:
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  Հավելված  Հավելված
ՖԻՏՈՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ  ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ  ՄՈԴԵԼՖԻՏՈՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ  ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ  ՄՈԴԵԼ

Հմ. _______________
__________ բու յսերի պաշտպանու թյան կազմակերպու թյու նը                 
_________ բու յսերի պաշտպանու թյան կազմակերպու թյանը
                                     (կազմակերպու թյու ններին)

I. Բեռի նկարագիրըI. Բեռի նկարագիրը
Արտահանողի անու նն ու  հասցեն           ___________
Բեռ ստացողի` հայտարարագրված անու նն ու  հասցեն          ___________
Փաթեթների թիվը և նկարագիրը ___________
Տարբերակման նշաններ ___________
Ծագման վայրը ___________
Հայտարարագրված փոխադրամի ջոցը ___________
Հայտարարագրված մու տքի կետը ___________
Ապրանքի անվանու մն ու  հայտարարագրված քանակը ___________
Բու յսերի բու սաբանական անվանու մը ___________

Սու յնով հավաստվու մ է, որ նկարագրված բու յսերը, բու սական ար-
տադրանքը կամ այլ հսկվող առարկաները ենթարկվել են տեսչական 
ստու գման և/կամ տեստավորվել են` համաձայն համապատասխան 
պաշտոնական ընթացակարգերի, և համարվու մ են զերծ կարանտինային 
վնասատու ներից, որոնք նշված են ներկրող Պայմանավորվող կողմի  
կողմի ց և համապատասխանու մ են ներկրող Պայմանավորվող կողմի  
ներկայիս ֆիտոսանիտարական պահանջներին, այդ թվու մ` հսկվող ոչ 
կարանտինային վնասատու ների համար պահանջներին:
 * Դրանք գործնականու մ զերծ են նաև այլ վնասատու ներից:

II. Լրացու ցիչ հայտարարագիրII. Լրացու ցիչ հայտարարագիր
III. Ախտահանու մ և/կամ ախտազերծման մշակու մIII. Ախտահանու մ և/կամ ախտազերծման մշակու մ

Ամսաթիվը _____________         Մշակու մ _____________
Քիմի ական (ակտիվ բաղադրիչներ) __________________
Տևողու թյու նը և ջերմաստիճանը     ___________________
Բաղադրու թյու նը            _____________________________
Լրացու ցիչ տեղեկու թյու ններ     ______________________
__________________________________________________
Տալու  վայրը            _______________________________
(Կազմակերպու թյան կնիքը)

Լիազորված պաշտոնյայի անու նը _____________________
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Ամսաթիվը              ________________________________________

(Ստորագրու թյու ն)
________________________________________
_________________________________ բու յսերի պաշտպանու թյան կազմա-
կերպու թյու նը կամ նրա որևէ աշխատակից կամ ներկայացու ցիչ չի կրու մ 
ոչ մի  ֆինանսական պարտավորու թյու ն` կապված սու յն հավաստագրի 
հետ:
 
* Գործառնական դրու յթ:

ՖԻՏՈՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐՖԻՏՈՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
ՎԵՐԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐՎԵՐԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հմ. _______________

__________________ բու յսերի պաշտպանու թյան կազմակերպու թյու նը
(վերարտահանող Պայմանավորվող կողմը) 

_______________________________ բու յսերի պաշտպանու թյան
կազմակերպու թյանը (կազմակերպու թյու ններին)

(ներմու ծող Պայմանավորվող կողմ(եր)ը)            

I. Բեռի նկարագիրըI. Բեռի նկարագիրը
Արտահանողի անու նն ու  հասցեն ___________
Բեռ ստացողի` հայտարարագրված անու նն ու  հասցեն ___________
Փաթեթների թիվը և նկարագիրը ___________
Տարբերակման նշաններ ___________
Ծագման վայրը ___________
Հայտարարագրված փոխադրամի ջոցը ___________
Հայտարարագրված մու տքի կետը ___________
Ապրանքի անվանու մն ու  հայտարարագրված քանակը ___________
Բու յսերի բու սաբանական անվանու մը ___________

Սու յնով երաշխավորվու մ է, որ վերը նշված բու յսերը, բու սական 
արտադրանքը կամ այլ կանոնակարգվող առարկաները ներկրվել են 
------------------------------------ (վերարտահանող Պայմանավորվող 
կողմ) -------------------------------------ից (ծագման Պայմանավորվող 
կողմ), որն ու ղեկցված է Ֆիտոսանիտարական հավաստագրով` հմ. ---
---------------------------------* բնօրինակ, որի հաստատված իսկական □ 
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պատճենը կցված է սու յն հավաստագրին. դրանք փաթեթավորված են 
□ սկզբնական, վերափաթեթավորված են □ նոր բեռնարկղերու մ, որոնք 
հիմնված են Ֆիտոսանիտարական հավաստագրի բնօրինակի, լրացու ցիչ 
տեսչական ստու գման վայր □. դրանք համապատասխանու մ են ներկրող 
Պայմանավորվող կողմի  ֆիտոսանիտարական պահանջներին, և որ -----
-------------------------------- ու մ (վերարտահանող Պայմանավորվող կողմ) 
պահեստավորման ընթացքու մ ապրանքը չի ենթարկվել վարակման 
ռիսկի:
 
* Լրացրեք համապատասխան □ դաշտերը:
 

  II. Լրացու ցիչ հայտարարագիրII. Լրացու ցիչ հայտարարագիր
III. Ախտահանու մIII. Ախտահանու մ

Ամսաթիվը ________________   Մշակու մ ______________________________
Քիմի ական (ակտիվ բաղադրիչներ)        _______________________________
Տևողու թյու նը և ջերմաստիճանը               ______________________________
Բաղադրու թյու նը                     ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Լրացու ցիչ տեղեկու թյու ններ     _____________________________________
Տալու  վայրը      ___________________________________________________
(Կազմակերպու թյան կնիքը)   ______________________________________
Լիազորված պաշտոնյայի անու նը  __________________________________
Ամսաթիվը  ______________________________________________________
(Ստորագրու թյու ն)   _______________________________________________

___________________ բու յսերի պաշտպանու թյան կազմակերպու թյու նը 
կամ նրա որևէ աշխատակից կամ ներկայացու ցիչ չի կրու մ ոչ մի  
ֆինանսական պարտավորու թյու ն` կապված սու յն հավաստագրի հետ:
Կոնվենցիան ու ժի մե ջ է մտել 2006թ. հու նիսի 9-ից:
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ê²ÜÆî²ð²Î²Ü àô ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Üê²ÜÆî²ð²Î²Ü àô ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü
ØÆæàòÜºðÆ ÎÆð²èØ²Ü Ø²êÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ÆðØÆæàòÜºðÆ ÎÆð²èØ²Ü Ø²êÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶Æð

²Ý¹³ÙÝ»ñÁ.
í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí, áñ áã ÙÇ ²Ý¹³ÙÇ ãå»ïù ¿ ³ñ·»ÉíÇ ÁÝ¹áõÝ»É Ï³Ù 

ÏÇñ³é»É ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ù³ñ¹áõ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ 
ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ 
å³Ñ³ÝçÁ, áñ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ ã»Ý ÏÇñ³éíÇ ³ÛÝåÇëÇ Ó¨áí, áñáí Ï³Ù³Û³Ï³Ý 
Ï³Ù ã³ñ¹³ñ³óí³Í Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ¹ñíáõÙ ÙÇ¨ÝáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
·ïÝíáÕ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨, Ï³Ù ùáÕ³ñÏí³Í Ï»ñåáí ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ,

ó³ÝÏ³Ý³Éáí μ³ñ»É³í»É Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ²Ý¹³Ù μáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ,

Ýß»Éáí, áñ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³×³Ë 
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý »ñÏÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ¨ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³,

ó³ÝÏ³Ý³Éáí Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇ μ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³Ï³ñ· 
ëï»ÕÍ»É, áñÁ ÏáõÕáñ¹Ç ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ùß³ÏáõÙÁ, ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÙÁ` ³é¨ïñÇ íñ³ ¹ñ³Ýó μ³ó³ë³Ï³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,

ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ 
(ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ),  áõÕ»óáõÛóÝ»ñÝ áõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»-
Ý³É ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ,

ó³ÝÏ³Ý³Éáí ÁÝ¹É³ÛÝ»É ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨` 
ÑÇÙÝí»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³-
Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Ùß³Ï»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ  
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É §Îá¹»ùë ³ÉÇÙ»Ýï³ñÇáõë¦ Ñ³ÝÓÝ³-
ÅáÕáíÁ, Ð³Ù³×³ñ³Ï³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ¨ ´áõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ,³é³Ýó å³Ñ³Ýç»Éáõ, áñ ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÷áË»Ý Ù³ñ¹áõ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
Ï³Ù μáõÛë»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ»Ýó 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,

ÁÝ¹áõÝ»Éáí,  áñ ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ïáõÏ ¹Åí³ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç Ï³Ý·Ý»É Ý»ñÙáõÍáÕ  ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»ÉÇë 
¨ áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù ßáõÏ³Ý»ñ Ùáõïù ·áñÍ»ÉÇë áõ Ý³¨ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ó¨³-
Ï»ñå»ÉÇë áõ ÏÇñ³é»ÉÇë ¨ ó³ÝÏ³Ý³Éáí ³ç³Ïó»É ³Ûë ³éÝãáõÃÛ³Ùμ ·áñ-
Í³¹ñíáÕ Ýñ³Ýó ç³Ýù»ñÇÝ, 
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ó³ÝÏ³Ý³Éáí, ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ Ï³ÝáÝÝ»ñ Ùß³Ï»É  Ø²¶Ð -1994-Ç` ë³ÝÇ-
ï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ 
¹ñáõÛÃÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, XX §μ¦ Ðá¹í³ÍÇ1 ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ`  ëáõÛÝáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÇÝ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

Ðá¹í³Í 1. Ðá¹í³Í 1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ññ
1. êáõÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ̈  μáõë³ë³ÝÇï³-

ñ³Ï³Ý μáÉáñ ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ íñ³: ²Û¹åÇëÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ 
Ùß³ÏíáõÙ ¨ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ:

2.  êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ² Ð³í»Éí³ÍáõÙ 
μ»ñí³Í ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ:

3.  Ð³í»Éí³ÍÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ³Ýμ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ:
4. êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ Çñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó ¹áõñë »Õ³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ 

³éÝãáõÃÛ³Ùμ áãÝãáí ãÇ ³½¹áõÙ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ` ²é¨ïñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ËáãÁÝ-
¹áïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ íñ³:

          
Ðá¹í³Í 2. ÐÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÐá¹í³Í 2. ÐÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

1.  ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Ó»éÝ³ñÏ»É Ù³ñ¹áõ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù  
μáõÛë»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý áõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñ, »Ã» ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÝ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý ã»Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:

2.  ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ ó³ÝÏ³ó³Í ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó ÏÇñ³éíÇ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
Ù³ñ¹áõ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³-
Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝÇ ·Çï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ íñ³ ¨ ãå³Ñå³ÝíÇ 
³é³Ýó μ³í³ñ³ñ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý` μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 5-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ 
7-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³ÍÇ:

3. ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ï³Ù ã³ñ¹³ñ³óí³Í Ï»ñåáí 
Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ã¹Ý»Ý ÝáõÛÝ Ï³Ù Ñ³Ù³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ 
²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨, Ý»ñ³éÛ³É` Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ  ̈  ³ÛÉ   ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÙÇç¨: ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ã»Ý 
ÏÇñ³éíáõÙ ³ÛÝå»ë, áñ ùáÕ³ñÏí³Í Ï»ñåáí ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
³é¨ïáõñÁ:

4. ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, 
Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ø²¶Ð-1994-Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë XX §μ¦  Ðá¹í³ÍÇ 

1 êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ÑÕáõÙÁ XX §μ¦ Ðá¹í³ÍÇÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ ³Û¹ Ðá¹í³ÍÇ 
ëÏ½μÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ:
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¹ñáõÛÃÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í` ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³ÛÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³-
Ù³å³ï³ëË³Ý, áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ:

Ðá¹í³Í 3. Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙÐá¹í³Í 3. Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ
1.  ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ 

ã³÷ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ÑÇÙùÇ íñ³ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ 
Çñ»Ýó ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÑÇÙÝáõÙ »Ý 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ 
íñ³, »Ã» ¹ñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ` ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 3-ñ¹ Ï»ïáõÙ ³ÛÉ Ï»ñå Ý³Ë³ï»ëí³ÍÇ:

2. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇÝ áõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³-
Ï³ÝÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ù³ñ¹áõ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ 
ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ Ñ³Ù³ÑáõÝã »Ý ëáõÛÝ 
Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¨ Ø²¶Ð -1994-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:

 3.  ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÙïóÝ»É Ï³Ù å³Ñå³Ý»É ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, áñÝ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ ¿, 
ù³Ý ³ÛÝ, áñ Ó»éù Ïμ»ñí»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, 
áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ÙÇçáóÝ»ñáí, »Ã» Ï³ 
·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ, Ï³Ù áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, áñÝ 
²Ý¹³ÙÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ 5-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ2 1-8-ñ¹ Ï»ï»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: âÝ³Û³Í í»ñÁ Ýßí³ÍÇÝ` μáÉáñ 
ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, áñÁ ï³ñμ»ñ ¿ Ýñ³ÝÇó, áñ Ó»éù Ïμ»ñí»ñ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ ¨  Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³ 
ÑÇÙÝí³Í ÙÇçáóÝ»ñáí, ãå»ïù ¿ Ñ³Ï³ë»Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ áñ¨¿ ³ÛÉ 
¹ñáõÛÃÇ:

4.  ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù Ù³ë-
Ý³ÏóáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ 
¹ñ³Ýó ûÅ³Ý¹³Ï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` §Îá¹»ùë ³ÉÇÙ»Ýï³ñÇáõë¦ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ, Ð³Ù³×³ñ³Ï³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇÝ ¨ 

2 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ï»ïÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ ³éÏ³ 
¿, »Ã» ³Ý¹³ÙÝ ³éÏ³ ·Çï³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáõÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ùÝÝ»Éáõ ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
áñáßáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÝ áõ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñ ã»Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
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´áõÛë»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñ-
ÍáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñå»ë½Ç 
³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ç³Ïó»Ý Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ 
¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ å³ñμ»ñ³Ï³Ý í»ñ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ` 
Ï³åí³Í ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý μáÉáñ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï:

5. 12-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ ¨ 4-ñ¹ Ï»ï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí Ñ³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ (ëáõÛÝ Ð³-
Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ áñå»ë §Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμ¦) ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¹Çï³Ýó»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· ¿ Ùß³ÏáõÙ, 
áõ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:

Ðá¹í³Í 4 . Ð³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ Ðá¹í³Í 4 . Ð³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ 
1. ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ áñå»ë Ñ³Ù³ñÅ»ù »Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ÙÛáõë ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ 

ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ (ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ³Û¹ 
ÙÇçáóÝ»ñÁ ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý Ï³Ù ÝáõÛÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
³é¨ïñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³é³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó), »Ã» ³ñ-
ï³Ñ³ÝáÕ ²Ý¹³ÙÝ ³Ý³ã³éáñ»Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇÝ, áñ Çñ 
ÙÇçáóÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí, 
å³Ñ³Ýç ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇÝ å³ïß³× ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
¿ ïñíáõÙ` ëïáõ·Ù³Ý, ùÝÝÙ³Ý  áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ:

2.   ä³Ñ³Ýç ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³ÏóáõÙ »Ý` Ñ³ïÏáñáß-
í³Í ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý 
×³Ý³ãÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É »ñÏÏáÕÙ ¨ μ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ÏÝù»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí:

 
Ðá¹í³Í 5. Ðá¹í³Í 5. ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ áõ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³-ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ áõ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  áñáßáõÙÝÇï³ñ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  áñáßáõÙ

1. ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝ»Ý Ù³ñ¹áõ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
Ï³Ù μáõÛë»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Ý»ñÇ` 
ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³` Ñ³ßíÇ 
³éÝ»Éáí íï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³Ïí³Í »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ:

2.  ìï³Ý·Ý»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ áõ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ëïáõ·Ù³Ý, ÝÙáõß³éÙ³Ý 
¨ ùÝÝÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ³é³ÝÓÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
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Ï³Ù íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ï³Ù íÝ³-
ë³ïáõÝ»ñÇó  ½»ñÍ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ  áõ Ýñ³ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³Ëï³ñ·»É³ÛÇÝ (Ï³-
ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ) Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

3.  Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù  ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ 
íï³Ý·Á ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¨ ³Û¹ íï³Ý·Ý»ñÇó ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  ³ÝÑñ³Å»ßï  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ   Ñ³ëÝ»Éáõ 
ÙÇçáóÝ ÁÝïñ»ÉÇë ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ,  áñå»ë ·áñÍÇÝ ³éÝãíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝ-
Ý»ñ, Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ Ùáõïù  ·áñÍ»Éáõ  ¹»åùáõÙ` ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³×³é-
ùÇ ³éáõÙáí ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÁ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ï³Ù íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ 
Ï³Ù ï³ñ³Íí»ÉÁ, Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ï³Ù íÝ³ë³-
½»ñÍÙ³Ý Í³Ëù»ñÁ ¨ íï³Ý·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùá-
ï»óáõÙÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý Í³Ëù³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:

4.  ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³-
Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ áñáß»ÉÇë ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ý ³é¨ïñÇ íñ³ 
μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ:

5. Ø³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ, Ï³Ù Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ  ¨ μáõÛë»ñÇ 
ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Ý»ñÇ ¹»Ù  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ñ»ï¨áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ²Ý¹³Ù Ëáõë³÷áõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ï³-
Ù³Û³Ï³Ý Ï³Ù ã³ñ¹³ñ³óí³Í ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÇó, áñáÝù Ý³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
Ñ³Ù³ñáõÙ ï³ñμ»ñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, »Ã» ³Û¹ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ  Ñ³Ý·»óÝáõÙ  
¿ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ùáÕ³ñÏí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï-
Ù³Ý: 12-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ, 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ Ï»ï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ²Ý-
¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý Ð³ÝÓÝ³ËÙμáõÙ` ëáõÛÝ ¹ñáõÛÃÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ Ùß³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: àõÕ»-
óáõÛóÝ»ñ Ùß³Ï»ÉÇë Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ·áñÍÇÝ ³éÝãíáÕ μáÉáñ 
·áñÍáÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É` Ù³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ ³ÛÝ íï³Ý·Ý»ñÇ 
μ³ó³éÇÏ μÝáõÛÃÁ, áñáÝó Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ù³íáñ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý:

6. ²é³Ýó íÝ³ë³»Éáõ  3-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÁ, ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ë-
Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
ë³Ñ-Ù³Ý»ÉÇë Ï³Ù å³Ñå³Ý»ÉÇë ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ ³Û¹ 
ÙÇçáóÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ËÇëï ×ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Ý ³é¨ïáõñÁ, ù³Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ 
¿ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ»Ýó 
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³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
áõ ïÝï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ:3

7. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ 
μ³í³ñ³ñ ã¿, ²Ý¹³ÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»É` ÑÇÙÝí»Éáí ·áñÍÇÝ ³éÝã-
íáÕ ³éÏ³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, Ý»ñ³éÛ³É` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ÏÇñ³é³Í ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó 
ëï³ó³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ²Ý¹³ÙÁ Ó·ïáõÙ ¿ 
Ó»éù μ»ñ»É íï³Ý·Ç ³í»ÉÇ ³Ý³ã³é ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³ïß³× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ í»ñ³Ý³Û»É  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ:

8.  ºÃ» ²Ý¹³ÙÁ ÑÇÙù áõÝÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ,  áñ Ù»Ï ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ùïóí³Í 
Ï³Ù å³Ñå³ÝíáÕ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý áñ¨¿  ³é³ÝÓÇÝ 
ÙÇçáó ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ ËáãÁÝ¹áï»É Çñ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ,  ̈  áñ ÙÇçá-
óÁ ÑÇÙÝí³Í ã¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇ³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛó-
Ý»ñÇ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³, Ï³Ù ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý ³Û¹åÇëÇ 
Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ, ³å³ Ï³ñáÕ ¿ 
μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ å³Ñ³Ýç»É ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³Û¹ 
ÙÇçáóÇ å³ï×³éÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ̈  ÙÇçáóÁ ·áñÍ³ÍáÕ ²Ý¹³ÙÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 
¿ ³ÛÝ:

Ðá¹í³Í 6. Ð³ñÙ³ñ»óáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, Ðá¹í³Í 6. Ð³ñÙ³ñ»óáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, 
Ý»ñ³éÛ³É` íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É` íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ 
¨ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ýí³½ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ýí³½ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý 
·áïÇÝ»ñ·áïÇÝ»ñ

1. ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³ñÙ³ñ»óí»Ý ïíÛ³É ·áïáõ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñ»ñÇÝ` ÏÉÇÝÇ ¹³ ÙÇ ³ÙμáÕç »ñÏÇñ, »ñÏñÇ 
ÙÇ Ù³ë Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏÇñ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñÁ, áñï»ÕÇó 
Í³·áõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, ¨ áñï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ: 
î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñ»ñÁ 
·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³ÛÉáó ÃíáõÙ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ ³é³ÝÓÇÝ 

3 Ðá¹í³Í 5-Ç 6-ñ¹ Ï»ïÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ÙÇçáóÁ å³Ñ³Ýçí³ÍÇó ³í»ÉÇ ËÇëï ãÇ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ³é¨ïáõñÁ, »Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Ë»É³ÙÇï Ù³ïã»ÉÇ Ù»Ï ³ÛÉ ÙÇçáó` 
Ñ³ßíÇ ëéÝ»Éáí ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ 
³å³ÑáíáõÙ ¿ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßÅï Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ 
áõ  ½·³ÉÇáñ»Ý ³í»ÉÇ å³Ï³ë ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ³é¨ïáõñÁ:
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íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, 
íÝ³ë³½»ñÍÙ³Ý Ï³Ù í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  ¨ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ùß³Ïí»É 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

2. ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ×³Ý³ãáõÙ »Ý íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó Ï³Ù ÑÇ-
í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ ¨ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½ 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ùμ ·áïÇÝ»ñÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ ·áïÇÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ 
ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãåÇëÇù »Ý   ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÁ, 
μÝ³å³Ñå³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ  ̈   ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý  Ï³Ù  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:

3.  ²ñï³Ñ³ÝáÕ ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ,  áñáÝù åÝ¹áõÙ »Ý, áñ  Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ 
»Õ³Í ·áïÇÝ»ñÁ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ »Ý, Ï³Ù 
íÝ³ë³ïáõÝ»ñÁ ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýí³½ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 
¹ñ³ÝóáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ³å³óáõÛóÝ»ñ »Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ, áñå»ë-
½Ç Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇÝ ³Ý³ã³éáñ»Ý óáõÛó ï³Ý, áñ ³Û¹ ·áïÇÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ ½»ñÍ »Ý íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
Ï³Ù áõÝ»Ý íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝ 
¨ Ñ³í³Ý³μ³ñ ÏÙÝ³Ý ³Û¹åÇëÇÝ:

Ðá¹í³Í 7. Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ Ðá¹í³Í 7. Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ 
²Ý¹³ÙÝ»ñÁ  Í³ÝáõóáõÙ   »Ý   Çñ»Ýó  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-

Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ̈  Çñ»Ýó ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´ Ð³í»Éí³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ:

Ðá¹í³Í 8. ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý ¨ ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³-Ðá¹í³Í 8. ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý ¨ ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³-
Ï³ñ·»ñÁÏ³ñ·»ñÁ

²Ý¹³ÙÝ»ñÁ    í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý,  ëïáõ·Ù³Ý ̈   ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý    ÁÝÃ³ó³Ï³ñ-
·»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É` ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ,  ËÙÇãùÝ»ñáõÙ ¨ ³Ý³ëÝ³Ï»ñ»ñáõÙ Ñ³í»-
ÉáõÙÝ»ñ ÃáõÛÉ³ïñ»Éáõ Ï³Ù ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ëïÇ×³ÝÁ 
ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ)  ÏÇñ³é»ÉÇë å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ¶ Ð³-
í»Éí³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ï»ñå ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý ãÉÇÝ»Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:

Ðá¹í³Í  9. Ðá¹í³Í  9. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ³ç³ÏóáõÃÛáõÝî»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ
1. ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ  »Ý  »ñÏÏáÕÙ  ÑÇÙáõÝùáí Ï³Ù Ñ³-

Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ýå³ë-
ï»Éáõ ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ ï»-
ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³ÝÁ: ²Û¹åÇëÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ 
³ÛÉáó ÃíáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, 
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Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ¨ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É ³½·³ÛÇÝ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ¨ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É 
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý, í³ñÏ»ñÇ, ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ̈  ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ Ó¨áí` 
Ý»ñ³éÛ³É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛ³Ý,  áõëáõóÙ³Ý ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 
Ó»éù μ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, áñå»ë½Ç ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïñíÇ 
Ï³ñ·³íáñí»Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Çñ»Ýó ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

2.  ºñμ ½·³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ, áñå»ë½Ç ³ñï³Ñ³ÝáÕ  
½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù »ñÏÇñÁ Ï³ï³ñÇ Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, í»ñçÇÝë ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý  ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ½³ñ·³óáÕ ²Ý-
¹³Ù »ñÏñÇÝ å³Ñå³Ý»Éáõ ̈  ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ïíÛ³É ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ßáõÏ³ÛÇ 
ÙáõïùÇ Çñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Ðá¹í³Í 10.  Ð³ïáõÏ ¨ ï³ñμ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óíáõÙÐá¹í³Í 10.  Ð³ïáõÏ ¨ ï³ñμ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óíáõÙ
1. ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñ Ý³Ë³å³ïñ³ë-

ï»ÉÇë  áõ ÏÇñ³é»ÉÇë  ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù 
»ñÏñÝ»ñÇ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ³é³í»É ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ²Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ 
Ï³ñÇùÝ»ñÁ:

2.  ºÃ» ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý   å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë, áñ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  Ýáñ ÙÇçáóÁ ÙïóíÇ ÷áõÉ ³é ÷áõÉ,  ³å³  ½³ñ·³óáÕ  ²Ý¹³Ù 
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëáí 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ μ³í³ñ³ñÙ³Ý ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñí»Ý 
³ÛÝå»ë, áñ, å³Ñå³Ýí»Ý  Ýñ³Ýó ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

3. Üå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»É, áñ ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ Ï³-
ñáÕ³Ý³Ý å³Ñå³Ý»É ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ` Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÝ 
Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇÝ ßÝáñÑ»É Ñ³ïÏáñáßí³Í, 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³ÙÏ»ïáí μ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí ë³Ñ-
Ù³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù Ù³ë³Ùμ, Ñ³ßíÇ ³é-
Ý»Éáí Ýñ³Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ:

4. ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ å»ïù Ëñ³Ëáõë»Ý áõ ËÃ³Ý»Ý ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù 
»ñÏñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

Ðá¹í³Í 11.  ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÐá¹í³Í 11.  ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ
1.   ì»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ Ùß³Ïí³Í áõ Áëï ¹ñ³ 

ÏÇñ³éíáÕ` Ø²¶Ð-1994-Ç  XXII  ¨    XXIII Ðá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ 
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»Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÝóÏ³óíáÕ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¨ í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý íñ³, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ` ³Ûëï»Õ ³ÛÉ Ï»ñå Ñ³ïáõÏ 
Ý³Ë³ï»ëí³ÍÇ:

2. êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ `·Çï³Ï³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
Ñ³ñó»ñ ÁÝ¹·ñÏáÕ í»×»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ùÝÝ³ËáõÙμÁ å»ïù ¿ ËáñÑáõñ¹ Ñ³ñóÝÇ 
ùÝÝ³ËÙμÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇó` ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí í»×Ç 
ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ùÝÝ³ËáõÙμÁ í»×Ç áñ¨¿ ÏáÕÙÇ å³Ñ³Ýçáí 
Ï³Ù Çñ ë»÷³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ËáõÙμ Ï³Ù ËáñÑñ¹³Ïó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñμ ¹³ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ 
¿ Ñ³Ù³ñáõÙ:

 3. êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ  áãÝãáí ãÇ  Ýí³½»óÝáõÙ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
³ÛÉ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É` ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ áñ¨¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí 
ëï»ÕÍí³Í í»×Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ Ï³Ù μ³ñ»ËÇÕ× Í³é³-
ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ:

Ðá¹í³Í 12. ì³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÐá¹í³Í 12. ì³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝ
1.  êáõÛÝáí ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ̈  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»-

ñÇ Ñ³ñó»ñáí Ñ³ÝÓÝ³ËáõÙμ` ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùßï³Ï³Ý 
Ñ³í³ù³ï»ÕÇ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ Ï³ï³ñáõÙ  ¿ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ, 
áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ 
áõ ¹ñ³ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
Ï³åí³Í Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ»ï: Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÝ Çñ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óÝáõÙ 
¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ:

2. Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ëñ³ËáõëáõÙ áõ Ýå³ëïáõÙ ¿ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ ë³ÝÇ-
ï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ  Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç Áëï 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³Ýó-
Ï³óÙ³ÝÁ: Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, 
áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ μáÉáñ ²Ý¹³Ù-
Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ  Ñáí³Ý³íáñáõÙ  ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí 
ÁÝ¹É³ÛÝ»É ëÝÝ¹³ÛÇÝ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ, 
ËÙÇãùÝ»ñáõÙ ¨ ³Ý³ëÝ³Ï»ñáõÙ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ã³÷Ç 
ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÝ áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ:

3. ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý áõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μÝ³-
·³í³éáõÙ Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ ë»ñï Ï³å»ñ ¿ å³Ñå³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ³ïÏ³å»ë §Îá¹»ùë 
³ÉÇÙ»Ýï³ñÇáõë¦ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, Ð³Ù³×³ñ³Ï³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
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·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ¨ ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 
ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÇ-
ñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »ñ³ßË³íáñ»É É³í³·áõÛÝ ·Çï³Ï³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³éÏ³ 
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ, ¨ áñå»ë½Ç ³å³ÑáííÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝÑ³ñÏÇ 
ÏñÏÝáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»ÉÁ:

4. Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ùß³ÏáõÙ ¿ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·` ¹Çï³Ýó»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛó-
Ý»ñÇ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ð³ÝÓ-
Ý³ËáõÙμÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³Ù³ï»Õ å»ïù ¿ Ï³½ÙÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ  
Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ, áñáÝù Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, 
áñ Ï³ñ¨áñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³é¨ïñÇ íñ³: ò³ÝÏÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ 
²Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ïÝ³Ýß³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÛÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ 
Ï³Ù  Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýù ÏÇñ³éáõÙ »Ý áñå»ë Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, Ï³Ù áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ³Û¹ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³-
ëË³ÝáÕ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ùáõïù ·áñÍ»É Çñ»Ýó 
ßáõÏ³Ý»ñÁ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ »ñμ ²Ý¹³ÙÁ áñå»ë Ý»ñÙáõÍÙ³Ý å³ÛÙ³Ý ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³Ï, áõÕ»óáõÛó Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ãÇ ÏÇñ³éáõÙ, 
²Ý¹³ÙÁ å»ïù ¿ Ù³ïÝ³ÝßÇ ¹ñ³ å³ï×³éÝ áõ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ã» ³ñ¹Ûáù 
ÇÝùÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ ³Û¹  Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÁ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ËÇëï ã¿ ë³ÝÇ-
ï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ²Ý¹³ÙÁ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÇ, áõÕ»óáõÛóÇ Ï³Ù 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ`  áñå»ë Ý»ñÙáõÍÙ³Ý å³ÛÙ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ Ù³ïÝ³-
Ýß»Éáõó Ñ»ïá í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, ³å³ Ý³ å»ïù ¿ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ 
ï³ Çñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝÇ ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³ÝÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, »Ã» 
³Û¹åÇëÇ Í³ÝáõóáõÙ ̈  μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ãÇ ïñí»É ́  Ð³í»Éí³ÍÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»-
ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

5. ²ÝÑ³ñÏÇ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áñáß»É û·ï³·áñÍ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí, Ù³ë-
Ý³íáñ³å»ë Í³ÝáõóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí Ïáõï³Ïí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

 6.  ²Ý¹³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ð³ÝÓÝ³ËáõÙ-
μÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  áõÕÇÝ»ñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ýñ³Ýó ûÅ³Ý¹³Ï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ññ³íÇñ»É 
ùÝÝ»Éáõ Ñ³ïáõÏ Ñ³ñó»ñ` Ï³åí³Í ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÇ, áõÕ»óáõÛóÇ 
Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï, Ý»ñ³éÛ³É` 4-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïñí³Í 
ãû·ï³·áñÍÙ³Ý μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ Ñ»ï:

    7.  Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ 
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¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` ²ÐÎ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó »ñ»ù ï³ñÇ 
Ñ»ïá ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá` Ï³ñÇù ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ Ð³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ï³ñáÕ ¿ ²åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é¨ïñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³é³-
ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É` ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ß³ñ³¹ñ³ÝùáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉáó ÃíáõÙ` ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí ¹ñ³ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éù μ»ñ³Í ÷áñÓÁ:

Ðá¹í³Í 13.Ðá¹í³Í 13. ÎÇñ³ñÏáõÙ  ÎÇñ³ñÏáõÙ 
êáõÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý å³ï³ë-

Ë³Ý³ïáõ »Ý ëáõÛÝáí ë³ÑÙ³Ýí³Í μáÉáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: Î»ÝïñáÝ³Ï³ÝÇó ï³ñμ»ñíáÕ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²Ý¹³ÙÝ»-
ñÁ Ùß³ÏáõÙ  ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  áõ ·áñÍ³Ï³éáõÛóÝ»ñ: 
²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó»éÝ³ñÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ù³ïã»ÉÇ å³ïß³× ÙÇçáóÝ»ñ` ³å³Ñáí»Éáõ,  
áñ Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³Ý¹³ÙÝ »Ý Çñ»Ýó 
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³-
ï³ñ»Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: ²í»ÉÇÝ` 
²Ý¹³ÙÝ»ñÁ ã»Ý ¹ÇÙáõÙ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ, áñáÝó Ñ»ï¨³Ýùáí ³Û¹ ï³-
ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù áã Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  Ï³Ù 
ï»Õ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý 
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ ·áñÍ»É ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí: ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ 
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³-
Ù³ñ Ýñ³Ýù áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ï¹ÇÙ»Ý 
ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ 
»Ý ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ:

 Ðá¹í³Í 14. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ Ðá¹í³Í 14. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ
²é³í»É ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ²Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»-

ïáí, ëÏë³Í ²ÐÎ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó, Ñ»ï³Ó·»É 
ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ` Ï³åí³Í Çñ»Ýó ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ³½¹áõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ï³Ù Ý»ñÙáõÍí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³: ²ÛÉ ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 
»Ý »ñÏáõ ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, ëÏë³Í ²ÐÎ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ 
ûñí³ÝÇó, Ñ»ï³Ó·»É ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ (μ³óÇ 5-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ 
8-ñ¹ Ï»ïÇ ̈  7-ñ¹ Ðá¹í³ÍÇ)  ÏÇñ³éáõÙÁ` Ï³åí³Í Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³Ù Ý»ñÙáõÍí³Í 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³   ³½¹áÕ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Çñ»Ýó ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñμ ³Û¹ ÏÇñ³éáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³Ù 
ÙÇçáóÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí:
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Ð³í»Éí³Í ²Ð³í»Éí³Í ²
ê²ÐØ²ÜàôØÜºðê²ÐØ²ÜàôØÜºð 4 4

1.   ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó` ó³ÝÏ³ó³Í ÙÇçáó, 
áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿.

³) ²Ý¹³ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù 
³éáÕçáõÃÛáõÝÁ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ÏñáÕ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ Ñ³ñáõóáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙáõïùÇ,  Ñ³ëï³ï-
Ù³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Í³·áÕ  íï³Ý·Ý»ñÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ,

μ) ²Ý¹³ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹áõ Ï³Ù Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù 
³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ, ËÙÇãùÝ»ñáõÙ Ï³Ù ³Ý³ëÝ³Ï»ñ»ñáõÙ »Õ³Í 
Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇó,   ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇó, ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇó  Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 
Ñ³ñáõóáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó Í³·áÕ  íï³Ý·Ý»ñÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ,

 ·)  ²Ý¹³ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ, 
μáõÛë»ñÇ Ïñ³Í Ï³Ù  ¹ñ³ÝóÇó å³ïñ³ëïí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÙ »Õ³Í  ÑÇ-
í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³Ù íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ÙáõïùÇ, Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý 
Ñ»ï¨³Ýùáí  Í³·áÕ íï³Ý·Ý»ñÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ,  Ï³Ù`

 ¹)  ²Ý¹³ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ÙáõïùÇ, Ñ³ëï³ïÙ³Ý ̈  ï³ñ³Í-
Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Í³·áÕ ³ÛÉ íÝ³ëÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ:

ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ 
»Ý μáÉáñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ, áñáßáõÙÝ»ñÁ, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ, 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ` Ý»ñ³éÛ³É ³ÛÉáó ÃíáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ áõ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ùÝÝÙ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý, Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ¨ ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý ÁÝÃ³-
ó³Ï³ñ·»ñÁ, ³Ëï³ñ·»É³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É` Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù 
μáõÛë»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ»ï Ï³Ù ï»Õ³÷áËÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñ³Ýó ·áÛ³-
ï¨Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ, ÝÙáõß³é-
Ù³Ý ¨ íï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ 
ëÝÝ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åí³Í ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ¨ 
åÇï³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

2. Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ` ï³ñμ»ñ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÝÇï³-
ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, ×³Ý³ãáõÙÝ áõ ÏÇ-
ñ³éáõÙÁ:

3. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñ (ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ), áõÕ»óáõÛóÝ»ñ áõ Ñ³ÝÓ-
Ý³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ`

4 êáõÛÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí §Ï»Ý¹³ÝÇ¦-Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÓÏÝ»ñÝ áõ 
í³ÛñÇ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ, §μáõÛë¦-Á ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³Ýï³éÝ»ñÝ áõ í³ÛñÇ 
μáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ, §íÝ³ë³ïáõÝ¦-Ý  ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙáÉ³Ëáï»ñÁ, ¨ §³ÕïáïáÕ 
ÝÛáõÃ»ñ¦-Á ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÁ, ³Ý³ë³ÝμáõÅ³Ï³Ý ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñÁ:
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 ³) êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ  ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` §Îá¹»ùë ³ÉÇÙ»Ýï³ñÇáõë¦ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÝ áõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³-
ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ù»ç Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇÝ, 
³Ý³ëÝ³μáõÅ³Ï³Ý ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ   ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇÝ, 
³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇÝ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ÝÙáõß³éÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ ¨ ³éáÕ-
ç³μ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇÝ.

μ)  Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨  ³Ý³ëÝ³Ëï»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ð³Ù³×³ñ³-
Ï³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù-
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÝ áõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ.

·)  μáõÛë»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ́ áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá` ́ áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ Ùß³Ïí³Í Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, 
áõÕ»óáõÛóÝ»ñÝ áõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ.  ¨

¹) í»ñÁ Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ãÏ³ñ·³íáñíáÕ ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÙûñÇ³ÝÏÝ»ñÁ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÝ áõ Ñ³ÝÓ-
Ý³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ` Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÛÉ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù,  ÇÝãå»ë Ñ³ïÏáñáß»É ¿  Ð³ÝÓÝ³ËáõÙ-
μÁ,  μáÉáñ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ μ³ó »Ý:

4. ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ` íÝ³ë³ïáõÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ` Ý»ñÙáõÍáÕ 
²Ý¹³Ù »ñÏñÇ ï³ñ³Íù Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ, Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É, ¨ ¹ñ³ Ñ»ï 
Ï³åí³Í` Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, 
Ï³°Ù Ù³ñ¹áõ, Ï³°Ù Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÝ³ñ³íáñ μ³ó³ë³Ï³Ý 
³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, áñÁ Í³·áõÙ ¿ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ, ËÙÇãùÝ»ñáõÙ ¨ 
³Ý³ëÝ³Ï»ñ»ñ»áõÙ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ, ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ, ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ 
Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ Ñ³ñáõóáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó:

5. ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ̈  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  ³ÝÑñ³Å»ßï 
Ù³Ï³ñ¹³Ï` å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñÝ, Áëï ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  ÙÇçáóÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ ²Ý¹³ÙÇ, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÝÑ-
ñ³Å»ßï` Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ Ï³Ù 
³éáÕçáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÌ³ÝáÃáõÃÛáõÝ . . Þ³ï ²Ý¹³ÙÝ»ñ ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ Ï»ñå ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý 
áñå»ë §íï³Ý·Ç ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³ëïÇ×³Ý¦:

6. ìÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇ` Çñ³í³ëáõ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïÏáñáßí³Í ·áïÇ, ÉÇÝÇ ¹³ ÙÇ ³ÙμáÕç »ñÏÇñ, »ñÏñÇ 
Ù³ë Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñÁ, áñï»Õ 
áñáß³ÏÇ íÝ³ë³ïáõÝ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ:
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.  Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.  ìÝ³ë³ïáõÝ»ñÇó ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ Ï³ñáÕ 
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¿ ßñç³å³ï»É, ßñç³å³ïí³Í Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ÉÇÝ»É áñ¨¿ ·áïáõ (ÉÇÝÇ ¹³ 
»ñÏñÇ ÙÇ Ù³ëáõÙ Ï³Ù ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇ 
ù³ÝÇ »ñÏÇñ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ  Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñÁ), áñï»Õ áñáß³ÏÇ íÝ³ë³ïáõÝ  
Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿, μ³Ûó »ÝÃ³Ï³ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  
í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ 
Ï³ÝË³ñ·»É³ÛÇÝ ·áïÇÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, áñáÝù Ù»Ïáõë³óÝáõÙ Ï³Ù íÝ³ë³½»ñÍáõÙ 
»Ý ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ íÝ³ë³ïáõÇÝ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ:

 7. ìÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ̈  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ùμ ·áïÇ` 
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïÏáñáßí³Í ·áïÇ, ÉÇÝÇ ¹³ ³ÙμáÕç »ñÏÇñ, 
»ñÏñÇ Ù³ë, ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñ, áñï»Õ 
áñáß³ÏÇ íÝ³ë³ïáõ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ï³ñ³Íí³Í ¿ ÷áùñ ã³÷áí, ¨ áñÁ 
»ÝÃ³Ï³ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ íÝ³ë³½»ñÍÙ³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ:

Ð³í»Éí³Í ´Ð³í»Éí³Í ´
ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ºì ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Üê²ÜÆî²ð²Î²Ü ºì ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü
Î²ÜàÜ²Î²ð¶ºðÆ Â²ö²ÜòÆÎàôÂÚàôÜÎ²ÜàÜ²Î²ð¶ºðÆ Â²ö²ÜòÆÎàôÂÚàôÜ

Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÎ³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ
1.   ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý,  áñ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ̈  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

μáÉáñ ÁÝ¹áõÝí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÝ5 ³ñ³· Ï»ñåáí Ññ³å³ñ³Ïí»Ý` ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáí ß³Ñ³·ñ·Çé ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ` Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï:

2. ´³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ññ³ï³å ¹»åù»ñÇ, ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í »Ý ÃáÕÝáõÙ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý áõ ¹ñ³Ýù áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ÙÇç¨, áñå»ë½Ç 
Å³Ù³Ý³Ï ï³Ý Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù 
»ñÏñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ³ñï³¹ñ³ÝùÝ áõ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»Ý Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

Ð³ñóÙ³Ý Ï»ï»ñÐ³ñóÙ³Ý Ï»ï»ñ
3. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù»Ï Ñ³ñóÙ³Ý Ï»ï, áñÁ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ß³Ñ³·ñ·Çé ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó μáÉáñ Ë»É³ÙÇï Ñ³ñ-
óáõÙÝ»ñÇÝ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»ï¨Û³ÉÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

³)  Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Ï³Ù ³é³ç³ñÏí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ï³ÝáÝ³-
Ï³ñ·»ñÇ, 

μ)  Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ëïáõ·Ù³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝÃ³-

5. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏÇñ³éÙ³Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÇÝã-
åÇëÇù »Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ, áñáßáõÙÝ»ñÁ ¨ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ:



Սանիտարական և բու սասանիտարական մի ջոցառու մների կիրառման մասին համաձայնագիր

42 

ó³Ï³ñ·»ñÇ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù ³Ëï³ñ·»É³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, Ãáõ-
Ý³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ  ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ ÃáõÛ-
É³ïñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ,

·)   íï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ, Ñ³ßíÇ ³éÝí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßï  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áñáßÙ³Ý, 

¹) ²Ý¹³ÙÇ Ï³Ù Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ` 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·»ñáõÙ  ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ù  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõÛÝ Ð³-
Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »ñÏÏáÕÙ  áõ μ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ¨ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  ³Û¹ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÇ:

4. ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, áñ »ñμ ß³Ñ³·ñ·Çé ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ý»ñ å³Ñ³Ýç»Ý, ¹ñ³Ýù ïñ³Ù³¹ñí»Ý ÝáõÛÝ ·Ýáí (»Ã» 
³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ)` ãÑ³ßí³Í ³é³ùÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ, áñáí ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý 
ïíÛ³É ²Ý¹³ÙÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ6:

Ì³ÝáõóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÌ³ÝáõóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
5.  ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³Ï, 

áõÕ»óáõÛó Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, Ï³Ù ³é³ç³ñÏíáÕ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý 
ÝáõÛÝ³Ï³Ý ã¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÇ, áõÕ»óáõÛóÇ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ 
μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, ¨ »ñμ ³Û¹ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ ½·³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³É ÙÛáõë ²Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³é¨ïñÇ íñ³, ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ`

³) Í³ÝáõóáõÙ »Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ í³Õûñáù ÷áõÉáõÙ ³ÛÝå»ë, áñ ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Ý  ß³Ñ³·ñ·Çé ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ` Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ ³é³ÝÓÇÝ Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ· ÙïóÝ»Éáõ  ³é³ç³ñÏÇ Ñ»ï,

μ) ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÙÛáõë ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Í³ÝáõóáõÙ »Ý Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ·áí ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ³é³ç³ñÏí³Í Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ýå³ï³ÏÇ áõ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý ³Ù÷á÷ ÝÏ³ñ³·ñÇ Ñ»ï ÙÇ³-
ëÇÝ: ²Û¹ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ  Ï³ï³ñíáõÙ »Ý í³Õ ÷áõÉáõÙ, »ñμ ¹»é Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É áõ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É  ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ,

·) å³Ñ³Ýç ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý 
³é³ç³ñÏí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç å³ï×»Ý»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ³ÛÝ Ù³ë»ñÁ, áñáÝù ¿³Ï³Ýáñ»Ý ß»ÕíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

6. ºÃ» ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ §ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ¦-Á, ³å³ ³Û¹ Ñ³ë-
Ï³óáõÃÛáõÝÁ` ²ÐÎ-Ç ³é³ÝÓÇÝ Ù³ùë³ÛÇÝ ï³ñ³Íùáí ²Ý¹³ÙÇ ¹»åùáõÙ, Ýß³Ý³ÏáõÙ 
¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ μÝ³ÏíáõÙ »Ý, Ï³Ù áíù»ñ áõÝ»Ý 
Çñ³Ï³Ý áõ ·áñÍáÕ ³ñ¹ÛáÝ³μ»ñ³Ï³Ý Ï³Ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Û¹ 
Ù³ùë³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùáõÙ: 
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Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó, áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇó Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇó,
¹) ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³é³Ýó Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïß³× Å³Ù³Ý³Ï »Ý 

ïñ³Ù³¹ñáõÙ ·ñ³íáñ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ, å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ` 
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ³Û¹ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ 
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

6. ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, »Ã» ²Ý¹³ÙÇ Ñ³Ù³ñ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ññ³ï³å ËÝ¹ÇÝ»ñ »Ý Í³·áõÙ Ï³Ù ëå³éÝáõÙ »Ý Í³·»É, ³å³ ³Û¹ ²Ý¹³ÙÁ 
Ï³ñáÕ ¿ μ³ó ÃáÕÝ»É ëáõÛÝ Ð³í»Éí³ÍÇ 5-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³ÛÝ ù³ÛÉ»ñÁ, áñáÝù 
·ïÝáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï, »Ã» ²Ý¹³ÙÁ.

³) ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÙÛáõë ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë Í³Ýáõ-
óáõÙ ¿  ³Û¹ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ¨ ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ýå³ï³ÏÇ áõ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý ³Ù÷á÷ ÝÏ³ñ³·ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
Ý»ñ³éÛ³É`  Ññ³ï³å ËÝ¹ñÇ(Ý»ñÇ) μÝáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ.

 μ)  å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç å³ï×»Ý»ñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ÙÛáõë 
²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ.

·) ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³ÛÉ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ·ñ³íáñ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É, å³-
Ñ³ÝçÇ  ¹»åùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ³Û¹ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ¹Çïá-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  áõ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

7. Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛáõÝ »Ý áõÕ³ñÏíáõÙ ³Ý·É»ñ»Ýáí, ýñ³Ý-
ë»ñ»Ýáí Ï³Ù Çëå³Ý»ñ»Ýáí:

8.  ºÃ» ÙÛáõë ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý, ³å³ ½³ñ·³ó³Í ²Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ý»ñÁ Ï³Ù, Í³í³ÉáõÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
¹»åùáõÙ` ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³Ù÷á÷³·ñ»ñÁ` ³Ý·É»ñ»Ýáí, ýñ³Ýë»ñ»Ýáí Ï³Ù 
Çëå³Ý»ñ»Ýáí Ñ³ïáõÏ Í³Ýáõó³·ñáí:

9. ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛáõÝÁ  Í³Ýáõó³·ñÇ  å³ï×»Ý»ñÁ  ßï³å Ï³ñ·áí  
ßñç³μ»ñáõÙ ¿ μáÉáñ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ áõ ß³Ñ³·ñ·Çé ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ½³ñ·³óáÕ ²Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³íÇñáõÙ 
¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³ñ-
ï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ýáõó³·ñ»ñÇ íñ³:

10. ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ï Ù³ñÙÇÝ »Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ, 
áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ëáõÛÝ Ð³í»Éí³ÍÇ 5-ñ¹, 6-ñ¹, 7-ñ¹ ¨ 8-ñ¹ Ï»ï»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ` 
å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñ
11. Ð³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ëáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ áãÝãáí ãÇ å³Ñ³ÝçáõÙ.
³) Ý³Ë³·Í»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ï³Ù å³ï×»Ý»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É Ï³Ù 

ï»ùëï»ñ Ññ³å³ñ³Ï»É ²Ý¹³ÙÇ É»½íÇó ï³ñμ»ñ É»½íáí, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ëáõÛÝ 
Ð³í»Éí³ÍÇ 8-ñ¹   Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³ÍÇ,  Ï³Ù`

μ) ²Ý¹³ÙÝ»ñÇó` μ³ó³Ñ³Ûï»É ·³ÕïÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,  áñáí ÏËáãÁÝ-
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¹áïíÇ  ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÏÇ-
ñ³ñÏáõÙÁ,   Ï³Ù  áñÁ  íÝ³ë ÏÑ³ëóÝÇ ³é³ÝÓÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³é¨ïñ³ÛÇÝ   ß³Ñ»ñÇÝ: 

Ð³í»Éí³Í ¶  Ð³í»Éí³Í ¶  

ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü, êîàô¶Ø²Ü ºì ÂàôÚÈ²îðØ²Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü, êîàô¶Ø²Ü ºì ÂàôÚÈ²îðØ²Ü 
ÀÜÂ²ò²Î²ð¶ºðÀÜÂ²ò²Î²ð¶ºð7

1© ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³-
ÑáíáÕ ¨ ëïáõ·áÕ ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³éÝãáõÃÛ³Ùμ ²Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³å³-
ÑáíáõÙ »Ý, áñ.  

³) ³Û¹ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ó»éÝ³ñÏí»Ý ¨ ³í³ñïí»Ý ³é³Ýó ³Ýï»ÕÇ Ñ»-
ï³Ó·Ù³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  áã å³Ï³ë Ýå³ëï³íáñ 
Ó¨áí, ù³Ý ÝÙ³Ý ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.  

μ) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñÙ³Ý ûñÇÝ³ã³÷ Å³Ù³Ý³Ï³-
Ñ³ïí³ÍÁ Ññ³å³ñ³ÏíÇ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ù³ëÇÝ  Ñ³ÛïÝíÇ ¹ÇÙáÕÇÝ. ¹ÇÙáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ¹»å-
ùáõÙ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÁ ³ñ³· Ï»ñåáí ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
ÉñÇíáõÃÛáõÝÁ ¨ ×ß·ñÇï áõ ÉÇ³ñÅ»ù Ó¨áí  ¹ÇÙáÕÇÝ ï»Õ»Ï³óÝÇ μáÉáñ Ã»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ. Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÁ ¹ÇÙáÕÇÝ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ ßáõï 
×ß·ñÇï áõ ÉÇ³ñÅ»ù Ó¨áí ÷áË³ÝóÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç 
ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áõÕÕáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É, ³Ý·³Ù 
»Ã» ¹ÇÙáõÙÁ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³, Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã³÷áí  
ß³ñáõÝ³ÏÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñáõÙÁ, »Ã» ¹ÇÙáÕÝ ³Û¹å»ë å³Ñ³ÝçÇ. 
¨ å³Ñ³Ýç»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáÕÁ ï»Õ»Ï³óíÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÷áõÉÇ  Ù³ëÇÝª 
μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáí ó³ÝÏ³ó³Í Ñ»ï³Ó·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ.  

·) ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí 
áñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý å³ïß³× í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý ¨ ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³Éª ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ, ËÙÇãùÝ»ñáõÙ Ï³Ù 
³Ý³ëÝ³Ï»ñ»ñáõÙ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³Õïá-
ïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ëïÇ×³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.  

¹) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý áõ ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùμ ïñ³-
Ù³¹ñí³Í Ï³Ù ¹ñ³ÝóÇó Í³·áÕª Ý»ñÙáõÍí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³ áã å³Ï³ë Ýå³ëï³íáñ í»ñ³μ»ñ-
ÙáõÝù, ù³Ý ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ »Õ³ÍÝ ¿, ³ÛÝåÇëÇ Ó¨áí, 
áñ å³ßïå³Ýí»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁ.  

») ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³é³ÝÓÇÝ ÝÙáõßÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý ¨ 
ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ó³ÝÏ³ó³Í å³Ñ³Ýç ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíÇ ³ÛÝù³Ýáí, 

7 ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý ¨ ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÝ` ³ÛÉáó ÃíáõÙ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÝÙáõß³éÙ³Ý, ùÝÝÙ³Ý áõ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:
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áñù³ÝÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï.  
½) Ý»ñÙáõÍí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ª ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñí³Í 

ó³ÝÏ³ó³Í í×³ñ Ñ³í³ë³ñ³ñÅ»ù ÉÇÝÇ ÝÙ³Ý ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó 
Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ²Ý¹³Ù »ñÏñáõÙ Í³·³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó ·³ÝÓíáÕ 
ó³ÝÏ³ó³Í í×³ñÇÝ« ¨ ÉÇÝÇ áã ³í»ÉÇÝ, ù³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÷³ëï³óÇ Í³ËëÁ.  

¿) ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý áõ 
Ý»ñÙáõÍí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 
û·ï³·áñÍí»Ý ÝáõÛÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ï»Õ³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóí»Ý ¹ÇÙáÕÝ»ñÇ, 
Ý»ñÙáõÍáÕÝ»ñÇ, ³ñï³Ñ³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í ¹Åí³-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.   

Á) »Ã» ÏÇñ³éíáÕ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ï³ñíáÕ í»ñ³ÑëÏá-
ÕáõÃÛ³Ý  ¨ ëïáõ·Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÷áËíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ μÝáõÃ³·ñ»ñÁ, 
³å³ ÷á÷áËí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíÇ 
Ýñ³Ýáí, ÇÝãÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` áñáß»Éáõ ³ñ¹Ûáù μ³í³ñ³ñ íëï³ÑáõÃÛáõÝ Ï³, 
áñ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¹»é μ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇÝ.  

Ã) ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ ³Û¹ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É 
μáÕáùÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨ áõÕÕáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, »ñμ μáÕáùÁ 
ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿:  

ºÃ» Ý»ñÙáõÍáÕ ²Ý¹³ÙÁ ·áñÍ³ÍáõÙ ¿ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÁ ÃáõÛÉ³ï»Éáõ Ï³Ù ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ, ËÙÇãùÝ»ñáõÙ Ï³Ù ³Ý³ë-
Ý³Ï»ñ»ñáõÙ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ëïÇ×³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ ³ñ·»ÉáõÙ Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ÙáõïùÝ 
Çñ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ª »ÉÝ»Éáí ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó, ³å³ Ý»ñÙáõÍáÕ 
²Ý¹³ÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÙûñÇÝ³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ 
¹Çï³ñÏáõÙ  ¿ áñå»ë ÑÇÙù ÙáõïùÇ Ñ³Ù³ñ, ÙÇÝã¨ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßÙ³Ý 
Ï³Û³óáõÙÁ:  

2© ºÃ» ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ í»ñ³ÑëÏá-
ÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïÏ³ÝßáõÙ ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³, ³å³ ²Ý¹³ÙÁ, 
áñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 
¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙª ³Û¹ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñáÕ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

3© êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ áãÝãáí ãÇ ³ñ·»ÉáõÙ ²Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ å³ïß³× 
ëïáõ·áõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:  
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´àôÚêºðÆ Î²ð²ÜîÆÜÆ ºì ´àôÚêºðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü´àôÚêºðÆ Î²ð²ÜîÆÜÆ ºì ´àôÚêºðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü
ºìðàä²Î²Ü ºì ØÆæºðÎð²ÌàìÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Üºìðàä²Î²Ü ºì ØÆæºðÎð²ÌàìÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü

ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ÆðÐ²Ø²Ò²ÚÜ²¶Æð

Ðà¸ì²Ì I. Üå³ï³ÏÝ»ñÁÐà¸ì²Ì I. Üå³ï³ÏÝ»ñÁ
Ø²Î-Ç ä³ñ»ÝÇ ̈  ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (ä¶Î) ÏáÕÙÇó 

ÁÝ¹áõÝí³Í1 μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ  ̈   μáõÛë»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý  ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ¨ ÙÇç»ñÏñ³ÍáíÛ³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 
(³ÛëáõÑ»ï §Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ¦) ëï»ÕÍáõÙ ¿ áñå»ë μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ 
¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ×³Ý³ãí³Í (ÁÝ¹áõÝí³Í) 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý` 

³) ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ (³ç³ÏóáõÃÛáõÝ) ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ` Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ̈  Ù³ñ¹áõ 
³éáÕçáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨  ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ ³éÁÝÃ»ñ 
μáõÛë»ñÇ  Ñ³Ù³ñÅ»ù å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ç³Ýù»ñÇÝ.

μ) ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÇÝãå»ë 
μáõÛë»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¨ ½³ñ·³óáõÙ, ÇÝãå»ë  Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ¹»åÇ íï³Ý·Ç »ÝÃ³Ï³ ·áïÇÝ»ñ ¹ñ³Ýó 
ÇÝïñá¹áõÏóÇ³ÛÇ Ý³Ë³½·áõß³óáõÙ.

·) ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ 
¨ μáõÛë»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñíáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 
¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ã³÷áñáßÇã»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ.

¹) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 
³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ (ÏáÉ»ÏïÇí) »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ` 
Ñ³ëó»³·Áñí³Í  ä¶Î, ²ÐÎ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³-
ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ñ³ëó»³·ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í   ³ÛÉ  ³ïÛ³ÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ:

Ðà¸ì²Ì II. ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁÐà¸ì²Ì II. ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ
êáõÛÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛáõÙ Ý»ñùáÝßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ë³Ñ-

Ù³ÝáõÙÝ»ñÁ.
§μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  íï³Ý·Ç  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ¦ - Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù 

1 ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 
Ðá¹í³Í VIII 6.12.1951Ã.-Çó ³Û¹ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Ýáñ í»ñ³Ý³Ûí³Í ï»ùëïÇ Ðá¹í³Í 
IX Ñ³ëï³ïí³Í 1997Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇÝ  ä¶Î ÎáÝý»ñ³ÝëÇ 29-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ 12/97 
μ³Ý³Ó¨áí
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³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó`íÝ³ë³-
Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý ¨ Ýñ³ ¹»Ù 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ëëï³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí.

§íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù¦ - μáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù ³Ëï³ÍÇÝ ³·»Ýï-
Ý»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³Ï, ï³ñ³ï»ë³Ï Ï³Ù Ï»Ýë³ïÇå`íÝ³ë³Ï³ñ μáõÛë»ñÇ 
Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ.

§íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí³Í ·áïÇ¦ - ·áïÇ, áñáõÙ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ 
Ýå³ëïáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏÉÇÙ³Û³í³ñÅ»óÙ³ÝÁ, áñÇ ³é-
Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ·áïáõÙ Ïμ»ñÇ ¿³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ. 

§ÇÝïñá¹áõÏóÇ³¦ - íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ, áñÝ áõÕ»ÏóáõÙ 
¿ Ýñ³ ÏÉÇÙ³Û³í³ñÅ»óÙ³Ùμ.

§Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù¦ - íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí³Í ·áïáõ Ñ³Ù³ñ 
åáï»ÝóÇ³É  ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, 
áñáõÙ Ý³ ¹»é μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ï³Ù ³éÏ³ ¿, μ³Ûó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³Íí³Í ¿ 
¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ûμÛ»Ïï.

§ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ¦ - ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ` ë³ÑÙ³Ýí³Í 
μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý.

§μáõÛë»ñ¦ - Ï»Ý¹³ÝÇ μáõÛë»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñÁ` Ý»ñ³éÛ³É ë»ñÙ»ñÁ ¨ ·»Ý»-
ïÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ.

§μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù¦ - μáõë³Ï³Ý Í³·Ù³Ý ãí»ñ³Ùß³Ïí³Í ÝÛáõÃ 
(Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÁ), ÇÝãå»ë Ý³¨  í»ñ³Ùß³Ïí³Í ÙÃ»ñùÝ»ñÁ, áñáÝù 
Çñ»Ýó μÝáõÛÃáí Ï³Ù í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍ»É íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÇÝïñá¹áõÏóÇ³ÛÇ ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý  íï³Ý·.

§ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ¦ - ã³÷áñáßÇãÝ»ñ` ë³ÑÙ³Ýí³Í 
μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó` áñå»ë Ó»éÝ³ñÏ  (áõÕ»óáõÛó) ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

§Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù¦ - Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù 
Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù:

§Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù¦ - áã Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ó³Ýù³ÝÛáõÃáõÙ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃáõÙ 
ÃáÕÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³å»ë ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ³Û¹ μáõÛë»ñÇ »ÝÃ³¹ñíáÕ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý íñ³ ¨ áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ÛÝ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ 
ï³ñ³ÍùáõÙ:

§μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ¦ - ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 
Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·` áõÕÕí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ÇÝïñá¹áõÏóÇ³ÛÇ ( Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý) Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ:
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Ðà¸ì²Ì III. ²Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁÐà¸ì²Ì III. ²Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ
³)  Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ μ³ó ¿ Ý»ñùáÃí³ñÏÛ³É ëáõμÛ»Ïï-

Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ýñ³Ýó` ïíÛ³É Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí` Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝ XX Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ.

1.  å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ýßí³Í II Ñ³í»Éí³ÍáõÙ.
2. ó³ÝÏ³ó³Í å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, áñÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  

ÊáñÑáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Ññ³íÇñ»É áñå»ë ³Ý¹³Ù.
μ) ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñ³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, áñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³ñí»É ¿ 

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ XXI Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ, Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó  áñå»ë ³Ý¹³Ù, ë³Ï³ÛÝ μ³ó³é³å»ë 
³Ý¹³Ù å»ïáõÃáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáí, áñÝ ³ñ»É ¿ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ûï³ñ³-
ñáõÃÛáõÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³Û¹åÇëÇ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ùí»³ñÏáÕÝ»ñÇ 2/3 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ:  ²Û¹ Ó¨áí ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ  å»ïù ¿ ÊáñÑñ¹Ç »½ñ³Ï³óáõ-
ÃÛ³Ùμ Ç íÇ×³ÏÇ ÉÇÝ»Ý Ï³ï³ñ»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ áñáß³ÏÇ 
Ý»ñ¹ñáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùáõÙ:

Ðà¸ì²Ì IV. Þï³μ-Ï³Û³ÝÁÐà¸ì²Ì IV. Þï³μ-Ï³Û³ÝÁ
³) Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Þï³μ-Ï³Û³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ö³ñÇ½áõÙ:
μ) Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÏñáõÙ »Ý í³ñã³Ï³Ý 

μÝáõÛÃ, áñå»ë ûñ»Ýù, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý Þï³μ-Ï³Û³ÝáõÙ:

Ðà¸ì²Ì V. üáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ Ðà¸ì²Ì V. üáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ.
³)  Ùß³ÏáõÙ  (Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ)
1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÙ  ÏÇñ³éíáÕ É³íáñ³Ï åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ. 

2. ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ.
μ) ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 
1.   μáõÛë»ñÇ  Ï³ñ³ÝïÇÝÇ  ̈   μáõÛë»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý   μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-

Ï³Ý ¨ ³ÛÉ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³ÝÁ.
2. μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Ñëï³-

Ï»óÙ³ÝÝ áõ   ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ.
·) ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÏóáõÙ 
1. Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÇÝïñá¹áõÏóÇ³ÛÇ (Ý»ñ-

Ã³÷³ÝóÙ³Ý) ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¨ Ù³ë-
Ý³íáñ³å»ë Éñ³óáõóÇã ½ÝÝáõÃÛ³Ý, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý, Ùß³-
ÏáõÙÝ»ñÇ,  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨ ÉáõÍ³ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ.

2. Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÇÝïñá¹áõÏóÇ³ÛÇ ¨ ï³ñ³Í-
Ù³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï í³ñã³Ï³Ý ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý 
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ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ç í»ñ-
ÉáõÍáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ 
Ï³½ÙáõÙ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ.

3. μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ  å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý 
Ï³Ù ÃáõÛÉ³ïñÙ³Ý,  ¹ñ³Ýó` μáõÛë»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý É³íáñ³Ï åñ³ÏïÇÏ³-
ÛÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»å-
ùáõÙ, ÇÝï»·ñí³Í å³Ûù³ñÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ»Ýó 
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ í³×³éùÇ ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ í»ñ³-
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ   ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É.

¹) ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ¹³ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïááñ¹ÇÝ³óÇ³ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ) ¨ ËÃ³ÝáõÙ. 

») ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
¨ ¹ñ³Ýó ¹»Ù  å³Ûù³ñÇ  Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μÝ³-
·³í³éáõÙ,  ÇÝãå»ë     Ý³¨  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
÷áË³Ý³ÏÙ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ.

½) ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÙ.
1. ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇó íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, μ³½Ù³ó-

Ù³Ý μéÝÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëï³óáõÙ ¨ 
³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ.

2. ²½·³ÛÇÝ μáõë³ë³ÝÇïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ï³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ  ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ  ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñ-
ï³¹ñ³ÝùÇ  ÷áË³¹ñÙ³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ßáß³÷áÕ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ.

3. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ  ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý (¹áÏáõÙ»Ýï³óÇ³ÛÇ) ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõ-
ÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ å³ïß³× Ó¨áí Ññ³å³ñ³Ï³Ù³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
ëï»ÕÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí.

¿) Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ  Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¨ û·-
ï³Ï³ñ μáÉáñ  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ:

Ðà¸ì²Ì VI. ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁÐà¸ì²Ì VI. ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
³)  ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ     ÑÝ³ñ³íáñáõ-

ÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ áÕç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 
Ë»É³ÙÇï (μ³Ý³Ï³Ý) ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É` Çñ ·áñÍ³-
éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ³ÛÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù 
Ýßí³Í »Ý V.½.1 ¨ V.½.2  Ñá¹í³ÍáõÙ: 

μ) ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ó·ï»Ý Ñ»ï¨Û³É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ:
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Ðà¸ì²Ì VII . ²ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõ-Ðà¸ì²Ì VII . ²ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁÃÛáõÝÝ»ñÁ

êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ  ä¶Î-Ç, μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ  ¨ 
μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ»ï: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ²ÐÎ-Ç ¨ ³ÛÉ ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù 
áõÝ»Ý ÝÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»ç: ²Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ 
¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ·áñÍ³¹ñÇ  μáÉáñ ç³Ýù»ñÁ` ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÏñÏÝûñÇÝ³ÏáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ðà¸ì²Ì VIII. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁÐà¸ì²Ì VIII. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý. 
³) ÊáñÑáõñ¹Á.
μ) í³ñãáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý, ·ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇÝ 

¨ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ.
·) Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÓáÕáíÁ. 

¹) ûñ·³ÝÝ»ñÁ (Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ), áñáÝó ÊáñÑáõñ¹Á ÑÇÙÝáõÙ ¿ XIII.³.5 Ñá¹-
í³ÍÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

Ðà¸ì²Ì  IX . ÊáñÑáõñ¹ÁÐà¸ì²Ì  IX . ÊáñÑáõñ¹Á
³) Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹Á μ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñ-

Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù-»ñÏÇñ  Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÊáñÑñ¹áõÙ  Ýß³Ý³Ï»É  Ù»Ï 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¨ Ù»Ï ÷áË³Ýáñ¹: ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³ÏíáÕ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ áõ ÷áË³Ýáñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÕ»Ïóí»É û·Ý³Ï³ÝÝ»ñáí 
áõ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñáí:

μ)  Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ³Ý¹³Ù-»ñÏÇñ  ÊáñÑñ¹áõÙ áõÝÇ ÙÇ Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù: 

Ðà¸ì²Ì  X. ÊáñÑñ¹Ç Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÁÐà¸ì²Ì  X. ÊáñÑñ¹Ç Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÁ  
³) àñå»ë ûñ»Ýù, ÊáñÑáõñ¹Á Ñ³í³ùíáõÙ ¿ Ýëï³ßñç³ÝÇ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý-

·³Ù.
μ) ËáñÑñ¹Ç ³ñï³Ñ»ñÃ Ýëï³ßñç³Ý Ññ³íÇñíáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ, »Ã» 

³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝÁ Ù»Ï »ññáñ¹Á Ü³Ë³·³ÑÇÝ ·ñ³íáñ ï»ëùáí 
³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ³áõÃÛáõÝ ¿ ³ÝáõÙ:
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Ðà¸ì²Ì  XI. Î³ÝáÝÝ»ñÁÐà¸ì²Ì  XI. Î³ÝáÝÝ»ñÁ
ÊáñÑáõñ¹Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñÇ Î³ÝáÝ-

Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Î³ÝáÝÝ»ñÁ:

Ðà¸ì²Ì  XII. ¸Çïáñ¹Ý»ñÁÐà¸ì²Ì  XII. ¸Çïáñ¹Ý»ñÁ
ÊáñÑñ¹Ç ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùμ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏÇñ, áñÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, áñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï, Ï³ñáÕ »Ý ÊáñÑñ¹Ç Ýëï³ßñç³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÉÇÝ»É 
Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ¹Çïáñ¹Ý»ñáí` ³é³Ýó ùí»³ñÏÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ:

Ðà¸ì²Ì  XIII. ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁÐà¸ì²Ì  XIII. ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ
ÊáñÑáõñ¹Á.
³)  áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ.    
1. ÊáñÑñ¹Ç í»ñçÇÝ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇÝ Ñ»ï¨³Í  Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³-

ÝáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ß-
í»ïíáõÃÛ³Ý.

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ áõÕÕáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ.

3. μÛáõç»Ç.
4. ³Ù»Ý³ÙÛ³ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ¨ Ñ³ßí»ïáõ μ³É³ÝëÁ.
5. Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝí³Í Ñ³ïáõÏ 

Ï³Ù  Ùßï³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ  (Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ) ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý.
6. ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.
7. ·áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
μ)  ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ.
·) Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ` ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó áñáßíáÕ å³ÛÙ³Ý-

Ý»ñáí:

Ðà¸ì²Ì  XIV. Ü³Ë³·³ÑÁ ¨ öáËÝ³Ë³·³ÑÁÐà¸ì²Ì  XIV. Ü³Ë³·³ÑÁ ¨ öáËÝ³Ë³·³ÑÁ
³)   ÊáñÑáõñ¹Á ÁÝïñáõÙ ¿ Ü³Ë³·³Ñ ¨ öáËÝ³Ë³·³Ñ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ  

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó:
μ) Ü³Ë³·³ÑÁ ̈  öáËÝ³Ë³·³ÑÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ »é³ÙÛ³ Å³ÙÏ»ïáí:  Üñ³Ýù 

Ï³ñáÕ »Ý í»ñÁÝïñí»É (ÏñÏÝ³ÏÇ ùí»³ñÏí»É Ýáñ Ù³Ý¹³ïÇ):
·) Ü³Ë³·³ÑÁ ¨ öáËÝ³Ë³·³ÑÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ÙÇ³ï»ë³Ï 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ` ÊáñÑñ¹Ç ¨ ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
¹) Ü³Ë³·³ÑÁ ̈  öáËÝ³Ë³·³ÑÁ Çñ»Ýó å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá 

¹³¹³ñáõÙ »Ý   Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÁ:
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Ðà¸ì²Ì  XV. ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý Ðà¸ì²Ì  XV. ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý 
³) ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ¨ öáË-

Ý³Ë³·³ÑÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ` ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÁÝïñíáÕ ÛáÃ 
Ý»ñÏ³õÛ³óáõóÇãÝ»ñ.

μ) ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³Ý¹³ïÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, áñáßíáõÙ ¿ 
»ñ»ù ï³ñáí, ÁÝ¹  áñáõÙ,  Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý í»ñÁÝïñí»É.

·) ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»áõÙ μ³óíáõÙ ¿ Ã³÷áõñ å³ßïáÝ 
ÙÇÝã¨ Ù³Ý¹³ïÇ Çñ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ, ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý ³é³-
ç³ñÏáõÙ ¿ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇÝ Éñ³óÝ»É ³Û¹ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÁ ÙÝ³ó³Í 
Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ.

¹) ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý Ñ³í³ùíáõÙ ¿ Ýí³½³·áõÛÝÁ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù:

Ðà¸ì²Ì XVI. ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁÐà¸ì²Ì XVI. ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý.      
³) ÊáñÑñ¹ÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ   áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ.
μ) ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óñ³Í VII 

Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ï³½ÙáõÙ ¹ñ³ÝóÇó 
μËáÕ ³é³ç³ñÏÝ»ñ`áõÕÕí³Í ÊáñÑñ¹ÇÝ.

·) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ.

¹) Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ËáñÑñ¹ÇÝ μÛáõç»Ç Ý³Ë³·ÇÍÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ù»Ý³ÙÛ³ 
Ñ³ßÇíÝ»ñÝ áõ Ñ³ßí»ÏßÇéÝ»ñÁ: ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëï³ï»É 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ μÛáõç»Ý, áñÝ áõÅÇ Ù»ç ÏÉÇÝÇ ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ÊáñÑñ¹Ç 
ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ »ÝÃ³ñÏí»ÉÁ.

») Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ýñ³Ý í»ñ³·ñí»É ëáõÛÝ  
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí, áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ ÊáñÑáõñ¹Á Ýñ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É.

½) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñÁ:

Ðà¸ì²Ì  XVII. ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÁÐà¸ì²Ì  XVII. ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÁ
¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÁ.
³) Õ»Ï³í³ñÝ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý, áñÁ ·áñÍ³éáõÙ ¿ 

Ýñ³ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñùá.
μ) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Íñ³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ »Ý Ýñ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç 
ÏáÕÙÇó.

·) ÊáñÑñ¹Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý   ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ:
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Ðà¸ì²Ì  XVII.–üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁÐà¸ì²Ì  XVII.–üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ
³) Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñÁ ÷áËÑ³ïáõóíáõÙ »Ý ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ 

³Ù»Ý³ÙÛ³  ÙáõÍáõÙÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÊáñÑñ¹Ç Ï³Ù ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç 
Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ³ÛÉ Ùáõïù»ñáí:

μ) ²Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ ÙáõÍáõÙÝ»ñÇ ã³÷Á áñáßíáõÙ ¿ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ μ»ñí³Í         
ë³Ý¹Õ³Ïáí:

·) ØÇ³Ý³Éáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ` Ýáñ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÁ ÙïóíáõÙ »Ý 
Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ »Õ³Í ÙáõÍáõÙÝ»ñÇ ë³Ý¹Õ³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ (Ï³ñ·Ç) Ù»ç ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ¹ñ³Ýù ³ñ¹»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
ä¶Î ³Ý¹³ÙÝ»ñ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ Ï³Û³óÝáõÙ áñáßáõÙ Ýñ³Ýó 
Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: Ð³í»Éí³Í 1-Á ¨ Ð³í»Éí³Í 1-Ç ë³Ý¹Õ³ÏáõÙ 
³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Ï³ï»·áñÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É ÙÇ³ÛÝ  ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù-
»ñÏñÝ»ñÇ  2/3-Ç   Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùμ:

¹)  ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ç »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ùμ ÊáñÑáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É 
áñáßáõÙ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ Ý³Ë³ï»ëíáÕ μ³½³ÛÇÝ ÙáõÍÙ³ÝÁ áõÕÕÙ³Ý ·áñÍ³Ï-
óÇ ÏÇñ³éÙ³Ý  Ù³ëÇÝ` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ³é³ç³ó³Í 
ïÝï»ë³Ï³Ý  ¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ýñ³ Ñ³ñÙ³ñ»óÙ³Ý (³¹³åï³óÙ³Ý ) Ýå³ï³Ïáí: 

») ²Ù»Ý³ÙÛ³ ÙáõÍáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ý-
ë³Ï³Ý ï³ñí³  ëÏ½μÇÝ: 

½) ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ ³ÛÝ ï³ñ³¹ñ³ÙÁ, áñáí å»ïù ¿ 
Ï³ï³ñí»Ý ÙáõÍáõÙÝ»ñÁ` ß³Ñ³·ñ·Çé ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÇ ¹»åùáõÙ:

¿) Üáñ ³Ý¹³Ù-»ñÏÇñÁ  Çñ ³é³çÇÝ ³Ù»Ý³ÙÛ³  ÙáõÍáõÙÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÛÝ  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ,áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýñ³ ÙÇ³óáõÙÁ Ùï»É ¿ áõÅÇ Ù»ç` 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  XX Ñá¹í³ÍÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ:

Á) ²é³ÝÓÇÝ »ñÏñÇ Ï³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É 
Ñ³í»ÉÛ³É  ÙáõÍáõÙÝ»ñ Ñ³ïáõÏ Ý³Ë³·Í»ñÇ Ï³Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³·áñÍ»É ³Û¹ »ñÏñÇ 
Ï³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí:

Ã) Ð³ßÇíÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, áñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ »ñ»ù ³Ý¹³Ù-
»ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó, ÁÝïñíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: ²Û¹ Ñ³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ÁÝïñíáõÙ »Ý »é³ÙÛ³ Å³ÙÏ»ïáí ¨ ã»Ý Ï³ñáÕ 
í»ñÁÝïñí»É Ñ³çáñ¹áÕ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

Å) ¶áñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï»Ý, ëï³Ý³Éáí ÊáñÑñ¹Ç Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýß³Ý³ÏáõÙ 
¿ ³áõ¹Çï` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ç) Ð³ßÇíÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ÏáÙÇï»Ý ³áõ¹ÇïáñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ 
Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ̈  Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÙÁ: êáõÛÝÇ  Ñ³Ù³ñ Ý³ Ñ³ßí»ïáõ 
¿ ÊáñÑñ¹Ç ³éç¨: 
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Ðà¸ì²Ì XIX. ÞïÏáõÙÝ»ñÁ Ðà¸ì²Ì XIX. ÞïÏáõÙÝ»ñÁ 
³) êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ¨ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ ßïÏáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ 

í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ùëïÁ ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇó 
áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ áã å³Ï³ë, ù³Ý ÊáñÑñ¹áõÙ ¹ñ³Ýó 
ùÝÝ³ñÏáõÙÇó »ñ»ù ³ÙÇë ³é³ç:

μ) ÞïÏáõÙÝ»ñÁ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ ÊáñÑ¹Ç Ý»ñÏ³ ¨ 
ùí»³ñÏáÕ     ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 2/3  Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý  ÏáÕÙÇó  Ñ³ëï³ïí»Éáõó  Ñ»ïá, 
ÁÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ³Û¹  ßïÏáõÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»ï μ»ñáõÙ »Ý Ýáñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ð³í»Éí³Í 1-Ç ßïÏáõÙÝ»ñÇ, 
áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ý»ñùáÝßÛ³É (·) Ï»ïáõÙ), ³å³ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÏáÝÏñ»ï  å»ïáõÃÛ³Ý (»ñÏñÇ) Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ 
å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¹ñ³ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá: 

·) ÞïÏáõÙÝ»ñÁ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó` ³Ý¹³Ù-
»ñÏñÝ»ñÇ 2/3 Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ:

¹) ÞïÏáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÝ áõÕ³ñÏíáõÙ »Ý üñ³Ý-
ëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, í»ñçÇÝë ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ μáÉáñ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñμ»ñ ßïÏáõÙÝ»ñÇ áõÅÇ Ù»ç 
ÙïÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: 

Ðà¸ì²Ì XX. êïáñ³·ñáõÙ ¨ ÙÇ³óáõÙÐà¸ì²Ì XX. êïáñ³·ñáõÙ ¨ ÙÇ³óáõÙ  
³) êáõÛÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÙÝáõÙ ¿ μ³ó ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 

áñáÝù Ïëïáñ³·ñ»Ý Ï³Ù  ÏÙÇ³Ý³Ý, Ï¹³éÝ³Ý Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñ III Ñá¹í³ÍÇ 
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ   Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ. 

1. ³Ïó»åïÝ»ñÇ Ï³Ù ³åñáμ³óÇ³ÛÇ ³é³Ýó ³é³ñÏáõÃÛ³Ý ëïáñ³·ñ»Éáõ 
¹»åùáõÙ.

2. Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓáõÙÝ»ñÇ (³åñáμ³óÇ³) ëïáñ³·ñ»Éáõ ¹»å-
ùáõÙ` Ñ»ï³·³ í³í»ñ³óÙ³Ùμ.

3. ÙÇ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ.
μ) Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³Ïó»åïÝ»ñÇ), ÷áñÓáõÙÝ»ñÇ (³åñáμ³óÇ³) 

í³í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë  Ý³¨ ÙÇ³óáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý 
üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ Í³ÝáõóáõÙ ¿ μáÉáñ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇÝ 
³ÛÝ Å³ÙÏ»ïÇ Ù³ëÇÝ, áñÇ íñ³   Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ëïáñ³·ñ»É Ï³Ù 
Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ·áñÍÇùÁ:

Ðà¸ì²Ì  XXI. ÎÇñ³éÙ³Ý ï»ñÇïáñÇ³É ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁÐà¸ì²Ì  XXI. ÎÇñ³éÙ³Ý ï»ñÇïáñÇ³É ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ
³)  Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý¹»ë ·³É 

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ  Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³ÍùÁ Ï³Ù ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ Ù³ëÁ, áñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Çñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ÜÙ³Ý 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ  Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ:
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μ) Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ëáñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` ³Ý¹³Ù-»ñÏñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í 
ó³ÝÏ³ó³Í  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ »ñ»ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ, Ýñ³` 
üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá:

·) üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑ³å³Õ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 
³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇÝ ³ÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ï³ï³ñí»É ¿ÇÝ 
³Ûë Ñá¹í³ÍÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

Ðà¸ì²Ì XXII –Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇó ¹áõñë ·³ÉÁÐà¸ì²Ì XXII –Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇó ¹áõñë ·³ÉÁ
³) ºñÏ³ÙÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛáõÝ  Çñ³í³-

ëáõ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í  å³ÑÇ  ¹áõñë ·³É Ý»ñÏ³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇó, ¹áõñë ·³Éáõ 
Ù³ëÇÝ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí, áñÁ Ý³ Ñ³ëó»³·ñáõÙ ¿ üñ³ÝëÇ³ÛÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ:

¸áõñë ·³ÉÁ ÙïÝáõÙ ¿ áõÅÇ Ù»ç Ýñ³ Å³ÙÏ»ïÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ëï³ó³Í   ï»Õ»-
ÏáõÃÛáõÝÇó Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó:

μ) Æñ³ñ Ñ³çáñ¹áÕ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ,³Ù»Ý³ÙÛ³ ³Ý¹³Ù³-
í×³ñÝ»ñÇ  ãí×³ñ»ÉÁ  ëáíáñ³μ³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ý¹³Ù-å»ïáõÃÛ³Ý ¹áõñë 
·³ÉÁ   Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇó,  áñÁ ³Û¹ Ó¨áí ãÇ Ñ»ï¨áõÙ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:

·) Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ XXI Ñá¹í³ÍÇ, Ï³ñáÕ ¿ ¹³¹³ñ»óí»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí` 
Ñ³ëó»³·ñí³Í üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÝ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ÝÙ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ ëï³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó Ù»Ï 
ï³ñÇ  Ñ»ïá:

¹) üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑ³å³Õ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 
³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇÝ ³ÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù  Ï³ï³ñí»É ¿ÇÝ 
³Ûë Ñá¹í³ÍÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

Ðà¸ì²Ì XXIII.  àõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁÐà¸ì²Ì XXIII.  àõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ
³) Ü»ñÏ³ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÙïÝáõÙ ¿ áõÅÇ Ù»ç ³ÛÝ ³Ùë³ÃíÇó, »ñμ ÑÇÝ· 

å»ïáõÃÛáõÝ ¹³éÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ³Ý¹³Ù XX Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ   
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

μ) üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ áõÅÇ Ù»ç 
ÙïÝ»Éáõ Å³ÙÏ»ïÇ Ù³ëÇÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ëïáñ³·ñí³Í Ï³Ù Ýñ³Ý ÙÇ³ó³Í 
μáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

·)  Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ í³í»-ñ³óÙ³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³Ù ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù ¿É ÙÇ³óÙ³Ý, Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 
áõÅÇ  Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá,  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ (³)  Ï»ïÇ: Ð³Ù³-
Ó³ÛÝ³·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ³ÛÝ ³Ùë³ÃíÇó, »ñμ ³Û¹ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É 
¿ í³í»ñ³óÙ³Ý Çñ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³í³Ý¹³¹ñáõÃÛáõÝÁ (¹»åáÝ³óÇ³) ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 
Ï³Ù ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù ¿É ÙÇ³óÙ³Ý:
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Ð³í»Éí³Í1Ð³í»Éí³Í1

²Ù»Ý³ÙÛ³ ³Ý¹³Ù³í×³ñÝ»ñÇ ë³Ý¹Õ³Ï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í üñ³ÝëÇ³Ï³Ý 
ýñ³ÝÏÝ»ñáí ̈  ¹áõñë »ÏáÕ ³ÛÝ ë³Ý¹Õ³ÏÇó, áñÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ ØÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
1968 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùμ»ñÇ 18-ÇÝ ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ ä¶Î-Ç 1966-1967 ÃÃ. 
í×³ñí»ÉÇù ÷³Û³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³   (ï»ë Ðá¹í³Í XVIII):

Î³ñ·Á
ä¶Î-Ç í×³ñÇ 

÷³Û³Ù³ëÁ
²Ù»Ý³ÙÛ³ ³Ý¹³Ù³í×³ñÝ»ñÁ 

üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ýñ³ÝÏÝ»ñáí (ÑÇÙù)
1 0.01 ùÇã 4590

2 0.01-0.15 9180

3 0.15-0.45 13770

4 0.46-0.75 18360

5 0.76-1.35 22950

6 1.36-2.00 27540

7 2.01-2.50 32130

8 2.51-5.00 36720

9 5.01-7.50 41310

10 7.51-10.00 45900
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´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºðÆ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºðÆ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ 
â²öàðàÞÆâÜºð (´ØØâ)â²öàðàÞÆâÜºð (´ØØâ)

ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü àôÔºòàôÚò ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü àôÔºòàôÚò 
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ     

²ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ²ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ  
1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 
1.1 ²ÕμÛáõñÝ»ñ
1.2 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙ, å³ÑáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ/    

       áñáÝáõÙ
1.3 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ

  2. Ð³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ2. Ð³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ
2.1 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ
2.2 ²åñ³ÝùÇ Ï³Ù ï»ñ-μáõÛë»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
2.3 Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ýù 
3. ÐëÏáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ ÷áñÓ3. ÐëÏáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ ÷áñÓ
4. ²ËïáñáßÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ4. ²ËïáñáßÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ
5. Ð³ßí³éáõÙ 5. Ð³ßí³éáõÙ 
6. Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ 6. Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ

î³ñ³Íùî³ñ³Íù ä³ßïáÝ³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í »ñÏÇñ, »ñÏñÇ ÙÇ 
Ù³ë Ï³Ù ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ, Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇ 
Ù³ë»ñ 

²åñ³Ýù²åñ³Ýù ´áõÛëÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï»ë³Ï Ï³Ù 
³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³, áñÁ ï»Õ³÷áËí»É 
¿ ³é¨ïñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí [ä¶Î,1990, 
í»ñ³Ý³Ûí³Í 2001]

²åñ³ÝùÝ»ñÇ ²åñ³ÝùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ 

àñ¨¿ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ, áñ Ï³ñáÕ ¿ Ï³åí³Í ÉÇÝ»É 
áñáß³ÏÇ ³åñ³ÝùÇ Ñ»ï
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ê³ÑÙ³Ý³½³ïáÕ ê³ÑÙ³Ý³½³ïáÕ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ë-
ï³ï»Éáõ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ùáí í³ñ³Ïí³Í 
Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ½»ñÍ Ñ³Ù³ñíáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë³Ñ-
Ù³ÝÝ»ñÁ

Ð³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý Ð³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÑ»ï³½áïáõÃÛáõÝ

Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áñáß»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, Ã» ³ñ¹Ûáù íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ ³éÏ³ 
¿   ï³ñ³ÍùáõÙ 

î»ñ-μáõÛë»ñÇ ó³ÝÏî»ñ-μáõÛë»ñÇ ó³ÝÏ ´áõÛë»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝó íñ³ μÝ³Ï³Ý å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½Ù

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ 

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ, áñáÝù Ñ³Ù³-
ï³ñ³Í Ï»ñåáí Ï³Ù áñ¨¿ ï³ñ³ÍùáõÙ í³ñ³ÏáõÙ 
»Ý μáõÛë»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñ 

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³  
(´äØÎ)(´äØÎ)

´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝ-
í»ÝóÇ³, áñÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ ä¶Î ÏáÕÙÇó  1951Ã-
ÇÝ ÐéáÙáõÙ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ  Éñ³óí»É ¿

ØáÝÇÃáñÇÝ·ØáÝÇÃáñÇÝ· ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ ëïáõ·áÕ  
å³ßïáÝ³Ï³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó

ØáÝÇÃáñÇÝ·³ÛÇÝ ØáÝÇÃáñÇÝ·³ÛÇÝ 
(åáåáõÉÛ³óÇáÝ) (åáåáõÉÛ³óÇáÝ) 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ åáåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáõ·áÕ Ñ»ï³½á-
ïáõÃÛáõÝ

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝ (´ä²Î) Ï»ñåáõÃÛáõÝ (´ä²Î) 

´äØÎ –Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í å»ï³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

²éÏ³ÛáõÃÛáõÝ²éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ï³-
ñ³ÍùáõÙ, å³ßïáÝ³å»ë Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í áñ-
å»ë ï»Õ³Ï³Ý Ï³Ù Ý»ñÙáõÍí³Í  ¨/Ï³Ù áã 
å³ßïáÝ³å»ë Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ¹ñ³ í»ñ³óÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ

ä³ßïáÝ³Ï³Ýä³ßïáÝ³Ï³Ý ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í, ÉÇ³½áñí³Í 
Ï³Ù Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
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î³ñ³ÍÙ³Ý áõÕÇî³ñ³ÍÙ³Ý áõÕÇ ò³ÝÏ³ó³Í ÙÇçáó, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÙáõïùÁ Ï³Ù ï³ñ³-
ÍáõÙÁ

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ´áõÛë»ñÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ μáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
áñ¨¿ ï»ë³Ï, ï³ñ³ï»ë³Ï Ï³Ù Ï»Ýë³ïÇå,  
Ï³Ù å³Ãá·»Ý ³·»Ýï  

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó 
½»ñÍ ·áïÇ½»ñÍ ·áïÇ

î³ñ³Íù, áñï»Õ Áëï ·Çï³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ãÇ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ûë 
íÇ×³ÏÁ å³ßïáÝ³å»ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç  ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç  
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝí»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

Î»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý ¨ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍ-
ÁÝÃ³ó` áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ³ñ¹Ûáù íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñíÇ ¨ 
¹ñ³ ¹»Ù Ó»éÝ³ñÏíáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ËëïáõÃÛáõÝÁ   áñáß»Éáõ Ýå³-
ï³Ïáí

ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÁ Ñ³í³ùáõÙ ¨ 
·ñ³ÝóáõÙ ¿  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùμ, ÙáÝÇÃáñÇÝ·áí 
¨ ³ÛÉ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí ëï³óí³Í íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ

Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÐ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ 
¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñáß»Éáõ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ åáåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ ³é³ÝÓ-
Ý³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù áñáß»Éáõ, Ã» ÇÝãåÇëÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ï³ñ³ÍùáõÙ
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ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ

Àëï μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÇ` 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇÝ ³éÝãíáÕ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñ»Ý Çñ»Ýó μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý 
íñ³: ²Ûë ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Ý³¨ §íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ¦ ·³Õ³÷³ñÁ,  áñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ  ïñí³Í  ¿ §íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦ ã³÷áñáßÇãáõÙ: ²Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÏ³Û³Ïáãí³Í »Ý 
Ý³¨ ²é¨ïñÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý §ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ³·ñáõÙ¦: ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ¨ ·ñ³ÝóáõÙÁ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¿ μáÉáñ ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ: ÆÙ³ëïÝ ³ÛÝ ¿, áñ ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ñ³ëï³ïÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Î³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÇå»ñ`
- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ
- Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ»ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ ¿, »ñμ ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ 

Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ áñáß³ÏÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³í³ùíáõÙ μ³½Ù³ÃÇí ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó ¨ 
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ´ääÎ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Ð³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ »Ý, áñáÝó ÙÇçáóáí ´ääÎ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ïáõÏ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

êï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ï³-
ñ³ÍùáõÙ, μáõÛë»ñÇ Ï³Ù ³åñ³ÝùÇ íñ³, Ï³Ù ï³ñ³ÍùÇó ¹ñ³Ýó μ³ó³-
Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ (íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ):

²ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 
1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

1.1 ²ÕμÛáõñÝ»ñ1.1 ²ÕμÛáõñÝ»ñ
ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ß³ï ³ÕμÛáõñ Ï³Ý 
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»ñÏñÝ»ñáõÙ: ¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ´ääÎ-Ý»ñÁ, ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ, ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ý»ñ³éÛ³É ëÇñáÕ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ), ³ñï³¹ñáÕÝ»ñ, ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñ, Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ, É³ÛÝ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ·Çï³Ï³Ý ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³Ùë³·ñ»ñ, ãÑñ³ï³ñ³Ïí³Í 
ïíÛ³ÉÝ»ñ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ´ääÎ Ï³ñáÕ ¿ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó, ÇÝãåÇëÇù »Ý ä¶Î, 
´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
(´äîÎ) ¨ ³ÛÉÝ:

1.2 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙ, å³ÑáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ/áñáÝáõÙ1.2 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙ, å³ÑáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ/áñáÝáõÙ
²Ûë ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿, áñå»ë½Ç ´ääÎ-Á Ùß³ÏÇ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñï»Õ 
ÏÑ³í³ù³·ñíÇ, Ïëïáõ·íÇ ¨ Ïå³ÑíÇ áñáß³ÏÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù(Ý»ñ)Ç 
í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

²ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏ»Ý`
- ´ääÎ Ï³Ù í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ, áñÁ 

·áñÍáõÙ ¿ áñå»ë å»ï³Ï³Ý ßï»Ù³ñ³Ý μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

-  ïíÛÉ³Ý»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý ¨ áñáÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· 
-  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
-   Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó ́ ääÎ ÷áË³Ýó»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ:
²ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹·ñÏ»É Ý³¨` 
-  Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ËÃ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ`
- ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ù 

Ñ³ïáõÏ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)
-  Ñ³Ù³ï»Õ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ (´ääÎ ¨ Ñ³ïáõÏ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨)
- ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙ` ´ääÎ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý 

áõÕÇÝ»ñÁ μ³ñ»É³í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
-  Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý/Çñ³½»ÏÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ

1.3 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ1.3 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ
²ÛëåÇëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ³í³ùí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 

³é³í»É Ñ³×³Ë Ïû·ï³·áñÍíÇ`
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ³½³ïí»Éáõ ´ääÎ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
-  û·Ý»Éáõ Ýáñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ í³Õ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³ÝÁ 
-  ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇù »Ý î´äÎ ¨ ä¶Î, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë 
-  Áëï ï»ñ-μáõÛë»ñÇ ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÇ 
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¨ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÙÝ»ñ Ï³½Ù»ÉÇë

2. Ð³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 2. Ð³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ð³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý, ë³Ñ-

Ù³Ý³½³ïáÕ  ̈  ÙáÝÇÃáñÇÝ·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: êñ³Ýù å³ßïáÝ³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ¨ å»ïù ¿ Ñ»ï¨»Ý ´ääÎ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í 
åÉ³ÝÇÝ: 

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý åÉ³ÝÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ`
- Ýå³ï³ÏÁ (ûñÇÝ³Ï` í³Õ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ•³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 

·áïÇÝ»ñÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ•³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ó³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ) ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,  
áñáÝù å»ïù ¿ å³Ñå³Ýí»Ý 

- Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù(Ý»ñ)Á
- ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ (³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³Íù, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·, ï³ñí³ »Õ³Ý³Ï)
-  Å³Ù³Ý³ÏÁ (Å³ÙÏ»ïÝ»ñ, Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ï¨áÕáõÃÛáõÝ)
-  ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 

³åñ³ÝùÁ
- íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÑÇÙùÁ (³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÝÙáõßÝ»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ, ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ, ÁÝïñ³ÝùÇ Ñ³×³Ë³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ) 

- Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áÉá·Ç³ÛÇ ¨ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, 
Ý»ñ³éÛ³É Ñ»ï¨Û³É ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ`

-  ÝÙáõß³éÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ (ûñ.` áñëáõÙ Ñ³ïáõÏ Ã³Ï³ñ¹Ý»ñáí, ³Ù-
μáÕç³Ï³Ý μáõÛëÇ ÝÙáõß³éáõÙ, ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ, ÝÙáõßÝ»ñÇ 
Ñ³í³ùáõÙ ¨ É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ): ¶áñÍÁÝÃ³óÁ å³Û-
Ù³Ý³íáñí³Í ÏÉÇÝÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï»Ýë³Ï»ñåÇó ¨/Ï³Ù 
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÇó 

-  ³ËïáñáßÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ  
-  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ

2.1 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 2.1 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ð³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïïñ³Ù³¹ñ»Ý 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ïû·ï³·áñÍíÇ`
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ³½³ïí»Éáõ ´ääÎ  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨`s
- û·Ý»Éáõ Ýáñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ í³Õ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³ÝÁ, 
- Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇù »Ý 

î´äÎ ¨ ä¶Î 
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 

Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É Ñ»ï¨Û³Éáí`
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- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¨ 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝ

-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï»Ýë³μ³ÝáõÃÛáõÝ
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï»ñ μáõÛë»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë 

¹ñ³Ýó ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËáõÙ
- ï»Õ³Ù³ë»ñÇ μÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý μ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ íÝ³ë³Ï³ñ 

ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»É`

-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÏÛ³ÝùÇ óÇÏÉáí
-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¨ ï»ñ-μáõÛëÇ ý»ÝáÉá·Ç³Ûáí
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÇ Íñ³·ñ»ñÇ Å³Ù-

Ï»ïÝ»ñáí 
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³í»ÉÇ Ñ»ßï  Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ùμ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ 

í»·»ï³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù  Ñ³í³ùí³Í  μ»ñùáõÙ
²ÛÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý³ÛÝ 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó  Ý»ñÃ³-
÷³ÝóÙ³Ùμ, Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 
μ³óÇ í»ñáÝßÛ³ÉÇó Ï³ñáÕ ¿ Ï³åí³Í ÉÇÝ»É,  ûñÇÝ³Ï` ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñ 
Ï»ï»ñÇ, ï³ñ³ÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ áõÕÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÝ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï, 
áñï»Õ Ý»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ í³×³éíáõÙ Ï³Ù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áñå»ë 
ïÝÏ³ÝÛáõÃ:

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É 
³ÛÝ ³Ëï³ÝÇßÇ ï»ë³Ïáí, áñáí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ ¨ 
í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ×ß·ñáõÃÛ³Ùμ áõ 
¹Ûáõñ³½·³óáõÃÛ³Ùμ:

2.2 ²åñ³ÝùÇ Ï³Ù ï»ñ-μáõÛëÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ2.2 ²åñ³ÝùÇ Ï³Ù ï»ñ-μáõÛëÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³ïáõÏ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ-
·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
Ý³¨ û·ï³·áñÍí»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï»ñ-μáõÛë»ñÇ ó³ÝÏ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ å³Ï³ëÇ 
¹»åùáõÙ: 

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É.
- ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ³μ³ßËÙ³Ùμ ¨ /Ï³Ù 

¹ñ³Ýó ã³÷áí
-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÇ Íñ³·ñ»ñáí (³é¨ïñ³ÛÇÝ 

¨ áã-³é¨ïñ³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ë»ñ)
-  ëáñï»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ
-  Ñ³í³ùí³Í μ»ñùÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ï»ï»ñáí
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Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í ÏÉÇÝ»Ý μ»ñù³Ñ³í³ùÇó  ¨ 
Ñ³í³ùí³Í ³åñ³ÝùÇ ï»ë³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÙáõß³éÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó: 

 2.3. Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ýù 2.3. Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ýù
àñå»ë Ï³ÝáÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ 

ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý Ñ»ßï³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý åÉ³ÝáõÙ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÉÇÝÇ Ý³¨  å³ï³Ñ³Ï³Ý 
ÁÝïñ³Ýù` ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ »Ã» å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÇ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇß, ³å³ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³-
½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ï³ÝË³Ï³É ¨ ã³å³Ñáí»É 
×ß·ñÇï ·Ý³Ñ³ïáõÙ:  

3. ÐëÏáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ ÷áñÓ3. ÐëÏáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ ÷áñÓ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ å»ïù ¿ μ³í³ñ³ñ 

ã³÷áí å³ïñ³ëïí³Í ÉÇÝÇ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³ ÝÙáõß³éÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ, ÝÙáõßÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý,  ÷áË³¹ñÙ³Ý ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ: ä»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É ¨ å³ïß³× Ï»ñåáí 
å³Ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ å³ñ³·³Ý»ñÁ: ÎÇñ³éíáÕ 
Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ý å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ï»ËÝÇÏ³å»ë ÑÇÙÝ³íáñí³Í:

4. ²ËïáñáßÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ4. ²ËïáñáßÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ` ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ³ïáõÏ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï³Ù ³å³ÑáíÇ ÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõ-
ÃÛáõÝÁ: ²ËïáñáßÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  »Ý`
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ (Ï³Ù ï»ñ»ñÇ) ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 

÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ 
-  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÙÇçáóÝ»ñ  ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
- ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ 
-  Ñ³ßí³éáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï  ÙÇçáóÝ»ñ
-  ïÇå³ÛÇÝ  ÝÙáõßÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ å³Ñ»Éáõ  ÙÇçáóÝ»ñ
- ëï³Ý¹³ñï ·áñÍáÕ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¨  ÑÝ³-

ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
²ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ËïáñáßÙ³Ý í³í»ñ³óáõÙÁ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³å³ÑáíÇ ³é³í»É μ³ñÓñ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³-
ïáõÃÛáõÝ:  
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5. Ð³ßí³éáõÙ 5. Ð³ßí³éáõÙ 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ å³ÑÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó ¨ Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³-

½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μËáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ: ä³ÑíáÕ 
ï»Õ»Ï³-ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
Ýå³ï³ÏÇÝ, ûñÇÝ³Ï` ûÅ³Ý¹³ÏÇ Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íï³Ý·Ç 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ,  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ¨ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ: îÇå³ÛÇÝ ÝÙáõßÝ»ñÁ, 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, å»ïù ¿ å³Ñí»Ý:

¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ÁÝ¹·ñÏÇ`
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ·Çï³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ´³Û»ñÇ Í³ÍÏ³·ÇñÁ, 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
-  ÁÝï³ÝÇùÁ/ Ï³ñ·Á
- ï»ñ-μáõÛëÇ ·Çï³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ´³Û»ñÇ Í³ÍÏ³·ÇñÁ, ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ, ¨ μáõÛëÇ í³ñ³Ïí³Í Ù³ëÁ Ï³Ù Ñ³í³ùÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ (ûñ.` ÑáÕÇ 
ÝÙáõß, Ñ³ïáõÏ Ã³Ï³ñ¹Ý»ñ, ÏáÃ³íáñ áñë³ó³Ýó)

-  ï»Õ³ÛÝ³óáõÙÁ, ûñ.` ï»ÕÇ Í³ÍÏ³·ñ»ñ, Ñ³ëó»Ý»ñ, Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñ
-  Ñ³í³ùÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³í³ùáÕÇ ³ÝáõÝÁ
-  ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ï³ñμ»ñ³ÏáÕÇ ³ÝáõÝÁ 
- ëïáõ·Ù³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³ëï³ïáÕÇ ³ÝáõÝÁ
-  íÏ³Û³ÏáãáõÙÝ»ñ, »Ã» Ï³Ý ³Û¹åÇëÇù,  Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ûñ.` ï»ñ 

ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý μÝáõÛÃÁ, í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý ïÇåÁ, ³×Ù³Ý ³ÛÝ 
÷áõÉÁ, »ñμ μáõÛëÁ í³ñ³ÏíáõÙ ¿, Ï³Ù Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ ç»ñÙáóÝ»ñáõÙ:

²åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ Ï³Ù ëïáõ·Ù³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»-
Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã»Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ ×ß·ñÇï Ï»ñåáí 
³ñï³Ñ³Ûï»Ý ÏáÝÏñ»ï ³åñ³ÝùÇ ï»ë³ÏÁ, Ñ³í³ùáÕÇ, ³Ùë³ÃíÇ ¨ Ñ³-
í³ùÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:  

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ýáñ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏ»Ý Ý³¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ó³ÝÏ³ó³Í Ó»éÝ³ñÏí³Í 
ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ¨ ³Û¹ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý 
å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ: 

6. Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ 6. Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ 
´ääÎ-Á, å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ, å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-

ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý, ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  í»ñ³-
μ»ñÛ³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ μ³í³ñ³ñ ã³÷áí ÑÕáõÙ-
Ý»ñ Ï³ï³ñí»Ý íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 
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²ðî²Ð²ÜØ²Ü Ð²ì²êî²¶ðØ²Ü  Ð²Ø²Î²ð¶ ²ðî²Ð²ÜØ²Ü Ð²ì²êî²¶ðØ²Ü  Ð²Ø²Î²ð¶ 
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝÜ»ñ³ÍáõÃÛáõÝ   
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ   

²ÝÑñ³Å»ßï å³ÑÙ³ÝÝ»ñ²ÝÑñ³Å»ßï å³ÑÙ³ÝÝ»ñ  
1. úñÇÝ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 1. úñÇÝ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 
2. Î³é³í³ñÙ³Ý  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ2. Î³é³í³ñÙ³Ý  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
3. è»ëáõñëÝ»ñ3. è»ëáõñëÝ»ñ
3.1 ²ßË³ï³Ï³½Ù3.1 ²ßË³ï³Ï³½Ù
3.2 Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ3.2 Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
      Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ      Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
3.3 î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ3.3 î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
3.4 ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ3.4 ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
4. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ4. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ
4.1 ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ4.1 ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
4.2 ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ4.2 ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ
4.3 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ4.3 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
4.4 ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ4.4 ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ
4.5 àõÕ»μ»éÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁ4.5 àõÕ»μ»éÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁ
5. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÙ5. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÙ
5.1 ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ5.1 ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ
5.2 ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇó ¹áõñë5.2 ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇó ¹áõñë
6 ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù6 ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙÐ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ
ØÇç³¹»åÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ØÇç³¹»åÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ

Èñ³óáõóÇã Èñ³óáõóÇã 
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÑ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³çíáÕ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝ ÏóíáÕ Ñ³Ûï³-
ñ³ñ³·Çñ, áñÁ Ñ³ïáõÏ  Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ μ»éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É [ä¶Î, 1990]
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´»é ´»é ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ /Ï³Ù ³ÛÉ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ù³Ý³Ï, áñáÝù ÙÇ 
»ñÏñÇó ï»Õ³÷áËí»É »Ý Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ ¨ áñáÝó 
Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ù»Ï μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ (μ»éÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É Ù»Ï 
Ï³Ù ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇó [ä¶Î,1990, í»ñ³-
Ý³Ûí³Í 2001]

Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ 
(μáõë³Ï³Ý ³ñï³-(μáõë³Ï³Ý ³ñï³-
¹ñ³ÝùÝ»ñÇ μ»éÇ)¹ñ³ÝùÝ»ñÇ μ»éÇ)

ºñÏÇñ, áñï»Õ ³×»É »Ý ³ÛÝ μáõÛë»ñÁ, áñáÝóÇó 
ëï³óí»É »Ý μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ

Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ 
(μáõÛë»ñÇ  μ»éÝ»ñÇ)(μáõÛë»ñÇ  μ»éÝ»ñÇ)

ºñÏÇñ, áñï»Õ ³×»É »Ý μáõÛë»ñÁ 

Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ 
(Ï³ñ·³íáñíáÕ (Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ, áñáÝù ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, áñáÝù 
μáõÛë»ñ ¨ μáõë³Ï³Ý μáõÛë»ñ ¨ μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ã»Ý)³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ã»Ý)

ºñÏÇñ, áñï»Õ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÝ ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù »ÝÃ³ñÏí»É »Ý  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 

ì»ñ³³ñ-ì»ñ³³ñ-
ï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñÏÇñ ï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñÏÇñ 

ºñÏÇñ, áñï»Õ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μ»éÝ»ñÁ Ý»ñ-
ÙáõÍí»É »Ý ¨ å³Ñí»É, ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý, ÷áËí»É 
¿ ÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ Ï³Ù »ÝÃ³ñÏí»É ¿ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ý³Ëù³Ý  »ññáñ¹ 
»ñÏÇñ ³ñï³Ñ³Ýí»ÉÁ: 

Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ, 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÙÁ ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
(ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ÑÇÙí³Í ¿ ²é¨ïñÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ´áõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ð³Ù³Ó³Û-
Ý³·ñÇ íñ³)

Ü»ñÙáõÍÙ³Ý Ü»ñÙáõÍÙ³Ý 
ÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝ

ä³ßïáÝ³Ï³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ ÉÇ³½áñáõÙ ¿ 
³åñ³ÝùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³ë³ÝÇï³-
ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
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ÐëÏáÕáõÃÛáõÝÐëÏáÕáõÃÛáõÝ ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝª 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù 
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí                        
¨/Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ØÇç³½·³ÛÇÝ 
ÎáÝí»ÝóÇ³ÎáÝí»ÝóÇ³  (´äØÎ)(´äØÎ)

´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»Ý-
óÇ³, áñÁ ä¶Î Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ¹ñí»É ¿ 1951Ã-ÇÝ 
ÐéáÙáõÙ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ μ³ñ»÷áËí»É 

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝ (´ä²Î) Ï»ñåáõÃÛáõÝ (´ä²Î) 

´äØÎ-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
ÑÇÙÝí³Í å»ï³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½Ùûñ·³ÝÇ½Ù

´áõÛë»ñÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ μáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
áñ¨¿ ï»ë³Ï, ó»Õ Ï³Ù Ï»Ýë³ïÇå,  Ï³Ù å³Ãá·»Ý 
³·»Ýï  

´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ ì»ñ³μ»ñáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇÝ

´áõë³-´áõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÑ³í³ëï³·Çñ

Àëï ´äØÎ-Ç ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ï-
ñ³ëïí³Í Ñ³í³ëï³·Çñ

´áõë³-´áõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ñáõÙÑ³í³ëï³·ñáõÙ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ, 
áñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
ï³·ñÇ Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ 

´áõë³-´áõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñáõÙÏ³ñ·³íáñáõÙ

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³Ý-
óáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ Ï³Ù 
Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³-
Ý³÷³ÏáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ, Ý»ñ³éÛ³É μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ    
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ
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´áõë³Ï³Ý ´áõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ 

âÙß³Ïí³Í μáõë³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ÑáõÙù»ñ 
(Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ μáõÛë»ñÁ) ¨ ¹ñ³Ýó 
Ùß³Ïí³Í ³ñï³¹ñ³Ýù, áñáÝù Çñ»Ýó μÝ³Ï³Ý Ï³Ù 
í»ñ³Ùß³Ïí³Í íÇ×³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý íï³Ý· ëï»ÕÍ»É 
íÝ³ë³ïáõÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

´áõÛë»ñ´áõÛë»ñ Î»Ý¹³ÝÇ μáõÛë»ñÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ 
³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ë»ñÙ»ñÁ ¨ ë³ÕÙÁ

öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ àã ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÙ íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ï³Ù 
¹ñ³Ýù Ñ³Ûï³μ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí

²Ëï³Ñ³ÝáõÙ²Ëï³Ñ³ÝáõÙ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ áãÝã³óÝ»Éáõ Ï³Ù 
Ñ»é³óÝ»Éáõ, Ï³Ù ¹ñ³Ýù  ³ÝåïáõÕ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
å³ßïáÝ³å»ë ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ·áñÍÁÝÃ³ó

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ
´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³Ý (´äØÎ) å³ñï³-

íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ³Í ÏáÕÙ»ñÇó  å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ÛÉ 
ÏáÕÙ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
»ñ³ßË³íáñáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ: êáõÛÝ 
ã³÷áñáßÇãÁ μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` 
ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ íëï³Ñ»ÉÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí Ñ³í³ëï³·ñí³Í ³ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»éÝ»ñÁ å»ïù 
¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ÁÝÃ³óÇÏ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñ-
ñ»ñÝ »Ý`
- Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 

å³ñ½áõÙ (Ý»ñ³éÛ³É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ)

-  Ñ³ëï³ïáõÙ, áñ μ»éÁ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý å³ÑÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³ÝÓÝáõÙ
²Ûë ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³-

Ï³ñ·ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ý`
-  Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 
- Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, Ý»ñ³éÛ³É é»ëáõñëÝ»ñ, ÷³ëï³-

ÃÕÃ³ÛÇÝ Ó¨³Ï»ñåáõÙ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ ¨ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù:
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²ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 
Ð³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³ÏÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É 

μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ.

1. úñÇÝ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ1. úñÇÝ³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ
´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (´ääÎ) 

å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ¨ ÑëÏá-
ÕáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù í³ñãÏ³Ý μ³ó³éÇÏ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ: 

²Ûë ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ  û·ï³·áñÍ»ÉÇë ´ääÎ å»ïù ¿`
-  áõÝ»Ý³ Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
-   Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏÇ åáï»ÝóÇ³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹»Ù, ÇÝãåÇ-

ëÇù »Ý` ß³Ñ»ñÇ μ³ËáõÙÁ ¨ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Ë³ñ¹³Ë û·ï³·áñÍáõÙÁ:
´ääÎ ÉÇ³½áñí³Í ¿ Ï³ÝË»É ³ÛÝ μ»éÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ, áñáÝù ã»Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:    

2.Î³é³í³ñÙ³Ý  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ2.Î³é³í³ñÙ³Ý  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
´ääÎ-Á å»ïù ¿`

- áõÝ»Ý³ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿, áñå»ë½Ç μáÉáñ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñí³Í ÉÇÝ»Ý

- áñáßÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ù³ñÙÇÝÁ  

-  áñáßÇ Ñ³í³ëï³·ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ 

-  ³å³ÑáíÇ å³ïß³× ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ` Ñ»ï¨Û³É 
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` 

- Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ   ï»Õ»-
Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ, Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý

- ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ` ³å³Ñáí»Éáõ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ μ³í³ñ³ñáõÙÁ 

-  μ»éÝ»ñÇ ¨ μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙ ¨  ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ 
- μ»éÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï³ñμ»-

ñ³ÏáõÙ 
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ̈  ³ÙμáÕ-

ç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ 
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Éñ³óáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
-  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
-  áõëáõóáõÙ
-  Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÙ
-  ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 

å³ñμ»ñ³μ³ñ í»ñ³Ý³ÛáõÙ
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- »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ:

3. è»ëáõñëÝ»ñ3. è»ëáõñëÝ»ñ
3.1 ²ßË³ï³Ï³½Ù3.1 ²ßË³ï³Ï³½Ù
´ääÎ-Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ μ³ñÓñ ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí 

³ßË³ï³Ï³½Ù` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´ääÎ-Ç 
³ßË³ï³Ï³½ÙÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ ¨ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É 
μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ.
- μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 

ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 

-  μáõÛë»ñÇ ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ
-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ ¨ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ï³Ù í»ñ³ÑëÏáõÙ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ÙáÝÇ-

ÃáñÇÝ· ¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ
- Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý å³ïß³× Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ ¨ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ 

Ó¨³Ï»ñåáõÙ` Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó  »ÉÝ»Éáí 
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¨ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 
ëïáõ·áõÙ: 

´³óÇ  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõó áãÏ³é³-
í³ñ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ÉÇÝ»É ´ääÎ 
ÏáÕÙÇó` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ: 
Ð³í³ï³ñÙ³·ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý áñ³Ï³íáñí³Í ¨ 
ÑÙáõï, ̈  å»ïù ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ»Ý ́ ääÎ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Æñ»Ýó 
å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñá-
í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ýñ³Ýù å»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏí»Ý ÝáõÛÝåÇëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»-
ñÇ, ÇÝãåÇëÇù ·áñÍáõÙ »Ý  Ï³é³í³ñ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨  ãå»ïù 
¿ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ áõÝ»Ý³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ:  

3.2 Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»-3.2 Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»-
Ï³ïíáõÃÛáõÝÏ³ïíáõÃÛáõÝ

´ääÎ-Á ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ ÁÝÃ³óÇÏ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å³ÑÇ  Çñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý å³-
Ñ³ÝçÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ú·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ, »Ã» ³ñï³Ñ³ÝáÕÁ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý 
»ñÏñÇ Ý»ñÏ³ÛÇë Ý»ñÙáõÍÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
Ó»éù μ»ñÇ ¨ ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñÇ ´ääÎ: 

3.3 î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 3.3 î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
´ääÎ-Á μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ ³ÝÓÝ³-
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Ï³½ÙÇÝ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñÇ Ï³ñ³Ý-
ïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áã-
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ý»ñ³éÛ³É`
-  ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ ¹ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï»Ýë³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ÛïÝ³-
μ»ñáõÙÝ áõ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ

-  Ï³é³í³ñáõÙÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ 

3.4 ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ3.4 ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
´ääÎ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù»ñÇ ̈  ë³ñù³íáñáõÙÝ»-

ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ` ½ÝÝáõÙ, ÷áñÓ³ùÝÝáõõÃÛáõÝ, μ»éÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙ ¨ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

4. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ4. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ

4.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ4.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
ä»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ` 

ÇÝãå»ë  ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý ´äØÎ-Ç Ð³í»Éí³ÍáõÙ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ μ³í³ñ³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ` Ñëï³-
Ïáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¹ñ³Ý ³éÝãíáÕ μ»éÁ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
ï³·ÇñÁ ãå»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ³ÛÉ` áã-μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý μÝáõÛÃÇ  
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ í³í»ñ³óáõÙÁ ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ 
³Ýáñáß, ³ÛÝ  ïñíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³ÙÏ»ïáí (Ý³Ëù³Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ), 
³ÛÝåÇëÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãåÇëÇÝ Ñ³ñÙ³ñ ¿ ·ïÝáõÙ ´ääÎ-Á, áñå»ë½Ç 
³å³ÑáííÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

4.2. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ4.2. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ
Ü³Ëù³Ý μ»éÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ, ́ ääÎ-Ý ³Ù»ÝÇó ³é³ç å»ïù ¿ ëïáõ·Ç Í³·Ù³Ý 
»ñÏñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ëÏ½μÝ³Ï³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ¨ 
áñáßÇ, Ã» ³ñ¹Ûáù Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ËÇëï »Ý, ÝáõÛÝÁ, 
Ã» å³Ï³ë ËÇëï, ù³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáí μ³í³ñ³ñí³Í 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

ºÃ» μ»éÁ í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í ¿, ³å³ Éñ³óáõóÇã ëïáõ·áõÙ å»ïù 
¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, ³ÝÏ³Ë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ËëïáõÃÛáõÝÇó: ºÃ» μ»éÁ 
í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í ã¿, ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ï³ »ñÏáõ ï³ñμ»ñ³Ï:  ºÃ» å³Ñ³ÝçÝ»-
ñÁ ÝáõÛÝÝ »Ý Ï³Ù å³Ï³ë ËÇëï, ³å³ Éñ³óáõóÇã ëïáõ·Ù³Ý Ï³ñÇù ãÏ³, ÇëÏ 
»Ã» å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ËÇëï »Ý, ³å³ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Éñ³óáõóÇã 
ëïáõ·áõÙ: 

ºÃ» Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏÇñÝ áõÝÇ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ (ûñ.` ¹³ßï³ÛÇÝ 
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½ÝÝáõÙ), áñÁ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óí»É í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó, 
³å³ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ãÇ Ï³ñáÕ ïñí»É ù³ÝÇ ¹»é 
³Ûë Ñ³ïáõÏ Ï»ïÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ï³Ù Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ã¿ ëÏ½μÝ³Ï³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ, Ï³Ù »Ã» Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ã¿, áñ 
Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÝÙáõßÝ»ñáí Ï³ï³ñ»É Ñ³Ù³ñÅ»ù É³μáñ³ïáñ 
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ: ºñμ Ï³ÝáÝ³íáñ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáõÙÝ ³éÏ³ ¿ Ï³Ù ³ÛÝ 
ëÏëí³Í ¿, Í³·Ù³Ý ̈  í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ́ ääÎ-Ý»ñÇ ÙÇç¨  Ï³ñáÕ 
»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí»É å³ïß³× ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ` ³Ûë Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
μ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ºÃ» í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñÁ ãÇ å³Ñ³ÝçáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ ïñí³Í ³åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏÇñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ 
¿, ¨ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ Ï³Ù ÝÙáõßÝ»ñÇ 
É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ³å³ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³É 
ÝáñÙ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ, áñáõÙ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç Ýßí³Í 
¿ Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ: 

4.3. ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 4.3. ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ å³ïß³× Ï»ñåáí å³Ñå³ÝÇ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μáÉáñ ³ëå»ÏïÝ»ñÝ ÁÝ·ñÏáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ 
¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ:

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÝ »Ý`
- ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ óáõóÙáõÝùÝ»ñ`
- Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 
- Ñ³í³ëï³·ñ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕ å³ßïáÝÛ³Ý»ñ 
- Éñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙ
- Ñ³í³ëï³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý μ³ÅÝÇ Éñ³óáõÙ
- Ñ³í³ëï³·ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Éñ³óáõÙ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙ ¨ Ñ³ÝÓÝáõÙ
- ²ÛÉ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ óáõóÙáõÝùÝ»ñ
- ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
- ÝÙáõß³éÙ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý ¨ í³í»ñ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
- å³ßïáÝ³Ï³Ý ÏÝÇùÝ»ñÇ/Ýß³ÝÝ»ñÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ 
- μ»éÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ, Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýíï³Ý·áõ-

ÃÛáõÝ
-  Ñ³ßí³éáõÙ 

4.4. ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ4.4. ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ  ëáõÛÝ  ã³÷áñáßÇãáõÙ  Ýßí³Í  μáÉáñ ·áñÍáÕáõÝ»áõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É å»ïù ¿ å³Ñí»Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ: 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ å³ï×»ÝÁ å»ïù ¿ 
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å³ÑíÇ: 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ μ»éÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇÝ ïñí³Í ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

Ñ³í³ëï³·Çñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»ñåáí å»ïù ¿ å³Ñí»Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ 
ëïáñ¨ Ýßí³Í Ï»ï»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É`
- μ»éÇ Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óí³Í áñ¨¿ ½ÝÝáõÙ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, Ùß³ÏáõÙ Ï³Ù 

³ÛÉ ëïáõ·áõÙÝ»ñ
-  ³Û¹ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
-  Ó»éÝ³ñÏí³Í ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ
-  ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
-  í»ñóí³Í ÝÙáõßÝ»ñÁ

ú·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ å³Ñ»É Ñ³Ù³ñÅ»ù ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ ³ÛÝ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 
áñáÝù »Õ»É »Ý  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ¨ áñáÝó Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ñ»ñ ã»Ý ïñí»É:

´ääÎ-Á å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ³Ûë 
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¶ñ³Ý-
óáõÙÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ 
ÏÇñ³é»É ³å³Ñáí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ/áñáÝáõÙ: 

4.5. àõÕ»μ»éÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁ4.5. àõÕ»μ»éÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁ
 ä»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Ñ»ïù»ñáí ·ïÝ»É μ»éÝ»ñÁ ̈  ¹ñ³Ýó Ñ³í³ëï³·ñáõÙÁ 

³ñï³¹ñÙ³Ý, ·áñÍ³ÍÙ³Ý ¨ ÷áË³¹ñÙ³Ý μáÉáñ ÷áõÉ»ñáõÙ: ºÃ» ´ääÎ-Á 
Ñ³í³ëï³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ï»Õ»Ï³Ý³ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»éÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ³å³ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ñ³· å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝÇ Ý»ñÙáõÍáÕ 
»ñÏñÇ ´ääÎ: 

5. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÙ5. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÙ

5.1. ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ5.1. ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ
´ääÎ-Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ·áñÍáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ̈  ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ å³ïß³× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáõ 
Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ`
- Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íÇ×³ÏÇ ¨ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý
- ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ:

²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ´ääÎ-Á Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 
³ÛÝåÇëÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñÁ ßï³å Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ 
Ý»ñ·ñ³íí³Í μáÉáñ ³ñï³¹ñáÕ ÏáÕÙ»ñÇ ¨ Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
Ñ»ï: ê³ ÏÑ»ßï³óÝÇ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ¨ ÏÏ³ÝËÇ μ»éÇ í»ñ³Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ` 
ù³ÝÇ ¹»é ãÇ Ó»éÝ³ñÏí»É Ñ³ëï³ïí³Í áõÕÕÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ: 
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5.2. ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇó ¹áõñë5.2. ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇó ¹áõñë
´ääÎ-Á å»ïù ¿`

- Ï³å»ñ Ñ³ëï³ïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ´ääÎ-Ý»ñÇ ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³-
ÍáõÝ»ñÇ Ñ»ï` ùÝÝ³ñÏ»Éáõ  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ

-  ß÷Ù³Ý Ï»ï Ñ³ëï³ï»É Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ́ ääÎ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ 

- Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»É ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ ³ÛÉ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï` 
ËÃ³Ý»Éáõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³ÝÁ ¨ 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõ Ï³ñ·³íáñáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ:

6. ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù6. ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù

6.1. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ6.1. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ
´ääÎ-Á å»ïù ¿ å³ñμ»ñ³μ³ñ í»ñ³Ý³ÛÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μáÉáñ ³ëå»ÏïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ:

6.2. ØÇç³¹»åÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ 6.2. ØÇç³¹»åÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ëï»ÕÍÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³éÝÇ 

Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ½»ÏáõÛóÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ»éÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ, áñáÝù áõÝ»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ: ²Û¹ ùÝÝáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ 
ïñ³Ù³¹ñíÇ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇÝ: 
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  ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü  Ð²ì²êî²¶ðºðÆ  àôÔºòàôÚ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü  Ð²ì²êî²¶ðºðÆ  àôÔºòàôÚò ò 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
1.     ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ1.     ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ
1.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ
1.2. îñ³Ù³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
1.3. Ð³í»Éí³ÍÝ»ñ
1.4. ²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
1.4.1. ²Ýí³í»ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
1.4.2. Î»ÕÍí³Í Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
1.5.  ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ̈  ïñ³Ù³-1.5.  ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ̈  ïñ³Ù³-

¹ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñíáÕ ¹ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñíáÕ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñå³Ñ³ÝçÝ»ñ  

2.    ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨  ïñ³-2.    ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨  ïñ³-
Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÙ³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ

2.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Éñ³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ 
3.    ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ3.    ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ 

å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ 
áõÕ»óáõÛóÝ»ñáõÕ»óáõÛóÝ»ñ

3.1 ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³-         
Ù³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ

3.2. Ü»ñÙáõÍí³Í μ»éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³-
¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ

3.3. î³ñ³ÝóáõÙ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ

Èñ³óáõóÇã Èñ³óáõóÇã 
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÑ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³çíáÕ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝ ÏóíáÕ Ñ³Ûï³ñ³-
ñ³·Çñ, áñÁ Ñ³ïáõÏ  Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ áõÕ»μ»éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É [ä¶Î, 1990]
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²åñ³Ýù ²åñ³Ýù ´áõÛëÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï»ë³Ï Ï³Ù 
³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³, áñÁ ï»Õ³÷áËí»É 
¿ ³é¨ïñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí[ä¶Î,1990, 
í»ñ³Ý³Ûí³Í 2001]

àõÕ»μ»é àõÕ»μ»é ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ /Ï³Ù ³ÛÉ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ù³Ý³Ï, áñáÝù ÙÇ 
»ñÏñÇó ï»Õ³÷áËí»É »Ý Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ ¨ áñáÝó 
Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ù»Ï μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ (μ»éÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É 
Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇó [ä¶Î,1990, 
í»ñ³Ý³Ûí³Í 2001]

î³ñ³ÝóÇÏ μ»é î³ñ³ÝóÇÏ μ»é ´»é, áñÁ ãÇ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ïíÛ³É »ñÏÇñ, ³ÛÉ ¹ñ³ 
ÙÇçáí ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ, »ÝÃ³ñÏíáõÙ 
¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç, Áëï áñÇ ³å³-
ÑáííáõÙ ¿  ¹ñ³ ÷³Ïí³Í ̈  ã³é³ÝÓÝ³óí³Í ÙÝ³ÉÁ, 
áñå»ë½Ç ³ÛÝ ãË³éÝíÇ ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ áã  ¿É 
÷áËíÇ ÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ

Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ 
(μáõÛë»ñÇ  μ»éÝ»ñÇ)(μáõÛë»ñÇ  μ»éÝ»ñÇ)

ºñÏÇñ, áñï»Õ ³×»É »Ý μáõÛë»ñÁ 

Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ Ì³·Ù³Ý »ñÏÇñ 
(Ï³ñ·³íáñíáÕ (Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ, áñáÝù ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, áñáÝù 
μáõÛë»ñ ¨ μáõë³Ï³Ý μáõÛë»ñ ¨ μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ã»Ý)³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ã»Ý)

ºñÏÇñ, áñï»Õ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÝ ³é³-
çÇÝ ³Ý·³Ù »ÝÃ³ñÏí»É »Ý  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù-
Ý»ñáí ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 

Î»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó Î»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó 
½ñÏáõÙ½ñÏáõÙ

´áõÛë»ñÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ 
í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, áñáÝù ÏáñóÝáõÙ »Ý 
ÍÉ»Éáõ, ³×»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï³·³ í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý 
Çñ»Ýó ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½áõñÏ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½áõñÏ 
(áõÕ»μ»éÇ, ¹³ßïÇ Ï³Ù (áõÕ»μ»éÇ, ¹³ßïÇ Ï³Ù 
³ñï³¹ñ³ï³ñ³ÍùÇ)³ñï³¹ñ³ï³ñ³ÍùÇ)

²é³Ýó íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ (Ï³Ù Ñ³ïáõÏ 
íÝ³ë³ïáõÇ), áñ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ÏÇñ³é»ÉÇë
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Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ, 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ̈  ÏÇñ³éáõÙÁ ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
(ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ÑÇÙí³Í ¿ ²é¨ïñÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³-
ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ´áõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ð³-
Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ íñ³)

Ü»ñÙáõÍÙ³Ý Ü»ñÙáõÍÙ³Ý 
ÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝÃáõÛÉ³ïñáõÃÛáõÝ

ä³ßïáÝ³Ï³Ý  ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ ÉÇ³½áñáõÙ 
¿ ³åñ³ÝùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ` ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³ÏÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

¼ÝÝáõÙ¼ÝÝáõÙ ´áõÛë»ñÇ,  μáõë³Ï³Ý  ³ñï³¹ñ³ÝùÇ  ̈     Ï³ñ·³íáñáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝª 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù 
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
¨/Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ 
Ñ»ï ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ØÇç³½·³ÛÇÝ 
ÎáÝí»ÝóÇ³ (´äØÎ)ÎáÝí»ÝóÇ³ (´äØÎ)

´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»Ý-
óÇ³, áñÁ ä¶Î Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ¹ñí»É ¿ 1951Ã.-ÇÝ 
ÐéáÙáõÙ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ μ³ñ»÷áËí»É 

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ä»ï³Ï³Ý ä»ï³Ï³Ý 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ 
(´ääÎ) (´ääÎ) 

´äØÎ-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í å»ï³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

´ääÎ ´ääÎ ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝ

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ´áõÛë»ñÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ μáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
áñ¨¿ ï»ë³Ï, ó»Õ Ï³Ù Ï»Ýë³ïÇå,  Ï³Ù å³Ãá·»Ý 
³·»Ýï  
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ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ·áïÇûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ·áïÇ

î³ñ³Íù, áñï»Õ Áëï ·Çï³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ãÇ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ûë 
íÇ×³ÏÁ å³ßïáÝ³å»ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ 
³ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù* ³ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù* 

²ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù, áñï»Õ, Áëï ·Çï³Ï³Ý 
íÏ³ÛáõÃÛ³Ý, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½Ù ãÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ̈ , Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ, 
³Ûë íÇ×³ÏÁ å³ßïáÝ³å»ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
ï»Õ³Ù³ë*ï»Õ³Ù³ë*

²ñï³¹ñ³ï³ñ³ÍùÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ïí³Í, 
áñï»Õ, Áëï ·Çï³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý, Ñ³ïáõÏ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ãÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨, Ñ³-
Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ûë íÇ×³ÏÁ å³ß-
ïáÝ³å»ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³-
Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ 
¿ áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³íáñ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ó¨áí` ÇÝã 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³ï³-
ñ³ÍùÁ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÑ³í³ëï³·Çñ

Àëï ´äØÎ-Ç ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ï-
ñ³ëïí³Í Ñ³í³ëï³·Çñ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ñáõÙÑ³í³ëï³·ñáõÙ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³-
éáõÙ, áñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³-
í³ëï³·ñÇ Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÙÇçáó³éáõÙ

ò³ÝÏ³ó³Í ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, Ï³ñ·³íáñáÕ ³Ïï 
Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñÁ Ýå³-
ï³Ï áõÝÇ Ï³ÝË»É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ-
·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ¹ñ³Ýó 
ï³ñ³ÍáõÙÁ, Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ï³ñ·³íáñíáÕ 
áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ïÝï»-
ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñáõÙÏ³ñ·³íáñáõÙ

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³-
÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ 
Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ë³Ñ-
Ù³Ý³÷³ÏáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ, Ý»ñ³éÛ³É 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ    
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ



Բու սասանիտարական մի ջոցառու մների մի ջազգային չափորոշիչներ

80 

²ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù²ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù ò³ÝÏ³ó³Í ï³ñ³Íù, ßÇÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÑáÕ³Ïïáñ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙμ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý áñå»ë Ù»Ï 
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»-
ëáõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñ: ²Ûëï»Õ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹·ñÏí»É 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÁ, áñáÝù, »ÉÝ»Éáí 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó, Ï³é³-
í³ñíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ

´áõë³Ï³Ý ´áõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ 

âÙß³Ïí³Í μáõë³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ÑáõÙù»ñ 
(Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ μáõÛë»ñÁ) ¨ ¹ñ³Ýó 
Ùß³Ïí³Í ³ñï³¹ñ³Ýù, áñáÝù Çñ»Ýó μÝ³Ï³Ý 
Ï³Ù í»ñ³Ùß³Ïí³Í íÇ×³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý íï³Ý· 
ëï»ÕÍ»É íÝ³ë³ïáõÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ ï³ñ³Í-
Ù³Ý Ñ³Ù³ñ

´áõÛë»ñ´áõÛë»ñ Î»Ý¹³ÝÇ μáõÛë»ñÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ 
³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ë»ñÙ»ñÁ ¨ ë³ÕÙÁ

Î³ñ³ÝïÇÝ Î³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙíÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÁ  åáï»ÝóÇ³É ïÝï»-
ë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³Ýáí íï³Ý·í³Í 
ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ, áñÝ ³ÛÝï»Õ  ¹»é¨ë ³éÏ³ ã¿, 
Ï³Ù ³éÏ³ ¿, ë³Ï³ÛÝ áã É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í ¨,  
áñÁ å³ßïáÝ³å»ë ÑëÏíáõÙ ¿

ì»ñ³³ñï³Ñ³Ýí³Í ì»ñ³³ñï³Ñ³Ýí³Í 
áõÕ»μ»éáõÕ»μ»é

´»é, áñÁ Ý»ñÙáõÍí»É ¿ ÇÝã-áñ »ñÏÇñ, áñï»ÕÇó 
³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ñï³Ñ³Ýí»É ¿: ´»éÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
å³Ñ»ëï³íáñí³Í, ³é³ÝÓÝ³óí³Í, Ñ³Ù³Ïóí³Í 
³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ ÷áËí³Í ÉÇÝ»É ¹ñ³ 
÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ

Î³ñ·³íáñíáÕ Î³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³³é³ñÏ³

ò³ÝÏ³ó³Í μáõÛë, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù, 
å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³Íù, ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ, 
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó, μ»éÝ³ñÏÕ, ÑáÕ ¨ 
ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ûñ·³ÝÇ½Ù, ûμÛ»Ïï Ï³Ù ÝÛáõÃ, áñÝ 
ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ Çñ Ù»ç å³ñáõÝ³Ï»É Ï³Ù ï³ñ³Í»É 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, ¨ áñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
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Î³ñ·³íáñíáÕ áã Î³ñ·³íáñíáÕ áã 
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½Ùûñ·³ÝÇ½Ù

àã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ïÝÏ³ÝÛáõÃáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý 
íÝ³ë ¿ Ñ³ëóÝáõÙ ³Û¹ μáõÛë»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, ̈   áñÁ  Ñ»ï¨³μ³ñ Ï³ñ·³íáñíáõÙ 
¿ Ý»ñÙáõÍáÕ ÏáÕÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ

Î³ñ·³íáñíáÕ Î³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙíÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù Ï³Ù Ï³ñ-
·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-ÝÇ½Ù

öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÙ, áã ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý, 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ áñá-
ß»Éáõ Ï³Ù ¹ñ³Ýù Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí

ì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ áãÝã³óÝ»Éáõ Ï³Ù 
Ñ»é³óÝ»Éáõ, Ï³Ù ¹ñ³Ýù  ³ÝåïáõÕ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
å³ßïáÝ³å»ë ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ·áñÍÁÝÃ³ó

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
êáõÛÝ ã³÷áñáßÇãÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ` μáõ-

ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ¨ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
Ñ³ñóáõÙ ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ 
³ç³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ð³í³ëï³·ñ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
1997Ã-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 
Ýáñ í»ñ³Ý³Ûí³Í ï»ùëïÇ Ð³í»Éí³ÍáõÙ ¨ áñå»ë ÑÕáõÙ Ïóí³Í »Ý ëáõÛÝ 
ã³÷áñáßÇãÇÝ: Ð³í³ëï³·ñ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñÇ ï³ñμ»ñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É ïñí³Í »Ý μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ýß»Éáí ¹ñ³Ýó å³ïß³× Éñ³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:   

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ

1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ
´äØÎ Üáñ ì»ñ³Ý³Ûí³Í î»ùëïÇ Ðá¹í³Í V.2 ³-Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿` 

§´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
ëïáõ·áõÙÝ»ñÝ áõ ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ÙÇ³ÛÝ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó Ï³Ù ¹ñ³ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ùμ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó, 
áñáÝù ï»ËÝÇÏ³å»ë áñ³Ï³íáñí³Í ¨ å³ïß³× Ï»ñåáí ÉÇ³½áñí³Í »Ý 
å³ßïáÝ³Ï³Ý μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
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ÏáÕÙÇó` ·áñÍ»Éáõ Çñ ³ÝáõÝÇó ¨ Çñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ¨  ûÅïí³Í  »Ý 
³ÛÝåÇëÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùμ,  áñ Ý»ñÙáõÍáÕ ÏáÕÙ»ñÇ ÇßË³-
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý íëï³ÑáõÃÛ³Ùμ ÁÝ¹áõÝ»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ` áñå»ë Ñáõë³ÉÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ¦: (î»ë Ý³¨ ´ØØâ No 7, 
²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·):

Ðá¹í³Í V.3 ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿` §Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ å³ñ-
ï³íáñíáõÙ ¿ ãå³Ñ³Ýç»É, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ý»ñÙáõÍí³Í μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μ»éÝ»ñÝ  
áõÕ»Ïóí»Ý  ëáõÛÝ  ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ  Ð³í»Éí³ÍáõÙ  Ýßí³Í ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñÇÝ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñáí: Èñ³óáõóÇã  
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Ý ÙÇ³ÛÝ 
ï»ËÝÇÏ³å»ë ÑÇÙÝ³íáñí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñáí¦: 

ÆÝãå»ë Ñëï³Ï»óí»É ¿ ´äØÎ Ýáñ` í»ñ³Ý³Ûí³Í ï»ùëïÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï, §å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñ, áñáÝù ï»ËÝÇÏ³å»ë áñ³Ï³íáñí³Í 
¨ å³ïß³× Ï»ñåáí ÉÇ³½áñí³Í »Ý μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó¦ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ å³ßïáÝÛ³Ý»ñ μáõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó: ²Ûë ÏáÝï»ùëïáõÙ 
§å»ï³Ï³Ý¦ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, ³ÛÉ  áã Ã» 
Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ïáÕ: §ÀÝ¹·ñÏáõÙ ¿ å³ßïáÝÛ³Ý»ñ 
μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó¦ Ýß³Ý³ÏáõÙ 
¿, áñ å³ßïáÝÛ³Ý Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³ßË³ï»É ´ääÎ-áõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ 
å³ñï³¹Çñ  ã¿: 

1.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ1.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý óáõÛó ï³Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, áñ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ áõÕ»μ»éÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ 
Ñ³í³ëï³·ñÇ  Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³Ûë Ýå³ï³Ïáí: 

Ð³í³ëï³·ñ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ëï³Ý¹³ñï 
Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¨ ýáñÙ³ï, áñáÝó å»ïù ¿ Ñ»ï¨»É å³ßïáÝ³Ï³Ý μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë: ê³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
³å³Ñáí»Éáõ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ, áñå»ë½Ç ¹ñ³Ýù Ñ»ßïáõÃÛ³Ùμ 
×³Ý³ãí»Ý ¨ Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Õáñ¹íÇ:

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ 
å³Ñ³Ýç»Ý Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: êñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ 
»Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` μáõÛë»ñÁ, ëáËáõÏÝ»ñ ¨ å³É³ñÝ»ñ, Ï³Ù 
μ³½Ù³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë»ñÙ»ñ, Ùñ·»ñ ¨ μ³Ýç³ñ»Õ»Ý, Ïïñí³Í Í³ÕÇÏÝ»ñ ¨ 
×ÛáõÕ»ñ, Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ ¨ ³×Ù³Ý ÙÇç³í³Ûñ:  ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³-
í³ëï³·ñ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É Ý³¨ áñáß³ÏÇ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ 
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Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Çñ»Ýó μÝ³Ï³Ý Ï³Ù í»ñ³Ùß³Ïí³Í íÇ×³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý 
íï³Ý· ëï»ÕÍ»É Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ (ûñ.` ÷³Ûï, μ³Ùμ³Ï): ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ Ï³-
ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É Ý³¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñï»Õ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ï»ËÝÇÏ³å»ë ÑÇÙÝ³íáñí³Í »Ý (ûñ. 
¹³ï³ñÏ μ»éÝ³ï³ññ³Ý»ñ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ): 

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ 
å³Ñ³Ýç»Ý ³ÛÝ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³ÛÝåÇëÇ 
»Õ³Ý³Ïáí »Ý í»ñ³Ùß³Ïí»É, áñ ã»Ý Ï³ñáÕ íï³Ý· ëï»ÕÍ»É Ï³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ï³Ù ³ÛÉ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ã»Ý å³Ñ³ÝçáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: 

´ääÎ-Á å»ïù ¿ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, 
»ñμ Ý»ñÙáõÍáÕ ¨ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ å³Ñ³ÝçÇ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:  
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ å³Ñ³ÝçÇÝ ³éÝãíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»ÉÇë å»ïù ¿ å³Ñå³Ýí»Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ:  

1.2. îñ³Ù³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ1.2. îñ³Ù³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ μÝûñÇÝ³Ï ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿, Ï³Ù 

áñáß³ÏÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ´ääÎ ÏáÕÙÇó ïñí³Í í³í»ñ³óí³Í å³ï×»Ý, 
áñÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ áõÕ»μ»éÁ ¨ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñ Å³Ù³Ý»ÉÇë Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ: 

²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³Ï ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñáõÙÁ, áñÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí,  »Ã» 
-  Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ ¨ 
- ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³-

ÝáõÙ ¿ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨(»ñ)ÇÝ 
-  Çñ³·áñÍí»É ¿ ´äØÎ  Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
-  Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ù³ñÙÝÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ: 

1.3. Ð³í»Éí³ÍÝ»ñ1.3. Ð³í»Éí³ÍÝ»ñ
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝ Ïóí³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³í»É-

í³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñáí, »ñμ Ñ³í³ëï³·ÇñÁ 
Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 
Ñ³í³ëï³·ñáõÙ Ñ³ïÏ³óí³Í ï»ÕÇÝ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³-
ïíáõÃÛáõÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³í»Éí³ÍÇ íñ³ å»ïù ¿ Ýß-
íÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ, ¨ Ýßí³Í ³Ùë³-
ÃÇíÁ, ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñáßÙ³ÏÝÇùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÝáõÛÝÁ` ÇÝã 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝÁ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
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ï³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ³ÅÝáõÙ å»ïù ¿ ÝßíÇ, áñ ïíÛ³É μ³ÅÝÇÝ 
å³ïÏ³ÝáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ:  Ð³í»Éí³ÍÁ 
ãå»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ ã¿ñ ÁÝ¹·ñÏíÇ Ñ»Ýó 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ ³Ý·³Ù μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ï»Õ ÉÇÝ»Éáõ 
¹»åùáõÙ: 

1.4. ²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ1.4. ²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
Ü»ñÙáõÍáÕ  »ñÏñÝ»ñÁ  ãå»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»Ý ³ÛÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ, áñáÝù  Áëï   

Çñ»Ýó áñáßÙ³Ý ³Ýí³í»ñ »Ý Ï³Ù  Ï»ÕÍí³Í: Ð³í³ëï³·ñ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ñ³· ï»Õ»Ï³óí»Ý ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³Ù 
Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ  (ï»ë ́ ØØâ 13. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
Í³ÝáõóÙ³Ý ̈  Ññ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áõÕ»óáõÛó): ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ́ ääÎ-Á 
å»ïù ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áõÕÕÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏÇ  ¨ 
áõÝ»Ý³ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ` ïñ³Ù³¹ñí³Í 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ 
»ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

1.4.1. ²Ýí³í»ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ1.4.1. ²Ýí³í»ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ù»ñÅ»Éáõ ¨/Ï³Ù Éñ³óáõóÇã 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É`
- ¹Åí³ñÁÝÃ»éÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 
- Ã»ñÇ ÉÇÝ»ÉÁ
- í³í»ñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ó³Í  Ï³Ù ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÉÇÝ»ÉÁ
- ãí³í»ñ³óí³Í í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù çÝçáõÙÝ»ñÁ 
- Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 
- ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇÝ ³ÝÑ³ñÇñ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ
- ³ñ·»Éí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³í³ëï³·ñáõÙÁ
- ãÑ³ëï³ïí³Í å³ï×»Ý»ñÁ:

1.4.2. Î»ÕÍ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ1.4.2. Î»ÕÍ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
Î»ÕÍ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ `

- ÉÇ³½áñí³Í ã»Ý ´ääÎ ÏáÕÙÇó
- ïñí³Í »Ý ³ÛÝåÇëÇ μÉ³ÝÏ»ñáí, áñáÝù Ñ³ëï³ïí³Í ã»Ý ´ääÎ ÏáÕÙÇó
- ïñí³Í »Ý ³ÛÝåÇëÇ ³ÝÓ³Ýó, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù  ³ÛÉ 
  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ´ääÎ ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ã»Ý
- å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ï»ÕÍ Ï³Ù ÙáÉáñ»óÝáÕ  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:  

1.5. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñ-1.5. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñ-
Ù³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó  Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó  Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùμ: ¸ñ³Ýù ëáíáñ³μ³ñ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý`
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- Ñ³í³ëï³·ñÇ É»½áõÝ (»ñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É, áñå»ë½Ç Ñ³-
í³ëï³·ÇñÁ Éñ³óí³Í ÉÇÝÇ áñáß³ÏÇ É»½íáí. »ñÏñÝ»ñÁ Ëñ³ËáõëáõÙ »Ý 
û·ï³·áñÍ»É ä¶Î å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ)

- Ñ³í³ëï³·ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ (Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
ë³ÑÙ³Ý»É ëïáõ·áõÙÇó ¨/Ï³Ù Ùß³ÏáõÙÇó, Í³·Ù³Ý »ñÏñÇó μ»éÇ ³é³ùáõÙÇó 
Ñ»ïá ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Å³ÙÏ»ï, ¨ Ñ³í³ëï³·ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ)

- Ñ³í³ëï³·ñÇ Éñ³óÝ»ÉÁ (»ñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É, áñå»ë½Ç Ñ³-
í³ëï³·ÇñÁ Éñ³óíÇ ïå³·ñí³Í Ï³Ù å³ñ½, ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ Ó»é³·ñáí` 
Ù»Í³ï³é»ñáí)

- ÙÇ³íáñÝ»ñ (»ñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É, áñå»ë½Ç μ»éÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ 
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ù³Ý³ÏÝ»ñÁ Ýßí»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñáí):

2. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ̈  ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 2. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ̈  ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÑ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ  ¨ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý ÙÇ³ÛÝ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: ¸ñ³Ýù ãå»ïù ¿  
Ý»ñ³é»Ý  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,  áñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñí³Í 
»Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ãå»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý íÏ³Û³ÏáãáõÙÝ»ñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ 
Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ï³Ù é³¹Çá³ÏïÇíáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, Ï³Ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
ï³·ñÙ³Ý Ñ»ï ³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÙÇç¨  Ë³ã³Ó¨ íÏ³-
Û³ÏáãáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³-
í³ëï³·ñÇÝ Ïó»É ÙÇ ·ñáõÃÛáõÝ, áñÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ 
Ï³åáõÙ ¿ Ë³ã³Ó¨ íÏ³Û³ÏáãáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³-
ÃÕÃ(»ñ)Ç ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý Í³ÍÏ³·ñÇ, Ýß³ÝÇ Ï³Ù Ñ³Ù³ñ(Ý»ñ)Ç Ñ»ï:  ²ÛëåÇëÇ 
·ñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ïóí»É ÙÇ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ¨ ³ÛÝ ãå»ïù ¿ 
Ñ³Ù³ñíÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ: 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ¨ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ μáÉáñ μ³Õ³¹ñÇã Ù³ë»ñÁ å»ïù ¿ å³ïß³× 
Ï»ñåáí Éñ³óí»Ý: ²ÛÝ ïáÕ»ñáõÙ, áñï»Õ áãÇÝã Éñ³óí³Í ã¿, å»ïù ¿ ·ñíÇ §áã 
Ù»ÏÁ¦ Ï³Ù ïáÕÇ íñ³ å»ïù ¿ ·ÇÍ ù³ßíÇ (Ï»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ): 

2.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Éñ³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ2.1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Éñ³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ 
(Â³í ï³é»ñáí ·ñí³Í í»ñÝ³·ñ»ñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨Ç μ³Õ³¹ñÇã Ù³ë»ñÇÝ) 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³ïáõÏ μ³Õ³¹ñÇã Ù³ë»ñÁ μ³-
ó³ïñí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå`
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No ---------------No ---------------
ê³ Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³Ù³ñÝ ¿: ²ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ »½³ÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ` 

Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï Ï³å³Ïóí³Í, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë §Ñ»ïù»ñáí 
·ïÝ»ÉÁ¦, Ñ»ßï³óÝáõÙ ¿ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³ßí³éáõÙÁ:  

--------------------------Ç ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ  -Ç ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ  
²Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ  ¨ »ñÏÇñÁ: Î³ñáÕ ¿ Éñ³óí»É ´ääÎ-Ý ³ÝáõÝÁ, 
»Ã» ³ÛÝ Ýßí³Í ã¿ ïå³·ñí³Í μÉ³ÝÏÇ íñ³:

--------------------Ç ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ(Ý»ñÇÝ)  Ç ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ(Ý»ñÇÝ)  
²Ûëï»Õ å»ïù ¿ Éñ³óíÇ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ³ÝáõÝÁ: ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, 

»ñμ μ»éÝ³³é³ùáõÙÁ ï³ñ³ÝóáõÙ ¿ ÙÇ »ñÏñÇ ÙÇçáí, áñÝ áõÝÇ Ñ³ïáõÏ 
ï³ñ³ÝóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ 
å³Ñ³ÝçÁ, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Éñ³óÝ»É ¨ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ¨ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ 
³ÝáõÝÝ»ñÁ: ä»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É, áñå»ë½Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñí³Í ÉÇÝ»Ý ¨ 
å³ïß³× Ï»ñåáí Ýßí»Ý: ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ μ»éÝ³³é³ùáõÙÁ Ý»ñÙáõÍíáõÙ 
¨ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ, ³å³ »ñÏáõ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÇ 
³ÝáõÝÝ»ñÝÁ å»ïù ¿ Éñ³óí»Ý, ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñí³Í »Ý: 

´³ÅÇÝ I. ´»éÇ ÝÏ³ñ³·Çñ´³ÅÇÝ I. ´»éÇ ÝÏ³ñ³·Çñ

²ñï³Ñ³ÝáÕÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý ----------------------²ñï³Ñ³ÝáÕÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý ----------------------
²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ μ»éÇ ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÁ` Ñ»ßï³óÝ»Éáí 

³ñï³Ñ³ÝáÕ ´ääÎ ÏáÕÙÇó §Ñ»ïù»ñáí ·ïÝ»ÉÁ¦ ¨ ëïáõ·áõÙÁ: ²ÝáõÝÁ ¨ 
Ñ³ëó»Ý å»ïù ¿ ·ïÝí»Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ: ²ÛÝï»Õ, áñï»Õ ³ñï³Ñ³ÝáÕÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ` ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ñ³ëó»áí, ³å³ 
å»ïù ¿ ·ñ³ÝóíÇ ³ñï³Ñ³ÝáÕÇ ï»Õ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ï³Ù ³é³ùáÕÇ ³ÝáõÝÝ 
áõ Ñ³ëó»Ý: 

´»éÁ ëï³óáÕÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý´»éÁ ëï³óáÕÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý ------------------------ ------------------------
²Ûëï»Õ å»ïù ¿ Éñ³óí»Ý ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý ¨ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý μ³í³ñ³ñ 

ã³÷áí Ù³Ýñ³Ù³ëÝ, áñå»ë½Ç Ý»ñÙáõÍáÕ ´ääÎ-Á ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ 
Ñ³ëï³ï»Éáõ μ»éÁ ëï³óáÕÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ: Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
å³Ñ³Ýç»É, áñ Ñ³ëó»Ý ·ïÝíÇ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñáõÙ: 

ö³Ã»ÃÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ------------------------ö³Ã»ÃÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ------------------------
´³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏí»Ý ³Ûë μ³ÅÝáõÙ, 

áñå»ë½Ç Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ  ́ ääÎ-Á ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ ï³ñμ»ñ³Ï»Éáõ 
μ»éÁ ¨ ¹ñ³ μ³Õ³¹ñÇã Ù³ë»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
áñáß»Éáõ ¹ñ³Ýó ã³÷»ñÁ: ´»éÝ³ï³ñ³Ý»ñÇ ¨/Ï³Ù í³·áÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ»ñÁ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Éñ³óáõÙÝ ¿ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³éí»É 
³Ûëï»Õ, »Ã» Ñ³ÛïÝÇ ¿:  
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î³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ---------------------î³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ---------------------
î³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹·ñÏí»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

Ñ³í³ëï³·ñáõÙ, Ï³Ù í»ñçÇÝÇë ÏÇó ÏÝùí³Í ¨ ëïáñ³·ñí³Í Ñ³í»Éí³ÍáõÙ: 
ä³Ûáõë³ÏÝ»ñÇ, ³ñÏÕ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ ï³ññ³Ý»ñÇ íñ³ ï³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ 
å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ¹ñ³Ýù û·ÝáõÙ »Ý μ»éÇ ï³ñμ»ñ³ÏÙ³ÝÁ: 
²ÛÝï»Õ, áñï»Õ áãÇÝã Éñ³óí³Í ã¿, å»ïù ¿ ·ñíÇ §áã Ù»ÏÁ¦ Ï³Ù ïáÕÇ íñ³ 
å»ïù ¿ ·ÇÍ ù³ßíÇ (Ï»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ): 

Ì³·Ù³Ý í³ÛñÁ -------------------Ì³·Ù³Ý í³ÛñÁ -------------------
ê³ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ í³Ûñ(»ñ)ÇÝ, áñï»ÕÇó μ»éÁ ëï³ó»É ¿ Çñ 

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, áñï»Õ ³ÛÝ Ñ³í³Ý³μ³ñ í³ñ³Ïí»É 
Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ñí»É  ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí: àñå»ë Ï³ÝáÝ ë³ ³ÛÝ 
í³ÛñÝ ¿, áñï»Õ ³×»É ¿  ³åñ³ÝùÁ: ºÃ»  ³åñ³ÝùÁ å³Ñí»É ¿ Ï³Ù ï»Õ³ß³ñÅí»É,  
³å³ ¹ñ³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 
÷áËí»É` Ýáñ ï»Õ³ÝùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:  ²Û¹åÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ Ýáñ ï»Õ³ÝùÁ Ï³ñáÕ 
¿ Ñ³Ù³ñí»É áñå»ë Í³·Ù³Ý í³Ûñ: àñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ 
³åñ³ÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ëï³Ý³É Ù»ÏÇó 
³í»ÉÇ í³Ûñ»ñÇó: ²Ûë ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
Ý»ñ·ñ³íí»É Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ í³Ûñ»ñÇó, ́ ääÎ-Á å»ïù ¿ áñáßÇ Ã» áñ í³ÛñÁ Ï³Ù 
í³Ûñ»ñÝ »Ý ³é³í»É ×ß·ñÇï ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
³åñ³ÝùÁ Ó»éù ¿ μ»ñ»É Çñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ: ²ÛëåÇëÇ 
¹»åù»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í³Ûñ å»ïù ¿ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñíÇ: ´³ó³éÇÏ 
¹»åù»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï` Ë³éÁ ë»ñÙ»ñÇ Ù³ëÝ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, 
áñáÝù áõÝ»Ý Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Í³·Ù³Ý »ñÏÇñ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É μáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ 
Í³·áõÙÝ»ñÁ: 

ºñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É, áñ ³Ûë μ³ÅÝáõÙ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ 
ë³ÑÙ³Ýí»Ý §íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñÁ¦, §íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ¦ Ï³Ù §íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÁ¦:  ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ÝßíÇ 
³éÝí³½Ý Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ:

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÐ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÷áË³¹ñ³ÙÇçáó--------------------------------------------------
ä»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý §Íáí³ÛÇÝ, û¹³ÛÇÝ, ×³Ý³å³ñÑ, »ñÏ³Ã·ÇÍ, ÷áëï ̈  

áõÕ¨áñ¦ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: ä»ïù ¿ Ýßí»Ý Ý³íÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ Ï³Ù ÇÝùÝ³ÃÇéÇ 
ÃéÇãùÇ Ñ³Ù³ñÁ, »Ã» Ñ³ÛïÝÇ »Ý: 

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÙáõïùÇ Ï»ï------------------------Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÙáõïùÇ Ï»ï------------------------
ê³ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏÇñ Å³Ù³Ý»Éáõ ³é³çÇÝ Ï»ïÁ, Ï³Ù »Ã» 

³ÛÝ Ñ³ÛïÝÇ ã¿, ³å³ »ñÏñÇ ³ÝáõÝÁ: Ü»ñÙáõÍáÕ ³é³çÇÝ »ñÏñÇ ÙáõïùÇ 
Ï»ïÁ å»ïù ¿ ÝßíÇ, »Ã» Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ »ñÏñÝ»ñ »Ý ·ñ³Ýóí³Í §Ð³ëó»³ï»ñ¦ 
μ³ÅÝáõÙ: ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ μ»éÁ ÙÇ³ÛÝ ï³ñ³ÝóáõÙ ¿ ³ÛÉ »ñÏñÇ ÙÇçáí,  
å»ïù ¿ ÝßíÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏñÇ ÙáõïùÇ Ï»ïÁ:  ºÃ» ï³ñ³ÝóÙ³Ý 
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»ñÏÇñÁ ÝáõÛÝå»ë Ýßí³Í ¿ §Ð³ëó»³ï»ñ¦ μ³ÅÝáõÙ, ³å³ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³Ýóí»É 
ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñçÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏñÇ, ÙáõïùÇ 
Ï»ï»ñÁ (ûñ.` ´ Ï»ïÇ ÙÇçáí ² Ï»ï):

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ÝáõÝÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ ---------------------Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ÝáõÝÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ ---------------------
²Ûëï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ³åñ³ÝùÁ 

μ³í³ñ³ñ ã³÷áí  ÝÏ³ñ³·ñáÕ  (å»ïù ¿ Ý»ñ³éíÇ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·Á, 
ûñ.` ÙÇñ·, ïÝÏÇÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ ù³Ý³ÏÁ å»ïù ¿ áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ×ß·ñÇï 
Ý»ñÏ³Û³óíÇ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ 
ëïáõ·»É μ»éÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: î³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ïá¹»ñ (ûñ.` Ù³ùë³ÛÇÝ Ïá¹»ñ) ¨ å»ïù 
¿ û·ï³·áñÍí»Ý ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ×³Ý³ãí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñ ¨ ï»ñÙÇÝÝ»ñ: 
î³ñμ»ñ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É 
ï³ñμ»ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ (ûñ.` ëå³éÙ³Ý Ï³Ù ³×»óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ) Ï³Ù Áëï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ íÇ×³ÏÇ (ûñ.` Ã³ñÙ Ï³Ù ãáñ³óí³Í): ä»ïù 
¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ íÇ×³ÏÁ ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙÁ: 
²Ûëï»Õ ãå»ïù ¿ Ýß»É  ³åñ³Ýù³ÝÇßÇ ³ÝáõÝÁ, ã³÷»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
ï»ñÙÇÝÝ»ñ: 

´áõÛë»ñÇ μáõë³μ³Ý³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ --------------------------´áõÛë»ñÇ μáõë³μ³Ý³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ --------------------------
²Ûëï»Õ Ùïóí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý»Ý μáõÛë»ñÝ ¨ 

μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ` û·ï³·áñÍ»Éáí ÁÝ¹áõÝí³Í ·Çï³Ï³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ, ³éÝí³½Ý ¹³ëÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ Ýß»É  
ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ:

Î³ñáÕ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ãÉÇÝ»É áñáß Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ¨ μ³ñ¹ 
μ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É μáõ-
ë³μ³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï ³Ý³ëÝ³Ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë 
¹»åù»ñáõÙ ´ääÎ-Á å»ïù ¿ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³Ýí³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ Éñ³óí»É §àã ÏÇñ³ñé»ÉÇ¦ μ³éÁ:

Ð³ëï³ïáÕ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ   Ð³ëï³ïáÕ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ    
êáõÛÝÁ ïñíáõÙ ¿ Ñ³ëï³ï»Éáõ, áñ Ýßí³Í μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñ-

ï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ëïáõ·í»É ¨/Ï³Ù 
÷áñÓ³ñÏí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý  Ý»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ̈  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáÕ ÏáÕÙÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É Ï³ñ·³íáñíáÕ áã 
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
¸ñ³Ýù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý åñ³ÏïÇÏáñ»Ý ½»ñÍ ³ÛÉ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó: * 
(àã å³ñï³¹Çñ ¹ñáõÛÃ)

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ·áñÍáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ¨/Ï³Ù 
ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ,  Ñ³í³ëï³·ÇñÁ 
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Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ-
Ý»ñÇÝ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

 ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÁ áã å³ñï³¹Çñ ¹ñáõÛÃÁ Ï³ñáÕ »Ý  Ý»ñ³é»É Çñ»Ýó 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ Ï³Ù ãÝ»ñ³é»É:

§…Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ…¦¦ í»ñ³μ»ñáõÙ 
¿ ´ääÎ ÏáÕÙÇó Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÁÝÃ³-
ó³Ï³ñ·»ñÇÝ: ÜÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝ»Ý ´ØØâ-
Ý»ñÇÝ: àñï»Õ ´ØØâ-Ý»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ã»Ý Ï³Ù ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ ÏáÕÙÇó: 

§…Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍÑ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ…¦ ¦ 
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ³½³ï ÉÇÝ»ÉáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
μ³ó³Ñ³Ûïí»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï¨³Ý-
ùáí: ¸³ ãå»ïù ¿ Ù»ÏÝ³μ³ÝíÇ áñå»ë μ³ó³ñÓ³Ï ³½³ïáõÃÛáõÝ μáÉáñ 
¹»åù»ñáõÙ, ³ÛÉ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ 
³éÏ³ ã»Ý, ¨ ³Û¹ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ¹ñ³Ýó Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý 
Ï³Ù áãÝã³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ íñ³: ä»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»É, 
áñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ý»ñÑ³ïáõÏ 
³ÝáñáßáõÃÛáõÝ ¨ ÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ áñáß Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý 
å³ñáõÝ³ÏáõÙ, áñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ãÑ³ÛïÝ³μ»ñí»É Ï³Ù 
áãÝã³óí»É: ²Ûë ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 

§…μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñμáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ…¦  å³ßïáÝ³å»ë ÁÝ¹áõÝí³Í 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý, áñáÝù å»ïù ¿ μ³í³ñ³ñí»Ý` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ´áõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ ÏáÕÙÇó 
Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí»Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ, Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñáõÙ Ï³Ù ³ÛÉáõñ 
(ûñ.` Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáõÙ):

§…Ý»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ…¦ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ñ³í³ï³ñÇÙ »Ý ´äØÎ-ÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É 
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ` ÙÇÝã¨ 1997Ã. ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ: 

´³ÅÇÝ II. Èñ³óáõóÇã Ð³Ûï³ñ³ñ³·Çñ´³ÅÇÝ II. Èñ³óáõóÇã Ð³Ûï³ñ³ñ³·Çñ
 Èñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ 

ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ýßí³Í ã»Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ: 
Èñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ï³ñ× ¨ Ñ³Ù³éáï: Èñ³-
óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñÇ ï»ùëïÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É, ûñÇÝ³Ï` μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý   Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñáõÙ, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
Ï³Ù »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáõÙ: Øß³ÏáõÙ(Ý»ñ)Á å»ïù ¿ Ýßí»Ý ´³ÅÇÝ 
III-áõÙ:



Բու սասանիտարական մի ջոցառու մների մի ջազգային չափորոշիչներ

90 

 ´³ÅÇÝ III. ì³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý ¨/Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ´³ÅÇÝ III. ì³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý ¨/Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ
ä»ïù ¿ Ýßí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý Ý»ñÙáõÍáÕ 

»ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ Ï³Ù ï³ñ³ÝóÙ³Ý 
»ñÏñáõÙ` Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ μ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ¸ñ³Ýù 
Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ·ñ³í»É Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó ½ñÏ»ÉÁ Ï³Ù ë»ñÙ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ: 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùÁÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùÁ
 ê³ Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñáÕ ́ ääÎ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÏÝÇù ¿, ¹ñáßÙ³ÏÝÇù 

Ï³Ù Ýß³Ý: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ïå³·ñí³Í ÉÇÝ»É Ñ³í³ëï³·ñÇ íñ³ Ï³Ù Ï³ñáÕ 
¿ ³í»É³óí»É Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñáÕ  å³ßïáÝÛ³ÛÇ ÏáÕÙÇó` í»ñçÇÝÇë 
Éñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá: ä»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É, áñå»ë½Ç ÏÝÇùÁ ãÍ³ÍÏÇ 
áñ¨¿ Ï³ñ¨áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ:

ÈÇ³½áñí³Í å³ßïáÝÛ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁÈÇ³½áñí³Í å³ßïáÝÛ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ
Ð³í³ëï³·ÇñÁ ïñ³Ù³¹ñáÕ å³ßïáÝÛ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ïå³·ñí³Í 

Ï³Ù Ó»é³·Çñ` ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ Ù»Í³ï³é»ñáí ·ñí³Í: ²Ùë³ÃÇíÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù 
¿ ÉÇÝÇ ïå³·ñí³Í Ï³Ù Ó»é³·Çñ` ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ Ù»Í³ï³é»ñáí ·ñí³Í: ØÇ³ÛÝ 
³ÙÇëÝ»ñÁ Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ñ³å³íáõÙÝ»ñ:

Â»¨ Ñ³í³ëï³·ñÇ μ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óí»É Ý³Ë³å»ë, ë³Ï³ÛÝ 
³Ùë³ÃÇíÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ Ñ»ï: 
Ð³í³ëï³·ñ»ñÁ ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ý³Ë³- Ï³Ù Ñ»ï- ³Ùë³Ãíáí ïñí³Í, Ï³Ù 
ãå»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñí»Ý μ»éÝ áõÕ³ñÏ»Éáõó Ñ»ïá, ù³ÝÇ ¹»é ¹ñ³ í»ñ³μ»ñÛ³É 
»ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÏ³: ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-Á å»ïù 
¿ å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ³Ý³ ëïáõ·»É ÉÇ³½áñí³Í å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ 
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝüÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ³éáõÙÁ 

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ å³ñï³¹Çñ ã¿: 

3.ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ3.ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ï-å³ï-
ñ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ññ³ëïÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ

ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ 
ÝáõÛÝÝ »Ý ÇÝã μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝÁ (ï»ë ´³ÅÇÝ 2.1) 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ñ³ëï³ïÙ³Ý μ³ÅÝÇ:  ²Ûë μ³ÅÝáõÙ ´ääÎ-Á Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý í³Ý¹³ÏÝ»ñáõÙ ÝßáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù Ñ³í³ëï³·ÇñÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ý³ËÝ³-
Ï³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáí, Ã» í³í»ñ³óí³Í å³ï×»Ýáí, 
³ñ¹Ûáù μ»éÁ í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí»É ¿, Ã»` áã, ³ñ¹Ûáù μ»éÝ³ï³ñ³Ý»ñÁ 
ëÏ½μÝ³Ï³ÝÝ »Ý, Ã»` ÝáñÁ, ¨ ³ñ¹Ûáù Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Éñ³óáõóÇã ëïáõ·áõÙ: 
´ØØâ No 7 (²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ) ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ 
áõÕ»óáõÛó Éñ³óáõóÇã ëïáõ·Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É:
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ºÃ» μ»éÁ Ù³ëÝ³ïí³Í ¿ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ μ»éÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³Ýí»É »Ý 
³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ, ³å³ ³Û¹ μ»éÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ áõÕ»Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ  
Ïå³Ñ³Ýçí»Ý í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ 
¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ  í³í»ñ³óí³Í 
å³ï×»Ý»ñ: 

3.1. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³-3.1. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³-
¹ñÙ³Ý   å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¹ñÙ³Ý   å³ÛÙ³ÝÝ»ñ

ºñμ μ»éÁ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ¿ ÙÇ »ñÏÇñ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ 
»ñÏÇñ, ´ääÎ-Á å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ 
í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (ï»ë ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨Á): ´ääÎ-Á å»ïù ¿ 
Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñÇ Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ 
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ´ääÎ-Á íëï³Ñ ¿, áñ ¹ñ³Ýù μ³í³ñ³ñáõÙ  »Ý Ý»ñ-
ÙáõÍáÕ »ñÏñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇÝ: ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ 
Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¹»é¨ë ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ μ»éÁ å³Ñå³Ýí³Í ¿ »Õ»É, 
Ù³ëÝ³ïí³Í, Ñ³Ù³Ïóí³Í ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³Ù í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í, ³ÛÝ 
å³ÛÙ³Ýáí,  áñ ¹³ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³ÏÙ³Ý 
Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý: Ü³ËÝ³Ï³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ 
Ï³Ù ¹ñ³ í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ áõÕ»Ïó»Ý μ»éÇÝ:

3.2.Ü»ñÙáõÍí³Í μ»éÇ Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³-3.2.Ü»ñÙáõÍí³Í μ»éÇ Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³-
Ù³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÙ³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ

´ääÎ-Á å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ, ³ÛÉ áã 
Ã» í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, 
»Ã» μ»éÁ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý, Ï³Ù Ïáñóñ»É ¿ Çñ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, 
Ï³Ù Ùß³ÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÷áËí»É ¿ ¹ñ³ μÝ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ: ÆÝã¨¿, μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ å»ïù ¿ ÝßíÇ Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ: ´ääÎ-Á 
å»ïù ¿ íëï³Ñ ÉÇÝÇ, áñ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñí³Í 
»Ý:

ºÃ» μ»éÁ ³×»É ¿ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³ÏáõÙ (Ï³Ëí³Í ³åñ³ÝùÇ ï»ë³ÏÇó, 
ëáíáñ³μ³ñ ³×Ù³Ý Ù»Ï ë»½áÝ, Ï³Ù ³í»ÉÇ), μ»éÇ Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³Ù³ñí»É ÷áËí³Í:

3.3. î³ñ³ÝóáõÙ3.3. î³ñ³ÝóáõÙ
ºÃ» μ»éÁ Ý»ñÙáõÍí³Í ã¿, ³ÛÉ ï³ñ³ÝóáõÙ ¿ ÙÇ »ñÏñÇ ÙÇçáí ³é³Ýó 

»ÝÃ³ñÏí»Éáõ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³Ë-
ï³Ñ³ñÙ³Ý, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³ ´ääÎ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ 
á°ã μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ, á°ã ¿É í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ: ºÃ», ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, μ»éÁ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý, ³å³ ´ääÎ å»ïù ¿ ïñ³-
Ù³¹ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ: ºÃ» μ»éÝ ³é³ÝÓÝ³óí³Í 
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¿, Ñ³Ù³Ïóí³Í ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³Ù í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í, ³å³ 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñÇ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ: 

Ð³í»Éí³ÍÐ³í»Éí³Í
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨

No -------------
------------------------------------Ç ́ áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
---------------------------------Ç  ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ
                                    (Ð³ëó»³ï»ñ) 

1. ´»éÇ ÝÏ³ñ³·Çñ 1. ´»éÇ ÝÏ³ñ³·Çñ 

²ñï³Ñ³ÝáÕÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý --------------------------------------------------------²ñï³Ñ³ÝáÕÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý --------------------------------------------------------

´»éÁ ëï³óáÕÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý ---------------------------´»éÁ ëï³óáÕÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý ---------------------------

ö³Ã»ÃÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ----------------------------------------------------ö³Ã»ÃÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ----------------------------------------------------

î³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ-----------------------------------------------------------------------î³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ-----------------------------------------------------------------------

Ì³·Ù³Ý í³ÛñÁ -------------------------------------------------------------------------------Ì³·Ù³Ý í³ÛñÁ -------------------------------------------------------------------------------

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý ÙÇçáóÁ----------------------------------------------Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý ÙÇçáóÁ----------------------------------------------

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÙáõïùÇ Ï»ïÁ--------------------------------------------------------Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÙáõïùÇ Ï»ïÁ--------------------------------------------------------

²ñï³¹ñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ù³Ý³ÏÁ------------------------²ñï³¹ñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ù³Ý³ÏÁ------------------------

´áõÛë»ñÇ μáõë³μ³Ý³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ---------------------------------------------------´áõÛë»ñÇ μáõë³μ³Ý³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ---------------------------------------------------

êáõÛÝáí Ñ³ëï³ïáõÙ »Ýù, áñ Ýßí³Í μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ 
Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ëïáõ·í»É ¨/Ï³Ù ÷áñÓ³ñÏí»É »Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ 
»Ý  Ý»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáÕ ÏáÕÙÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

¸ñ³Ýù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý åñ³ÏïÇÏáñ»Ý ½»ñÍ ³ÛÉ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó: * 

I. Èñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñI. Èñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ
II. ì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ ¨/Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝáõÙII. ì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ ¨/Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ

²Ùë³ÃÇí------------Øß³ÏáõÙ---------øÇÙÇ³Ï³Ý (³ÏïÇí μ³Õ³¹ñ³Ù³ë)---------
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î¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ---------------------------------------------------------

ÊïáõÃÛáõÝÁ-------- ---------------------------------------------------------------------------

Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ð³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í³ÛñÁ-----------------------------------------------------

(Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùÁ)   ÈÇ³½áñí³Í å³ßïáÝÛ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ ------------- 

²Ùë³ÃÇí ------------------------- (êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)-------------------------------------

êáõÛÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í áã ÙÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ³Ùñ³·ñíáõÙ --------------------------------ÇÝ   (μáõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ) Ï³Ù ¹ñ³ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇó 
Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ:*  
 * àã å³ñï³¹Çñ ¹ñáõÛÃ

ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨

No -------------No -------------
--------------------------------------------Ç ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝ (í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ)
---------------------------------------------Ç ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ (Ý»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ(»ñ))

VI. ´»éÇ ÝÏ³ñ³·Çñ VI. ´»éÇ ÝÏ³ñ³·Çñ 

²ñï³Ñ³ÝáÕÇ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý --------------------------------------------------------

´»éÁ ëï³óáÕÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ÝáõÝÝ áõ Ñ³ëó»Ý ---------------------------

ö³Ã»ÃÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ----------------------------------------------------

î³ñμ»ñ³ÏÇã Ýß³ÝÝ»ñ-----------------------------------------------------------------------

Ì³·Ù³Ý í³ÛñÁ -------------------------------------------------------------------------------

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý ÙÇçáóÁ----------------------------------------------

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÙáõïùÇ Ï»ïÁ--------------------------------------------------------

²ñï³¹ñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ù³Ý³ÏÁ------------------------

´áõÛë»ñÇ μáõë³μ³Ý³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ--------------------------------------------------
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êáõÛÝÁ ïñíáõÙ ¿  Ñ³ëï³ï»Éáõ, áñ í»ñáÝßÛ³É μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ Ý»ñÙáõÍí»É »Ý 
(í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ  ÏáÕÙ)------------------- ---(Í³·Ù³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ  ÏáÕÙ)----------------------Çó, áõÝ»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ No------------, áñÇ *μÝûñÇÝ³ÏÁ  í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ 

 Ïóí³Í »Ý ëáõÛÝ Ñ³í³ëï³·ñÇÝ, áñ ¹ñ³Ýù ÷³Ã»Ã³íáñí³Í »Ý , 
í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í , Ý³ËÝ³Ï³Ý , *Ýáñ  μ»éÝ³ï³ññ³Ý»ñáõÙ »Ý, áñ 
ÑÇÙÝí»Éáí Ý³ËÝ³Ï³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ  ¨ Éñ³óáõóÇã 
ëïáõ·Ù³Ý  íñ³  ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý  Ý»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙÇ ÁÝÃ³óÇÏ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 
¨ -------------------------------áõÙ (í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ  ÏáÕÙ) 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ μ»éÁ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É í³ñ³ÏÙ³Ý íï³Ý·ÇÝ:

*Üß»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³Ý¹³ÏÝ»ñáõÙ 

V. Èñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñV. Èñ³óáõóÇã Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ
VI. ì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ ¨/Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝáõÙVI. ì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ ¨/Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ

²Ùë³ÃÇí------------Øß³ÏáõÙ---------øÇÙÇ³Ï³Ý (³ÏïÇí μ³Õ³¹ñ³Ù³ë)---------

î¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ---------------------------------------------------------

ÊïáõÃÛáõÝÁ-------- ------------------------------------------------------------------

Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ð³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í³ÛñÁ-----------------------------------------------------

(Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùÁ) ÈÇ³½áñí³Í å³ßïáÝÛ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ ------------------

²Ùë³ÃÇí ------------------------------ (êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)--------------------------------

êáõÛÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í áã ÙÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ³Ùñ³·ñíáõÙ ----------------------------------------
---ÇÝ  (μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ) Ï³Ù ¹ñ³ 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇó Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ: *   

* àã å³ñï³¹Çñ ¹ñáõÛÃ
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²ÜÐ²Ø²ä²î²Êê²ÜàôÂÚ²Ü ºì ²ðî²Î²ð¶ ²ÜÐ²Ø²ä²î²Êê²ÜàôÂÚ²Ü ºì ²ðî²Î²ð¶ 
¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ  Ì²ÜàôòØ²Ü àôÔºòàôÚò¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ  Ì²ÜàôòØ²Ü àôÔºòàôÚò 

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝÜ»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 

ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ

ä³Ñ³ÝçÝ»ñä³Ñ³ÝçÝ»ñ
1. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ1. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ
2. Ì³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ2. Ì³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ
3. Ì³ÝáõóÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ´äØÎ-Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ3. Ì³ÝáõóÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ´äØÎ-Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
4. Ì³ÝáõóÙ³Ý ÑÇÙùÁ 4. Ì³ÝáõóÙ³Ý ÑÇÙùÁ 

4.1. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñ
4.2. ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

5. Ì³ÝáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ5. Ì³ÝáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
6. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ6. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ

6.1. ä³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
6.2. úÅ³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
6.3. Ò¨»ñ, Ïá¹»ñ, Ñ³å³íáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ýß³ÝÝ»ñ
6.4. È»½áõ

7. ö³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ7. ö³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
8. ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ8. ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ
9. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍá-   9. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍá-   

ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
9.1. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
9.2. ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

10. î³ñ³ÝóáõÙ10. î³ñ³ÝóáõÙ
11. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝáõÙ11. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝáõÙ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ

î³ñ³Íùî³ñ³Íù ä³ßïáÝ³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í »ñÏÇñ Ï³Ù  »ñÏñÇ 
ÙÇ Ù³ë, Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ 
Ï³Ù  ¹ñ³Ýó Ù³ë»ñ [ä¶Î, 1990, í»ñ³Ý³Ûí³Í 
ä¶Î, 1995, ÑÇÙÝí³Í ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²é¨ï-
ñÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ð³Ù³-
Ó³ÛÝ³·ñÇ íñ³]
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Ð³í³ëï³·ÇñÐ³í³ëï³·Çñ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ,  áñÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ μ»éÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ` 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»-
Éáí [ä¶Î,1990]

²ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï³ñ· ²ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï³ñ· ÜÙ³Ý³ïÇå ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï»·áñÇ³, 
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹³ëí»É ÙÇ³ëÇÝ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñáõÙ [ä¶Î,1990]

´»é ´»é ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨/Ï³Ù ³ÛÉ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ù³Ý³Ï, áñáÝù ÙÇ 
»ñÏñÇó ï»Õ³÷áËí»É »Ý Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ, ¨ áñáÝó 
Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ  ¿  Ù»Ï  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ (μ»éÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³ÕÏ³ó³Í 
ÉÇÝ»É Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇó 
[ä¶Î,1990, í»ñ³Ý³Ûí³Í 2001]

î³ñ³ÝóÇÏ μ»é î³ñ³ÝóÇÏ μ»é ´»é, áñÁ ãÇ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ïíÛ³É »ÏÇñ, ³ÛÉ ¹ñ³ 
ÙÇçáí ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ, »ÝÃ³ñÏ-
íáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç, Áëï áñÇ 
³å³ÑáííáõÙ ¿  ¹ñ³ ÷³Ïí³Í ¨ ã³é³ÝÓÝ³óí³Í 
ÙÝ³ÉÁ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ ãË³éÝíÇ ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ 
áã  ¿É ÷áËíÇ ÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ

Î³ë»óáõÙÎ³ë»óáõÙ ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí μ»éÇ` 
å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³É³ÝùÇ ï³Ï å³Ñ»ÉÁ (ï»ë 
Ï³ñ³ÝïÇÝ)

²ñï³Ï³ñ· ²ñï³Ï³ñ· 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

Üáñ Ï³Ù ³Ýëå³ë»ÉÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ó»éÝ³ñÏí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý Ññ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 

Ü»ñÃ³÷³ÝóáõÙ Ü»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ùáõïù, áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ 
¿ ¹ñ³ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ 
(´äØÎ)(´äØÎ)

´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝ-
í»ÝóÇ³, áñÁ ä¶Î Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ¹ñí»É ¿ 
19951Ã-ÇÝ ÐéáÙáõÙ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ μ³ñ»÷áËí»É 
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´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ä»ï³Ï³Ý ä»ï³Ï³Ý 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ 
(´ääÎ) (´ääÎ) 

´äØÎ-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í å»ï³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

ä³ßïáÝ³Ï³Ýä³ßïáÝ³Ï³Ý ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í, ÉÇ³½áñí³Í 
Ï³Ù Çñ³Ï³Ý³óí³Í 

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ´áõÛë»ñÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ μáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
áñ¨¿ ï»ë³Ï, ó»Õ Ï³Ù Ï»Ýë³ïÇå,  Ï³Ù å³Ãá·»Ý 
³·»Ýï  

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 
Ï³ñ·³íÇ×³Ï ( ·áïáõÙ)Ï³ñ·³íÇ×³Ï ( ·áïáõÙ)

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ` ï³ñ³ÍùáõÙ ³éÏ³-
ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñÏ³ Å³-
Ù³Ý³ÏáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É ¹ñ³Ýó ï»Õ³μ³ßËáõÙÁ, 
Áëï å³ßïáÝ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, û·ïí»Éáí íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý 
·ñ³éáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ 
ÑÇÙÝí³Í    ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù                   
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ó»éÝ³ñÏí³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý` ëïáõ·áõÙÁ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ùß³ÏáõÙÁ 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÑ³í³ëï³·Çñ

Àëï ´äØÎ-Ç Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨Ç 
å³ïñ³ëïí³Í Ñ³í³ëï³·Çñ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÙÇçáó³éáõÙ

ò³ÝÏ³ó³Í ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, Ï³ñ·³íáñáÕ 
³Ïï Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñÁ 
Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ï³ÝË»É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ¹ñ³Ýó 
ï³ñ³ÍáõÙÁ,  Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ï³ñ·³íáñ-
íáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
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´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñáõÙÏ³ñ·³íáñáõÙ

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³-
÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ 
Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ë³Ñ-
Ù³Ý³÷³ÏáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ, Ý»ñ³éÛ³É 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ    
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ

Î³ñ·³íáñíáÕ Î³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙíÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù Ï³Ù Ï³ñ·³-
íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù

´äîÎ´äîÎ ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

î³ñ³ÍáõÙî³ñ³ÍáõÙ î³ñ³ÍùÇ Ý»ñëáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ

Øß³ÏáõÙØß³ÏáõÙ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ áãÝã³óÝ»Éáõ Ï³Ù 
Ñ»é³óÝ»Éáõ, Ï³Ù ¹ñ³Ýù  ³ÝåïáõÕ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
å³ßïáÝ³å»ë ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ·áñÍÁÝÃ³ó

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí (´äØÎ, 1997) 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿, áñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ å»ïù ¿ ½»Ïáõó»Ý Ý»ñÙáõÍíáÕ 
μ»éÝ»ñÇ` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ 
Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, Ï³Ù ï»Õ»Ï³óÝ»Ý 
Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³É íï³Ý· Ý»ñÏ³-
Û³óÝáÕ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó»éÝ³ñÏí³Í ³ñï³-
Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ü»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ 
å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÇ ¨ Ý»ñ-
ÙáõÍí³Í μ»éÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³éí³Í ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ÑÝ³ñ³íáñÇë ßáõï ï»Õ»Ï³óÝ»É ³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙÇÝ: Ì³ÝáõóáõÙÝ ³ÛÝå»ë å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
μÝáõÛÃÁ, áñ ³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ Ï³ñáÕ³Ý³ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É 
¨ Ï³ï³ñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï áõÕÕáõÙÝ»ñ: Ü»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É ³Û¹ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ:

Ì³ÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý 
·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ, Í³ÝáõóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ, Ý»ñÙáõÍáÕ ¨ ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÝ»ñÇ ´ääÎ-Ý»ñÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, μ»éÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í 
³é³çÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ, ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ, ³ÝÑ³-
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Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý μÝáõÛÃÇ ¨ ÏÇñ³éí³Í 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñÇ áñ¨¿ Ýáñ Ï³Ù ³Ýëå³ë»ÉÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ï, áñï»Õ Ó»éÝ³ñÏí»É ¿ ³ñï³Ï³ñ· ·áñ-
ÍáÕáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç áñáßÇ, Ã» ³ñ¹Ûáù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í 
»Ý, ¨ ³ñ¹Ûáù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ï³ï³-
ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ý 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÁ` ÑÝ³ñ³íáñ å³ï×³éÝ»ñÁ   
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÇ Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ 
Ñ³ëó»³·ñíáõÙ »Ý í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ: î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÝ áõÕÕíáõÙ »Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ:   

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ

1. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ1. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ
Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó Í³ÝáõóáõÙÝ»ñ »Ý ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ³ñï³Ñ³ÝáÕ 

»ñÏñÇÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÁ, »ñμ  Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÝ»ñÁ ã»Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 
Ï³Ù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ó»éÝ³ñÏí»É 
»Ý íï³Ý· Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»ÉÇë: ²ÛÉ 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ï³Ù³íáñ ¿, ë³Ï³ÛÝ μáÉáñ 
¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí` Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ (´äØÎ, Ðá¹í³ÍÝ»ñ I ¨ VIII): ²ÝÑ³-
Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Í³ÝáõóáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³ÝÁ ¨ ù³ÛÉ»ñ 
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ` ¹ñ³Ýó ÏñÏÝí»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

2. Ì³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ 2. Ì³ÝáõóÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ 
Ì³ÝáõóáõÙÁ ëáíáñ³μ³ñ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ¿: Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³-

Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñÅ»ù³íáñ »Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ýå³-
ï³ÏÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùμ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ ëË³É Ñ³ëÏ³óí»É Ï³Ù 
û·ï³·áñÍí»É, »Ã» ¹Çï³ñÏí»Ý ÏáÝï»ùëïÇó ¹áõñë Ï³Ù ³Ýßñç³Ñ³Û³ó 
Ï»ñåáí ÏÇñ³éí»Ý: êË³É Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ï³Ù ³Ý½·áõÛß û·ï³·áñÍÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³·áõÛÝë Ýí³½»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, »ñÏñÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý áõß³¹Çñ` ³å³Ñáí»Éáõ, áñ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ Ñ³ëó»³·ñí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ: 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ËáñÑñ¹³Ïó»É ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÇ Ñ»ï ¨ í»ñçÇÝÇë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ¨ Áëï 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý áõÕÕ»Éáõ  ³ÏÝÑ³Ûï ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ: 
¸³ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ Ý³Ëù³Ý ³åñ³ÝùÇ Ï³Ù ·áïáõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
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Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù Ý³Ëù³Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ  
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ÛÉ Ó³ËáÕáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïí»ÉÁ: 

3. 3. Ì³ÝáõóÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ´äØÎ-Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁÌ³ÝáõóÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ´äØÎ-Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
Ì³ÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ´äØÎ-Ç áñáß 

¹ñáõÛÃÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ³Ù÷á÷í³Í »Ý ëïáñ¨`
- Ðá¹í³Í VII.2½ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿` §Ü»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ 

å³ñï³íáñíáõÙ »Ý, áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ßáõï, ï»Õ»Ï³óÝ»É Ý»ñ·ñ³íí³Í 
³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ Ï³Ù, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»å-
ùáõÙ` Ý»ñ·ñ³íí³Í í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ, μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ 
¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ:  ²ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ Ï³Ù, Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý ¹»åùáõÙ` Ý»ñ·ñ³íí³Í í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ, 
å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ý ¨ å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ½»Ïáõó»Ý Ý»ñ·ñ³íí³Í Ý»ñÙáõÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ¦:

- Ðá¹í³Í VII.6 ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý §³ñ-
ï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É  Çñ»Ýó  ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý· 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»ÉÇë: ò³ÝÏ³ó³Í ÝÙ³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ñ³· ·Ý³Ñ³ïíÇ` ³å³Ñáí»Éáõ  ¹ñ³ 
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ÉÇÝ»ÉÁ: Ò»éÝ³ñÏí³Í ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
å»ïù ¿ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óíÇ Ý»ñ·ñ³íí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇÝ, 
ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ ³Ý¹³Ù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ¦: 

- Ðá¹í³Í VIII.1-Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ å³ñï³-
íáñíáõÙ »Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É` ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ å³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ 
·áñÍáõÙ:·áñÍáõÙ:

- Ðá¹í³Í VIII.2-Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ å³ñï³-
íáñíáõÙ »Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É Ï³å 
Ñ³ëï³ïáÕ Ï»ï: 

²ÛÝ »ñÏñÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ́ äØÎ-Ç å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñ` 
Ëñ³ËáõëíáõÙ »Ý ÏÇñ³é»É ëáõÛÝ ã³÷áñáßÇãáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í Í³ÝáõóÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ (´äØÎ, Ðá¹í³Í XVIII): 

4. Ì³ÝáõóÙ³Ý ÑÇÙùÁ 4. Ì³ÝáõóÙ³Ý ÑÇÙùÁ 
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Í³ÝáõóáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ»ñáõÙ Ï³ñ-

·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: Î³Ý 
Ý³¨ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ 
»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ Í³ÝáõóáõÙ: Üáñ Ï³Ù ³Ýëå³ë»ÉÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ó»éÝ³ñÏí»É ³ñï³Ï³ñ· 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ Í³Ýáõóí»Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ:  
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4.1 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñ4.1 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñ
ºñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É, Ã» ³ÝÑ³Ù³-

å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áñ ¹»åù»ñÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Í³ÝáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
Ï³ñ¨áñ: ÜÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý»ñÙáõÍáÕ 
»ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ¨áñ Ñ³Ù³ñ»É Ñ»ï¨Û³ÉÁ`
-  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
-  Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ
-  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñáõÙ ãí³í»ñ³óí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ Ï³Ù çÝçáõÙÝ»ñÁ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Éáõñç å³Ï³ëÝ»ñÁ
-  Ï»ÕÍ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
-  ³ñ·»Éí³Í μ»éÝ»ñ
-  μ»éÝ»ñáõÙ ³ñ·»Éí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñ (ûñ.` ÑáÕ)
-  ë³ÑÙ³Ýí³Í Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ó³ËáÕÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝ
-  ÷áùñ, áã-³é¨ïñ³ÛÇÝ ù³Ý³ÏÝ»ñáí ³ñ·»Éí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý  

ÏñÏÝíáÕ ¹»åù»ñ` áõÕ¨áñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ï³Ù ÷áëïáí:
²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñÁ  å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óíÇ Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÇ` μáõë³ë³-

ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÇ 
Ù³ëÇÝ, ³ÝÏ³Ë μ»éÇ Ñ³Ù³ñ  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: 

  4.2 ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ4.2 ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éáõÙ Ñ»-

ï¨Û³ÉÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»ÉÇë`
-  Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó 

Ýßí³Í ã»Ý áñå»ë ³åñ³ÝùÇ Ñ»ï Ï³å³Ïóí³Í
-  åáï»ÝóÇ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ:

5. Ì³ÝáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ5. Ì³ÝáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ßï³å Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí»Ý` ³ÝÑ³Ù³å³-

ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÙÇó ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»Éáõó 
³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: ºñμ Í³ÝáõóÙ³Ý å³ï×³éÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇá-
ñ»Ý Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ (ûñ.` ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí), ³å³ 
Ï³ñáÕ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý Í³ÝáõóáõÙ ïñ³Ù³¹ñí»É: 

6. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ6. Ì³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ýáñÙ³ï ¨ å³ñáõÝ³Ï»Ý 

áñáß³ÏÇ Ýí³½³·áõÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´ääÎ-Ý»ñÁ Ëñ³ËáõëíáõÙ »Ý 
ïñ³Ù³¹ñ»É Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ï»ÕÇÝ ¨ 
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Ï³ñ¨áñ, Ï³Ù ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñÁ ËÝ¹ñ»É 
¿ ïñ³Ù³¹ñ»É:

6.1 ä³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ6.1 ä³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏ»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`

-  ¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  ï»Õ»Ï³óÝáÕ »ñÏÇñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ 
áõÕ³ñÏí³Í Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ»ï¨»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ: ê³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
»½³ÏÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³Ù μ»éÇ Ñ»ï Ï³åí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ

- ²Ùë³ÃÇí -  å»ïù ¿ ÝßíÇ Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ
- Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ
- ²ñï³Ñ³ÝáÕ  »ñÏñÇ ´ääÎ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ
-  ´»éÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ - μ»éÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï³ñμ»ñ³Ïí»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³Ù³ñáí Ï³Ù ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí, ¨ μáõÛë»ñÇ áõ μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·Ý áõ ·Çï³Ï³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

- ´»éÁ ëï³óáÕÇ ¨ ³é³ùáÕÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ
- ²é³çÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ
- ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý μÝáõÛÃÇ í»ñ³-
μ»ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É`

- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ (ï»ë Ý³¨ ëïáñ¨ ´³ÅÇÝ 8,)
- ³ñ¹Ûáù μ»éÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ã» Ù³ë³Ùμ ¿ í³ñ³Ïí³Í 
- ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³ ³ÝÑ³Ù³-

å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
- Ò»éÝ³ñÏí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ - μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-

Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï»ñåáí ÝÏ³ñ³·ñí»Ý ¨ 
ë³ÑÙ³Ýí»Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí³Í μ»éÇ Ù³ë»ñÁ

- ì³í»ñ³óÝáÕ Ýß³ÝÝ»ñ -  Í³ÝáõóáÕ Ù³ñÙÇÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ 
í³í»ñ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ (ûñ.` ÏÝÇù, ¹ñáßÙ³ÏÝÇù, μÉ³ÝÏ, ÉÇ³½áñí³Í ëïá-
ñ³·ñáõÃÛáõÝ):

6.2 úÅ³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ6.2 úÅ³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý 

³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ ¨ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ`
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ý»ñ
-  ³ËïáñáßÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ` μ»éÇ 

áñ Ù³ëáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ Ï³Ù ÇÝãåÇëÇ Ý»ñ-
·áñÍáõÃÛáõÝ áõÝÇ μ»éÇ íñ³

-  ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ 
Ñ³Ù³ñ` ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ áõÕÕ»Éáõ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ:
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6.3 Ò¨»ñ, Ïá¹»ñ, Ñ³å³íáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ýß³ÝÝ»ñ6.3 Ò¨»ñ, Ïá¹»ñ, Ñ³å³íáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ýß³ÝÝ»ñ
ºÃ» Í³ÝáõóÙ³Ý Ï³Ù ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáõÙ 

»Ý Ó¨»ñ, Ïá¹»ñ, Ñ³å³íáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ýß³ÝÝ»ñ, ³å³ »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ³ó³ïñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Ý å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ:

6.4 È»½áõ6.4 È»½áõ
Ì³ÝáõóÙ³Ý Ï³Ù ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ 

É»½áõÝ(Ý»ñÁ) å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ³ÛÝ É»½áõÝ»ñÁ, áñáÝù  Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ »Ý Í³ÝáõóáÕ 
»ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» ³ÛÉ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÏ³:  ºÃ» ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý 
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ï³å Ñ³ëï³ïáÕ Ï»ï»ñÇ ÙÇçáóáí, ³å³ ³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ 
ä¶Î É»½áõÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»Ïáí (´äØÎ, Ðá¹í³Í XIX.3 »):

7. ö³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ7. ö³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
Ì³ÝáõóáÕ »ñÏÇñÁ å»ïù ¿ å³ÑÇ Í³ÝáõóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ûÅ³Ý¹³ÏáÕ 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ` Í³ÝáõóáõÙÇó Ñ»ïá  
³éÝí³½Ý Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
ÏÇñ³éí»Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨  Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, »ñμ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿: 

Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÕ³ñÏí»Ý ´äØÎ-Ç Ï³å Ñ³ëï³ïáÕ Ï»ï Ï³Ù, 
»Ã» ³Û¹ Ï»ïÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿,  ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ́ ääÎ, »Ã» ³ÛÉ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÏ³ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» áõÙ å»ïù ¿ áõÕ³ñÏ»É Í³ÝáõóáõÙÁ: 
ä³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³å Ñ³ëï³ïáÕ Ï»ï»ñÇó Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ 
¿ í³í»ñ³Ï³Ý, »Ã» Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-Á ãÇ ÝßáõÙ ³ÛÉ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
³ÕμÛáõñÝ»ñ:   

8. ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ8. ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ
Ü»ñÙáõÍí³Í μ»éáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÝ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ³ñ¹Ûáù ¹ñ³Ýù Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ »Ý ¨ Ñ»ï¨³μ³ñ, ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³ïß³× ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ 
ãÉÇÝ»É, »ñμ`
- ÝÙáõß(Ý»ñ)Á Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÷áõÉáõÙ Ï³Ù íÇ×³ÏáõÙ »Ý, áñÁ ¹Åí³-

ñ»óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ
-  Ù³ïã»ÉÇ ã¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ùëáÝáÙÇ³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ

ºñμ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ   ÑÝ³ñ³íáñ ã»Ý` å³ï×³éÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ýßí»Ý 
Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç:

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ³Ï»ÉÇë Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿`
- å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ, Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ËïáñáßÙ³Ý ¨ ÝÙáõß³é-

Ù³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ËïáñáßáÕÇ 
¨/Ï³Ù É³μáñ³ïáñÇ³ÛÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (Í³ÝáõóÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ Ù»Ï ï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù ÙÇÝã¨ ³ÝÑñ³Å»ßï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ) 
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å³Ñ»É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï ÝÙáõßÝ»ñ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ 
Ñ³ëï³ï»É åáï»ÝóÇ³É íÇ×»ÉÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ

-  Ýß»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÏÛ³ÝùÇ ÷áõÉÁ ¨ ¹ñ³ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
-  ïñ³Ù³¹ñ»Ý ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù  ï³ùëáÝáÙÇÏ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ, 

áñÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏí³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: 

9. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙ-9. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÙÝ³ëÇñáõÙ

9.1 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ9.1 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñÁ ÑÝ³ñ³íáñ å³ï×³éÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 

å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»åù»ñÁ` 
¹ñ³Ýó ÏñÏÝí»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ä³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ, Ý»ñÙáõÍáÕ 
»ñÏñÇÝ å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝ»É áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: àñï»Õ  
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 
íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý å»ïù ¿ Ñ³Õáñ¹íÇ ´ØØâ 8-áõÙ 
(ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íÇ×³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ï³ñ³ÍùáõÙ)  Ýßí³Í ³é³-
ç³íáñ ÷áñÓÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

9.2 ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ9.2 ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñÇ Ýáñ Ï³Ù ³Ýëå³ë»ÉÇ 

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ` Ó»éÝ³ñÏí³Í ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ßáõï ·Ý³Ñ³ïíÇ` »ñ³ßË³íáñ»Éáõ ¹ñ³ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ: ºÃ» ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙ-
Ý³íáñí³Í ¿, ³å³ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ Ñ³ñÙ³ñ»óí»Ý, Ññ³ï³ñ³Ïí»Ý ¨ ÷áË³Ýóí»Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ:

10. î³ñ³ÝóáõÙ10. î³ñ³ÝóáõÙ
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ¹»åùÇ Ï³Ù Ó»éÝ³ñÏí³Í 
³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝ»É ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÇÝ: ºñμ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏÇñÁ å³ï×³é áõÝÇ »ÝÃ³¹ñ»Éáõ, áñ ³ÝÑ³-
Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ýáñ áõ ³Ýëå³ë»ÉÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ËÝ¹Çñ ³é³ç³óÝ»É í»ñçÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏñÇ 
Ñ³Ù³ñ, ³å³ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ Í³ÝáõóáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»É 
í»ñçÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏñÇÝ: ì»ñçÇÝë Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ 
å³ï×»Ý»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É Ý»ñ·ñ³íí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏñÇ:

11. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝáõÙ 11. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝáõÙ 
ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 

¹»åù»ñáõÙ, ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ 
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ:
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ÜºðØàôÌàôØÜºðÆ ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü ÜºðØàôÌàôØÜºðÆ ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü 
Ð²Ø²Î²ð¶Æ Ð²Ø²Î²ð¶Æ 

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 

ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ                                                                                            

ä³Ñ³ÝçÝ»ñä³Ñ³ÝçÝ»ñ
1. Üå³ï³ÏÁ        1. Üå³ï³ÏÁ        

      2. Î³éáõóí³ÍùÁ      2. Î³éáõóí³ÍùÁ
3. Æñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ3. Æñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

3.1 ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ, ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ
3.2 î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ 

4. Î³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ4. Î³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ
4.1. Î³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ
4.2. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ
4.2.1 ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
4.2.1.1 Ð³ïáõÏ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ å³ÛÙ³Ý
4.2.1.2 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ, íÝ³ë³Ï³ñ 
             ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³í³Ûñ»ñ Ï³Ù ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
             ï»Õ³Ù³ë»ñ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý
             ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ
4.2.2  Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
4.2.3  ²ñ·»ÉùÝ»ñ
4.3. î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñ 
4.4. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
       í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  
4.5. ²ÛÉ ï³ññ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßï å³Ñ³Ý-

çí»É
4.6. ´ääÎ-Ç Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ

5. Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ5. Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ
5.1. ´ääÎ-Ç Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
5.1.1. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Õ»Ï³í³ñáõÙÁ
5.1.2. Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙ
5.1.3. ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ
5.1.4. ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ íÝ³ë³-   

   Ï³ñ  ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Ï³½ÙáõÙ
5.1.5. ²áõ¹Çï ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ 
5.1.5.1. ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ
5.1.5.2. Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
            Å³Ù³Ý³Ï 
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5.1.5.2.1. ¼ÝÝáõÙ
5.1.5.2.2. ÜÙáõß³éáõÙ
5.1.5.2.3. öáñÓ³ñÏáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙ
5.1.6. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõ-     

   ÃÛáõÝ  ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
5.1.6.1. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ 
             ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
5.1.6.2. ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
5.1.6.3. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý   ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ
             ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
             ½»ÏáõóáõÙÁ
5.1.6.4. Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙÁ
5.1.7. ´ääÎ-Ç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓ³Ýó        
          ÉÇ³½áñáõÙÁ
5.1.8. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ
5.1.9. Ì³ÝáõóáõÙ ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙ
5.1.9.1. Üáñ Ï³Ù í»ñ³Ý³Ûí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ
5.1.9.2. Ð³ëï³ïí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ 
5.1.10. ²½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ
5.1.11. ì»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ 
5.2. ´ääÎ-Ç é»ëáõñëÝ»ñÁ

           5.2.1. ²ßË³ï³Ï³½ÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É áõëáõóáõÙÁ
           5.2.2. î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
           5.2.3. ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ

ö³ëï³ÃÕÃ»ñ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙö³ëï³ÃÕÃ»ñ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙ
6. ö³ëï³ÃÕÃ»ñ6. ö³ëï³ÃÕÃ»ñ

6.1 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
6.2 ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ

7. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ7. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
8. ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ8. ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ 

8.1 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ
8.2 ¸»åù»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ
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Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ1 

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ 
·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³Íùï³ñ³Íù

Æñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
ï³ñ³Íù, »ñÏñÇ ÙÇ Ù³ë Ï³Ù ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ, Ï³Ù 
ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ¹ñ³Ýó 
Ù³ë»ñ, áñï»Õ áñáß³ÏÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ 
ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ¨ áñÁ »ÝÃ³Ï³ 
¿  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, å³Ûù³ñÇ ̈  í»ñ³ó-
Ù³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  [´äØÎ, 1997]

Î»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý Î»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý 
å³Ûù³ñÇ ³·»Ýï å³Ûù³ñÇ ³·»Ýï 

´Ý³Ï³Ý ÃßÝ³ÙÇ, Ý»ñÑ³Ïáñ¹ Ï³Ù Ùñó³ÏÇó, ̈  ³ÛÉ 
ÇÝùÝ³í»ñ³ñï³¹ñíáÕ Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÝ 
û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù 
å³Ûù³ñáõÙ [´ØØâ Ññï.N 3, 1996]

²åñ³Ýù²åñ³Ýù ´áõÛëÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï»ë³Ï Ï³Ù 
³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³, áñÁ ï»Õ³÷áËí»É 
¿ ³é¨ïñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí [ä¶Î, 1990, 
í»ñ³Ý³Ûí³Í, ´ØÄÐ, 2001]

Ð³Ù³å³ï³ë-Ð³Ù³å³ï³ë-
Ë³ÝáõÃÛ³Ý Ë³ÝáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· (μ»éÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· (μ»éÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ)Ñ³Ù³ñ)

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ 
¿ μ»éÇ` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
[CEPM, 1999]

´»é ´»é ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ /Ï³Ù ³ÛÉ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ù³Ý³Ï, áñáÝù 
ÙÇ »ñÏñÇó ï»Õ³÷áËí»É »Ý Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ ¨ 
áñáÝó Ñ³Ù³ñ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ù»Ï μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³-
í³ëï³·Çñ (μ»éÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É 
Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇó Ï³Ù  ³é³ùÙ³Ý 
Ù³ëÝ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇó [ä¶Î,1990, í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
´ØÄÐ, 2001]

1 ö³Ï³·Í»ñáõÙ Ýßí³Í íÏ³Û³ÏáãáõÙÝ»ñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ï»ñÙÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ Ï³Ù 
÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ:  
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î³ñ³ÝóÇÏ μ»é î³ñ³ÝóÇÏ μ»é ´»é, áñÁ ãÇ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ïíÛ³É »ñÏÇñ, ³ÛÉ 
¹ñ³ ÙÇçáí ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ, 
»ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç, 
Áëï áñÇ ³å³ÑáííáõÙ ¿  ¹ñ³ ÷³Ïí³Í ÙÝ³ÉÁ 
¨ ã³é³ÝÓÝ³Ý³ÉÁ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ ãË³éÝíÇ ³ÛÉ 
μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï, ¨ ¹ñ³ ÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ ã÷áËíÇ 
[ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í CEPM, 1996; CEPM, 
1999; ´ØÄÐ, 2002. Ý³ËÏÇÝáõÙª ï³ñ³ÝóÇÏ 
÷áË³¹ñÙ³Ý »ñÏÇñ]

Î³ë»óáõÙÎ³ë»óáõÙ ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí μ»éÇ` 
å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³É³ÝùÇ ï³Ï å³Ñ»ÉÁ (ï»ë 
Ï³ñ³ÝïÇÝ) [ä¶Î,1990, í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 
1995, CEPM, 1999]

²ñï³Ï³ñ· ²ñï³Ï³ñ· 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

Üáñ Ï³Ù ³Ýëå³ë»ÉÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ó»éÝ³ñÏí³Í μáõë³ë³ÝÇï³-
ñ³Ï³Ý ßï³å ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ [´ØÄÐ, 2001]

Øáõïù (μ»éÇ)Øáõïù (μ»éÇ) ²ÝóÙ³Ý Ï»ïáí ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¹»åÇ ï³ñ³Íù 
[ä¶Î, 1995]

Øáõïù (íÝ³ë³Ï³ñ Øáõïù (íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ)ûñ·³ÝÇ½ÙÇ)

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ áñ¨¿ 
ï³ñ³Íù, áñï»Õ ³ÛÝ ¹»é¨ë ³éÏ³ ã¿, Ï³Ù 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, μ³Ûó É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í ã¿ ¨ 
å³ßïáÝ³å»ë í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿  [ä¶Î, 1995]

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½Ùáí ûñ·³ÝÇ½Ùáí 
í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝ í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝ 
(³åñ³ÝùÇ)(³åñ³ÝùÇ)

´áõÛëÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ` Ï»Ý¹³ÝÇ  
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³åñ³Ý-
ùáõÙ [CEPM, 1997; í»ñ³Ý³Ûí³Í CEPM, 1999]  

¼ÝÝáõÙ¼ÝÝáõÙ ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³-
íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý Ñ»ï³-
½áïáõÃÛáõÝª íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³Ûáõ-
ÃÛáõÝÁ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí ¨/Ï³Ù áñáß»Éáõ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï [ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
ä¶Î, 1995]
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î»ëáõã î»ëáõã ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ, áñÝ  Çñ³-
Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ [ä¶Î, 1990]

Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Üå³ï³Ï³ÛÇÝ 
û·ï³·áñÍáõÙû·ï³·áñÍáõÙ

´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³-
íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³¹ñÙ³Ý 
Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í Ýå³ï³ÏÁ 
[´ØØâ N.16, 2002]

²ñ·»É³÷³ÏáõÙ (μ»éÇ)²ñ·»É³÷³ÏáõÙ (μ»éÇ) Ü»ñÙáõÍí³Í μ»éÇ Ù»ñÅáõÙ Ï³Ù ÑëÏíáÕ Ùáõïù` 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Ý-
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí [ä¶Î, 
1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995]

Ü»ñÃ³÷³ÝóáõÙ Ü»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ùáõïù, áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ 
¿ ¹ñ³ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ [ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
ä¶Î, 1995, ´äØÎ, 1997]

´äØÎ´äØÎ ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÝ-
í»ÝóÇ³, áñÁ ä¶Î Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñ¹ñí»É ¿ 1951Ã.-
ÇÝ ÐéáÙáõÙ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ μ³ñ»÷áËí»É [ä¶Î, 
1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ´ØÄÐ, 2001]

ØáÝÇÃáñÇÝ·ØáÝÇÃáñÇÝ· ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ ÑëÏáÕ  
å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó [CEPM, 1996]

´ääÎ´ääÎ ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝ [ä¶Î, 1990,  ´ØÄÐ, 2001]

ä³ßïáÝ³Ï³Ýä³ßïáÝ³Ï³Ý ´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í, ÉÇ³½áñí³Í 
Ï³Ù Çñ³Ï³Ý³óí³Í [ä¶Î, 1990]

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ä³ßïáÝ³Ï³Ý 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

ä³ñï³¹Çñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íá-
ñáõÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ñ³ñÏ³¹ñáõÙ ¨ å³ñï³¹Çñ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³-
Ï³Ý³óáõÙ` Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï»Õ³ÛÝ³óÙ³Ý Ï³Ù í»ñ³óÙ³Ý Ï³Ù 
Ï³ñ·³íáñáíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí  (ï»°ë 
î»ñÙÇÝÝ»ñÇ μ³é³ñ³ÝÇ Ñ³í»ÉáõÙ N.1) [´ØÄÐ, 
2001]
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ö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ ÜÛáõÃ, áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÁ  å³ßï-
å³Ý»ÉÇë, ï»Õ³÷áË»ÉÇë Ï³Ù áñå»ë Ñ»Ý³ñ³Ý  
´ØØâ N. 20, 2004]

àõÕÇàõÕÇ ò³ÝÏ³ó³Í ÙÇçáó, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÙáõïùÁ Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ 
[ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995]

ìÝ³ë³Ï³ñìÝ³ë³Ï³ñ
 ûñ·³ÝÇ½Ù ûñ·³ÝÇ½Ù

´áõÛë»ñÇ Ï³Ù μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ μáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
áñ¨¿ ï»ë³Ï, ó»Õ Ï³Ù Ï»Ýë³ïÇå,  Ï³Ù å³Ãá·»Ý 
³·»Ýï  [ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995, 
´äØÎ, 1997]

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ Áëï  ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ Áëï  
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ 
¹³ë»ÉÁ¹³ë»ÉÁ

¶áñÍÁÝÃ³ó, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ã» ³ñ¹Ûáù íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ ûÅïí³Í ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³-
ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³é³ÓÝ³-
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí [´ØØâ N. 11, 2001]

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ·áïÇûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ·áïÇ

î³ñ³Íù, áñï»Õ Áëï ·Çï³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù ãÇ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ûë 
íÇ×³ÏÁ å³ßïáÝ³å»ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ [ä¶Î, 
1995]

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó ½»ñÍ 
³ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù ³ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù 

²ñï³¹ñ³ï³ñ³Íù, áñï»Õ Áëï ·Çï³Ï³Ý íÏ³-
ÛáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù 
ãÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åùáõÙ, 
³Ûë íÇ×³ÏÁ å³ßïáÝ³å»ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
[´ØØâ N. 10, 1999]

ìÝ³ë³Ï³ñ ìÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ
íï³Ý·Çíï³Ý·Ç
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝí»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

Î»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³-
Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó` 
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ³ñ¹Ûáù íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ 
å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñíÇ ¨ ¹ñ³ ¹»Ù Ó»éÝ³ñÏíáÕ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ½áñáõ-
ÃÛáõÝÁ  áñáß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí [ä¶Î 1995, 
í»ñ³Ý³Ûí³Í, ´äØÎ, 1997]
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´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ó»éÝ³ñÏí³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý` ëïáõ·áõÙÁ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ùß³ÏáõÙÁ  [´ØÄÐ, 2001]

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÑ³í³ëï³·Çñ

Àëï ´äØÎ-Ç ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ å³ï-
ñ³ëïí³Í Ñ³í³ëï³·Çñ [ä¶Î, 1990]

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ

´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñáÕ »Ý 
Ùß³Ïí»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ 
[ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995]

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙ ÙÇçáó³éáõÙ 
(Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í 
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙ)Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙ)

ò³ÝÏ³ó³Í ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, Ï³ñ·³íáñáÕ  
³Ïï Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·, áñÁ 
Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ï³ÝË»É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ¹ñ³Ýó 
ï³ñ³ÍáõÙÁ, Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ï³ñ·³íáñíáÕ 
áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ïÝï»-
ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ [ä¶Î, 1995; í»ñ³Ý³Ûí³Í 
´äØÎ, 1997; ´ØÄÐ, 2002] 
(§´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ¦ ï»ñÙÇÝÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙÁ  å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³åÁ  Ï³ñ·³íáñíáÕ 
áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ-·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï£ ²Û¹ Ï³åÁ 
μ³í³ñ³ñ ã³÷áí ³ñï³óáÉí³Í ã¿ ´ØØÎ (1997) Ðá¹í³Í II-
áõÙ ß³ñ³¹ñí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ù»ç)£ 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÝ Çñ³-
Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ  ó³ÝÏ³ó³Í å³ßïá-
Ý³å»ë ÁÝ¹áõÝí³Í Ù»Ãá¹, Ý»ñ³éÛ³É Ï³ñ·³íáñ-
íáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
ëïáõ·Ù³Ý, ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù 
Ùß³ÏÙ³Ý Ï³ï³ñáõÙÁ  [ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
ä¶Î, 1995, CEPM,1999, ´äØÎ, ´ØÄÐ 2001]
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´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñáõÙÏ³ñ·³íáñáõÙ

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³-
÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ 
Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ë³Ñ-
Ù³Ý³÷³ÏáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ, Ý»ñ³éÛ³É 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ    
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ [ä¶Î, 1990; í»ñ³-
Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995, CEPM, 1999, ´äØÎ, ´ØÄÐ, 
2001]

´áõë³Ï³Ý ´áõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ 

âÙß³Ïí³Í μáõë³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ÑáõÙù»ñ 
(Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ μáõÛë»ñÁ) ¨ Ýñ³Ýó 
Ùß³Ïí³Í ³ñï³¹ñ³Ýù, áñáÝù Çñ»Ýó μÝ³Ï³Ý 
Ï³Ù í»ñ³Ùß³Ïí³Í íÇ×³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý íï³Ý· 
ëï»ÕÍ»É íÝ³ë³ïáõÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ ï³-
ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ [ä¶Î 1990, í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
´äØÎ, 1997]

îÝÏ»É (Ý»ñ³éÛ³É îÝÏ»É (Ý»ñ³éÛ³É 
í»ñ³ïÝÏ»ÉÁ)í»ñ³ïÝÏ»ÉÁ)

´áõÛë»ñÁ ³×Ù³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõ 
ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, Ï³Ù å³ïí³ëïÙ³Ý 
ÙÇçáóáí  Ï³Ù ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` ¹ñ³Ýó 
Ñ»ï³·³ ³×Á, í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù μ³½Ù³-
óáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí  [ä¶Î, 1990, 
í»ñ³Ý³Ûí³Í, CEPM, 1999]

´áõÛë»ñ´áõÛë»ñ Î»Ý¹³ÝÇ μáõÛë»ñÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ 
³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ë»ñÙ»ñÁ ¨ ë³ÕÙÁ 
[ä¶Î 1990, í»ñ³Ý³Ûí³Í, ´äØÎ, 1997]

ìúìììúìì ìÝ³ë³Ï³ñ úñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ìï³Ý·Ç ì»ñÉáõÍáõ-
ÃÛáõÝ [ä¶Î, 1995; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ´ØÄÐ, 2001] 

Ü³ËÝ³Ï³Ý Ü³ËÝ³Ï³Ý 
Ù³ùë³½»ñÍáõÙ Ù³ùë³½»ñÍáõÙ 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ ¨/Ï³Ù 
Ù³ùë³½»ñÍáõÙ Í³·Ù³Ý »ñÏñáõÙ, áñÝ Çñ³Ï³-
Ý³óíáõÙ ¿ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ »ñÏñÇ ´áõÛë»ñÇ å³ßï-
å³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕ-
ÙÇó Ï³Ù í»ñçÇÝÇë Ï³ÝáÝ³íáñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ý»ñùá [ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995]
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²ñ·»Éù²ñ·»Éù àñáß³ÏÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³Ù μ»éÝ»ñÇ 
Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Ï³Ù ï»Õ³÷áËáõÙÝ ³ñ·»ÉáÕ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ [ä¶Î, 1990; 
í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995]

Î³ñ³ÝïÇÝÎ³ñ³ÝïÇÝ Î³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ë³Ñ-
Ù³Ý³÷³ÏáõÙ` Ñ»ï³½áïÙ³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý, 
Ï³Ù Ñ»ï³·³ ½ÝÝÙ³Ý, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¨/Ï³Ù 
Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ [ä¶Î, 1990;  í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
ä¶Î, 1995, CEPM, 1999]

Î³ñ³ÝïÇÝ Î³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñíÝ³ë³Ï³ñ
ûñ·³ÝÇ½Ùûñ·³ÝÇ½Ù

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÁ  åáï»ÝóÇ³É ïÝï»-
ë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³Ýáí íï³Ý·í³Í 
ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ, áñÝ ³ÛÝï»Õ  ¹»é¨ë ³éÏ³ ã¿, 
Ï³Ù ³éÏ³ ¿, ë³Ï³ÛÝ áã É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í, 
¨ áñÁ å³ßïáÝ³å»ë ÑëÏíáõÙ ¿ [ä¶Î, 1990; 
í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995, ´äØÎ, 1997]

´áõÛë»ñÇ ´áõÛë»ñÇ 
ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

ØÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý   Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ`      ́ äØÎ-Ç 
IX Ðá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáí 
[ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995, CEPM, 
1999]. Ý³ËÏÇÝáõÙª ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ)

Î³ñ·³íáñíáÕ Î³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³³é³ñÏ³

ò³ÝÏ³ó³Í μáõÛë, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù, å³-
Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³Íù, ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ, 
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó, μ»éÝ³ñÏÕ, ÑáÕ ¨ ó³Ý-
Ï³ó³Í ³ÛÉ ûñ·³ÝÇ½Ù, ûμÛ»Ïï Ï³Ù ÝÛáõÃ, áñÝ 
ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ Çñ Ù»ç å³ñáõÝ³Ï»É Ï³Ù ï³ñ³Í»É 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, ¨ áñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ [ä¶Î, 1990; í»ñ³-
Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995, ´äØÎ, 1997]

Î³ñ·³íáñíáÕ áã Î³ñ·³íáñíáÕ áã 
Ï³ñ³ÝïÇÝ Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½Ùûñ·³ÝÇ½Ù

àã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ïÝÏ³ÝÛáõÃáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ë 
¿ Ñ³ëóÝáõÙ ³Û¹ μáõÛë»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³-
·áñÍÙ³ÝÁ, ¨  áñÁ, Ñ»ï¨³μ³ñ, Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ 
Ý»ñÙáõÍáÕ ÏáÕÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ [´äØÎ, 1997]
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Î³ñ·³íáñíáÕ Î³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙíÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù

Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù Ï³Ù Ï³ñ-
·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù 
[´äØÎ, 1997]

ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë áñáß³ÏÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ 
Ï³Ù ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ μ³-
í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ [CEPM, 1996, í»ñ³Ý³Ûí³Í 
CEPM, 1999]

ÎàÎìúÎàÎìú Î³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½Ù [´ØØâ N. 16, 2002]

´äîÎ´äîÎ ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñí³Ý³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ [ä¶Î, 1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, 
´ØÄÐ, 2001]

î³ñ³ÍáõÙî³ñ³ÍáõÙ î³ñ³ÍùÇ Ý»ñëáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ 
[ä¶Î, 1995]

Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ 
Ùáï»óáõÙ (Ý»ñ)Ùáï»óáõÙ (Ý»ñ)

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç Ï³é³-
í³ñÙ³Ý ï³ñμ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÇÝï»·ñ³óáõÙ, 
áñáÝóÇó ³éÝí³½Ý »ñÏáõëÁ ·áñÍáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë, 
¨ áñáÝù ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí Ñ³ëÝáõÙ »Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ [´ØØâ No. 14, 2002]

öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÙ, áã ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý, íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ 
Ï³Ù ¹ñ³Ýù Ñ³Ûï³μ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí [ä¶Î, 
1990]

ì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙì³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ áãÝã³óÝ»Éáõ Ï³Ù 
Ñ»é³óÝ»Éáõ, Ï³Ù ¹ñ³Ýù  ³ÝåïáõÕ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
å³ßïáÝ³å»ë ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ·áñÍÁÝÃ³ó [ä¶Î, 
1990; í»ñ³Ý³Ûí³Í, ä¶Î, 1995, ´ØØâ No. 15, 
2002,  ´ØØâ N. 18, 2003]

 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ 
Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³ñÏ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³ÝË³ñ·»É»É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñ-
Ã³÷³ÝóáõÙÁ Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
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ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÙáõïùÁ  Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí: Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù 
¿ Ï³½Ùí³Í ÉÇÝÇ »ñÏáõ μ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë»ñÇó.  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
¹³ßïÇó ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇóª ´ääÎ-Çó:  Æñ³í³Ï³Ý 
¹³ßïÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ ´ääÎ-Çª Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝó  
å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, Ý»ñÙáõÍíáÕ ³å-
ñ³ÝùÝ»ñÇÝ  ̈  ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 
(Ý»ñ³éÛ³É ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ), ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ó»éÝ³ñÏí»É 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 
å³Ñ³ÝçáÕ ¹»åù»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É Ý³¨ 
ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 

Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ·áñÍ-
ÁÝÃ³óáõÙ ´ääÎ-Ý áõÝÇ ÙÇ ß³ñù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:  ¸ñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ 
»Ý ´äØÎ (1997) Ðá¹í³Í IV.2-áõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, ½ÝÝáõÙÁ, ³Ëï³Ñ³ÝáõÙÁ 
Ï³Ù í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý 
³ÝóÏ³óáõÙÁ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ áõëáõóáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ: Âí³ñÏí³Í 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ³éÝãíáÕ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ             
³ÛÝåÇëÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` Õ»Ï³í³ñáõÙÁ, ³áõ¹ÇïÁ ¨ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ,  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³Ûï-
Ù³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÙÁ, ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ ßÝáñÑ»ÉÁ ¨ í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ:  

Æ ÉñáõÙÝ í»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñí³ÍÇ` å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
´ääÎ-ÇÝ å³ïíÇñ³Ï»É Ý³¨ ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ÷á÷áËÙ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´ääÎ-Á 
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñ: ²ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ̈  
³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ, 
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ:    

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ

1. Üå³ï³ÏÁ1. Üå³ï³ÏÁ
Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³ñÏ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³ÝË³ñ·»É»É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³-
÷³ÝóáõÙÁ Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ (ÎàÎìú) ÙáõïùÁ  Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³-
íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí:   
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2. Î³éáõóí³ÍùÁ2. Î³éáõóí³ÍùÁ
Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë»ñÝ »Ý.   

- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ- 
·»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ   

-   Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ´ääÎ-Á: 
ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ áõ 

Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ »Ý:  Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, áñáß Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ-
·»ñ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý, áñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝí»Ý Çñ»Ýó å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÇ μáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é ÙÛáõëÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý É³ÛÝ ßñç³Ý³Ï, áñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÝ áõÝ»Ý   í³ñã³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí 
Çñ»Ýó ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ïíÇñ³Ïí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ: 
àõëïÇ, ³Ûë ã³÷áñáßÇãÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÕ»ÝÇßÝ»ñ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ²Û¹ Ï³ñ·³-
íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ ´³ÅÇÝ 4-áõÙ:   

´ääÎ-Ý ³ÛÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 
¿ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨/Ï³Ù 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý (Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ) Ñ³Ù³ñ: ²ÛÉ å»ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï` Ø³ùë³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñáÕ »Ý  áñá-
ß³ÏÇ ¹»ñ áõÝ»Ý³É (å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñëï³Ï 
ë³ÑÙ³Ý³½³ïÙ³Ùμ) Ý»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ, ¨ 
å»ïù ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³å å³Ñå³ÝíÇ:  Ð³×³Ë ´ääÎ-Á Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ ³ßË³-
ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõÅ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ÉÇ³½áñ»É 
·áñÍ»Éáõ Çñ ³ÝáõÝÇóª  ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Çñ 
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:   

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ ´³ÅÇÝ 5-áõÙ:  

3. Æñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ3. Æñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Çñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÑÇÙÝ³¹ñ»ÉÇë ¨ 

ß³Ñ³·áñÍ»ÉÇë ´ääÎ-Á å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ.  
- Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó, ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÇó ¨ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇó μËáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³-
ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ.  

- Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇó μËáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ.   

- ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
- Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Ï³Ù ´ääÎ-Ç í³ñ-

ã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  
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3.1 ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ, ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ3.1 ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ, ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ
²½·³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 

ëáõí»ñ»Ý Çñ³íáõÝùª Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó áñáßí³Í å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Çñ»Ýó ÙÇç-
³½·³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ ³éÝã-
íáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ´äØÎ-Çó 
(1997) ¨ ²é¨ïñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇó 
μËáÕ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÝ áõ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ Ý»ñ·áñÍáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý íñ³:  ¸ñ³Ýù 
Ý»ñ·áñÍáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
áõ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇó μËáÕ 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³:   

Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, ÁÝ¹áõÝáõÙÝ áõ ÏÇñ³éáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ 
áñáß³ÏÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í 
»Ý ´ØØâ N. 1-áõÙ  (ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇÝ ³éÝãíáÕ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñ), ÇÝãåÇëÇù »Ý.
-  Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ
-  ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ
-  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
-  ³ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
-  Ýí³½³·áõÛÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ
-  Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙÁ
- ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ (ûñÇÝ³Ï` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íï³Ý·Ç 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí)
-  Ñ»ï¨áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
-  Ï³é³í³ñíáÕ éÇëÏÁ
-  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
-  Ññ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ
-  Ñ³Ù³½áñáõÃÛáõÝÁ
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñÁ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 

ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ£ 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõÙ ¨ Ï³ÝáÝ³-

Ï³ñ·»ñáõÙ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý Ýí³½³·áõÛÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÁ 
¨ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Çñ³·áñÍ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁª ³é¨ïñÇ 
³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 3.2 î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ 3.2 î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª ´áõÛë»ñÇ 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (´äîÎ)  
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¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ëñ³Ëáõë»É Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÝ»Éáõ 
Çñ»Ýó Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, ¨ Çñ»Ýó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
û·ïÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ: 
ä¶Î-Ç ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³é»ÉÇ 
Ï³ÝáÝÝ»ñ, ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ ÉÇ³½áñí³Í ÉÇÝ»É ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÇó ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¨ ÏÇñ³ñÏ»Éáõ áñáß Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ:  

4. Î³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ4. Î³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ
Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å»ïáõÃÛ³Ý (å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙÇ) 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿  (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í  IV.3c): ²Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ´ääÎ-ÇÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ 
ßÝáñÑ»É Ùß³Ï»Éáõ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ ¨ 
Ý»ñ¹Ý»Éáõ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:  ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ 
ÏáÕÙ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïª Ñ»ï¨Û³ÉÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³-
Ù³ñ.   
- ´ääÎ-Çª Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ³éÝãíáÕ å³ñ-

ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ  
- ûñ»Ýùáí ³Ùñ³·ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ, áñÁ ´ääÎ-ÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

ÏÁÝÓ»éÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ 
³éÝãíáÕ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ

- Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ÉÇ³-
½áñáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª ìúìì-Ç ÙÇçáóáí

- Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
ÏÇñ³é»ÉÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  

- Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
ÏÇñ³é»ÉÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñ  

- ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ó»éÝ³ñÏ»Éáõª ûñ»Ýùáí ³Ùñ³-
·ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ   

- ´ääÎ-Ç ¨ ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ñ-
Ù³ÝáõÙ  

- Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¨ Ã³÷³ÝóÇÏ Ï³Ýá-
Ý³Ï³ñ·»ñ áõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ¹ñ³Ýó áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ:  

ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ ´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í VII.2b-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  
å³ñï³íáñí³Í »Ý ³å³Ñáí»Éáõ Çñ»Ýó Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ. 
³Û¹ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙù:   

4.1 Î³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ4.1 Î³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ
Î³ñ·³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³ÛÝ 
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³é³ñÏ³Ý»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý í³ñ³Ïí³Í Ï³Ù ³Õïáïí³Í ÉÇÝ»É íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí: Î³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã-Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ:  ´áÉáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ñ·³íáñí»É Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  êå³éÙ³Ý Ï³Ù Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³-
ï»ëí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Ï³ñ·³íáñí»É Ï³ñ·³íáñíáÕ áã-
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   Î³ñ·³íáñíáÕ áã-Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ñ·³íáñí»É ÙÇ³ÛÝ ïÝÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í μáõÛë»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ: êïáñ¨ μ»ñí³Í »Ý Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ.   
-   ïÝÏÙ³Ý, ëå³éÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý  Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍ-

íáÕ μáõÛë»ñ ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ 
- å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ
-  ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¹»ÝÝ³Å  
-  ÷áË³¹ñÙ³Ý ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ
-  ÑáÕ, ûñ·³Ý³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ ¨ ³éÝãíáÕ ÝÛáõÃ»ñ  
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ å³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ï³Ù ï³ñ³Í»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

áõÝ»óáÕ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ 
- åáï»ÝóÇ³É ³Õïáïí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ (ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª ·ÛáõÕ³ïÝï»-

ë³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý ¨ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ)
-  Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ 
-  ×³Ý³å³ñÑáñ¹áÕÝ»ñÇª ÙÇ »ñÏñÇó ÙÛáõëÁ ÷áË³¹ñíáÕ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Çñ»ñÁ  
- ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áëïÁ, Ý»ñ³éÛ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëáõñÑ³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Í³é³Ûáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ   
-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³·»ÝïÝ»ñÁ:2  

Î³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ:  

4.2 ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 4.2 ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ñ 

ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÙáõïùÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³é»Ý ³ÛÝåÇëÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ÇÝã-
åÇëÇù »Ý ³ñ·»ÉùÁ, ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ Ï³Ù Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ù³ÝÇ ¹»é Ýßí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ã»Ý Ñ³Ù³ñ-
í»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ¨ ù³ÝÇ ¹»é ¹ñ³Ýù

2 ÆÝùÝÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³·»ÝïÝ»ñÁ ã»Ý 
ÁÝÏÝáõÙ §Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ¦ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ï³Ï  (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í 
II.1): ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ï»ËÝÇÏå»ë ³ñ¹³ñ³óí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ 
»Ý »ÝÃ³ñÏí»É  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í VI – 
Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³Ý½ÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ¨  Ðá¹í³Í VII.1c ¨ VII.1d)  ¨ 
ëáõÛÝ ã³÷áñáßÇãÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ñí»É Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ:
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ï»ËÝÇÏ³å»ë ³ñ¹³ñ³óí³Í ã»Ý: ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ å»ïù ¿ μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ý ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ ´äØÎ-Ç ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ 
áõ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÁ:   

4.2.1 ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  4.2.1 ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  
Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí  å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý ³ÛÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó å»ïù 

¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ 
¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ:3 ²Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μÝáõÛÃ Ïñ»Éª ÏÇñ³éí»Éáí μáÉáñ ï»ë³ÏÇ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ,  Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ÉÇÝ»É áñå»ë áñáß³ÏÇ Í³·áõÙ 
áõÝ»óáÕ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ïáõÏ ÙÇçá-
ó³éáõÙÝ»ñ: Î³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É μ»éÝ»ñÇ ÙáõïùÇó ³é³ç, ÙáõïùÇ Å³Ù³Ý³Ï 
Ï³Ù ÙáõïùÇó Ñ»ïá ÏÇñ³éíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:  

²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ 
Ùáï»óáõÙÝ»ñ:  

²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñÏñáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ï³-
ñáÕ ¿ ´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó íÏ³Û³·ñáõÙ å³Ñ³Ýçí»É (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´ØØâ N. 7: 

²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý íÏ³Û³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ã³÷áñáßÇãÇ),  Ý»ñ³éáõÙ »Ý. 
- ½ÝÝáõÙÁª Ý³Ëù³Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ  
- ÷áñÓ³ñÏáõÙÁª Ý³Ëù³Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ
- Ùß³ÏáõÙÁª Ý³Ëù³Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ 
-  ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ μáõÛë»ñÇó ³ñï³-

¹ñí³Í ÉÇÝ»ÉÁ (ûñÇÝ³Ï, áñáÝù ³×»É »Ý íÇñáõëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÷áñÓ³ñÏí³Í 
μáõÛë»ñÇó Ï³Ù Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ) 

-  ³×Ù³Ý ë»½áÝáõÙ ½ÝÝáõÙÁ Ï³Ù ÷áñÓ³ñÏáõÙÁª Ý³Ëù³Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ.  
- Í³·Ù³ÝÁ í³ÛñÁª íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³í³Ûñ Ï³Ù 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë,  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³Íù Ï³Ù íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇ  

-  Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ 
-  μ»éÝ³ËÙμÇ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ: 

ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É ³é³ùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý.  
- Ùß³ÏáõÙ (ûñÇÝ³Ïª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ùÇÙÇ³Ï³Ý Ùß³-

ÏáõÙÝ»ñ)
3 êáõÛÝ ã³÷áñáßÇãÇ Ýå³ï³Ïáí, Ý»ñÙáõÍáõÙÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ »ñÏÇñ Ùáõïù ·áñÍáÕ μáÉáñ 
μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ (μ³óÇ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇó), Ý»ñ³éÛ³É Ýñ³Ýù, áñáÝù ÷áË³¹ñíáõÙ 
»Ý ¹»åÇ ³½³ï ³é¨ïñÇ ·áïÇÝ»ñ (Ý»ñ³éÛ³É Ù³ùë³ïáõñùÇó ³½³ïí³Í 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,  ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ å³Ñ»ëïáõÙ ·ïÝíáÕ áõ ãÙ³ùë³½»ñÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ), 
¨ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³É³Ýí³Í ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ:   
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-  μ»éÝ³ËÙμÇ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ: 

ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É ÙáõïùÇ Ï»ïáõÙ, Ý»ñ³éáõÙ »Ý.  
-  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ëïáõ·áõÙ
-  μ»éÝ³ËÙμÇ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ 
-  Ùß³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ ³é³ùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï   
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÁ 
-  ÷³ñÓ³ñÏáõÙÁ 
-  Ùß³ÏáõÙÁ
-  μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ Ï³É³ÝáõÙÁª ÙÇÝã¨ ÷³ñÓ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³-

í»ïáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ:  

ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É ÙáõïùÇó Ñ»ïá, Ý»ñ³éáõÙ »Ý.  
-  Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ï³Ï å³Ñ»ÉÁ (ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï, ÙáõïùÇó Ñ»ïá Ï³ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ 

Ï³Û³ÝáõÙ å³Ñ»ÉÁ)  ½ÝÝÙ³Ý, ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
-  Ýß³Ý³Ïí³Í í³ÛñáõÙ å³Ñ»ÉÁª ÙÇÝã¨ áñáßí³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ  
- μ»éÝ³ËÙμÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ (ûñÇ-

Ý³Ï` áñáßí³Í Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ):
ä³Ñ³ÝçíáÕ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É. 

-  ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ï³Ù ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÁ 
-  ë³ÑÙ³Ýí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ÙáõïùÇ  Ï»-

ï»ñáõÙ  
- ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÁ, áñ Ý»ñÙáõÍáÕÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë Ñ³ÛïÝ»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í μ»é-

Ý³ËÙμ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ù³Ý Ù³ëÇÝ   
-  ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ  
-  Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ùë³½»ñÍáõÙÁ: 

Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëÇ å³Û-
Ù³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í 
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³½áñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:   

4.2.1.1 Ð³ïáõÏ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ å³ÛÙ³Ý4.2.1.1 Ð³ïáõÏ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ å³ÛÙ³Ý
ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý»É ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³-

½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù-
Ý»ñÇ, Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³·»ÝïÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³Ý (ï»°ë Ý³¨ ´ØØâ N.3: Î»Ýë³-
μ³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ¿Ï½áïÇÏ ³·»ÝïÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ³ñÓ³ÏÙ³Ý í³ñùÇ 
Ïá¹»ùë): ÜÙ³Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÃáõÛÉ³ïñí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý å³ÛÙ³Ýáí:  
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4.2.1.2 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-4.2.1.2 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³í³Ûñ»ñ Ï³Ù ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñ,  íÝ³-ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³í³Ûñ»ñ Ï³Ù ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñ,  íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ   í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ   

Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñáÕ å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý »ñÏñÇ 
Ý»ñëáõÙ Ýß³Ý³Ï»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ  (Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ ´ØØâ N.4: ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ã³÷áñáßãÇ), íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³Ù Ý³Ë³ï»ë»É  å³ßïáÝ³Ï³Ý í»ñ³-
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ: Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏñáõÙ ÝÙ³Ý í³Ûñ»ñÇ áõ Íñ³·ñ»ñÇ 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý áõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ý³Ë³Ó»éÝ»ÉÇë 
å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÁ:  Ü»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí å»ïù ¿ ×³Ý³ã»É ³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕ-
Ù»ñÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý Ýß³Ý³Ïí³Í í³Ûñ»ñÇ áõ Íñ³·ñ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³ÛÉ  å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ Ýß³Ý³Ïí³Í í³Û-
ñ»ñÇ áõ Íñ³·ñ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ áñå»ë Ñ³Ù³½áñ ×³Ý³ã»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: 
Î³ñáÕ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý³Ë³ï»ë»É 
³ÛÉ ´ääÎ-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í í³Ûñ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ÁÝ¹áõÝÙ³Ý, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ å³ÛÙ³Ý:  

4.2.2 Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ4.2.2 Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É áñå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³Ù 

Ñ³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝª ¹»åù ³é ¹»åù ÑÇÙáõÝùáí:  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ.

-  »ñμ μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ  
-  »ñμ ÙÇ ß³ñù ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý ÙáõïùÁ ÃáõÛÉ³ïñáÕ Ñ³-

ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ÇÝãå»ë ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáõÙ:   
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ãå»ïù ¿ å³Ñ³ÝçíÇ ÉÇó»Ý½Ç³ Ï³Ù 

ÃáõÛÉ³ïñ³·Çñ, ë³Ï³ÛÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
»ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»É ëïáõ·Ù³Ý£ 

Ð³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÐ³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
Ð³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ïª ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ï³Ù ÃáõÛÉ³ïñ³·ñÇ 

ï»ëùáí, Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ:  ¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç-
í»É ³é³ÝÓÇÝ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ  Ï³Ù áñáß³ÏÇ Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ÙÇ ß³ñù μ»é-
Ý³ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
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Ð³ïáõÏ ÃáÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É Ñ»ï¨Û³É ¹»åù»ñáõÙ.  
-  ³ñï³Ï³ñ· Ï³Ù μ³ó³éÇÏ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ  
- Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý Ñ³ïáõÏ ³é³ÝÓÇÝ å³Ñ³Ýç-

Ý»ñ, ûñÇÝ³Ï` Ýñ³Ýù, áñáÝó Ñ³Ù³ñ  ë³ÑÙ³Ýí»É  ¿  ÙáõïùÇó Ñ»ïá Ï³ñ³Ý-
ïÇÝÇ ï³Ï å³Ñ»Éáõ å³Ñ³Ýç, Ï³Ù áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñáß³ÏÇ 
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí  

-  Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ́ ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÙáõïùÇó Ñ»ïá 
áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ï¨»É Ý»ñÙáõÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇÝ:   

Ð³ñÏ ¿ ÑÇß»É, áñ áñáß »ñÏñÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»É 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏÇñ³é»É ³ÛÝ ï»Õ»ñáõÙ, áñï»Õ 
ÝÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý 
åñ³ÏïÇÏ³:    

4.2.3 ²ñ·»ÉùÝ»ñ4.2.3 ²ñ·»ÉùÝ»ñ
Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ³ñ·»ÉùÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ó³ÝÏ³ó³Í Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, Ï³Ù 
áñáß³ÏÇ Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ³åñ³ÝùÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ³ñ·»ÉùÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý áõñÇß ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãÏ³:  
²ñ·»ÉùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»ËÝÇÏ³å»ë ³ñ¹³ñ³óí³Í ÉÇÝ»Ý: ´ääÎ-Ý»ñÁ å»ïù 
¿ Ý³Ë³ï»ë»Ý Ñ³Ù³½áñ, ë³Ï³ÛÝ ³é¨ïáõñÁ å³Ï³ë ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕ-
Ù»ñÁ å»ïù ¿ Çñ»Ýó ´ääÎ-Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ÷á÷áË»Ý Çñ»Ýó Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ, »Ã» ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ³í³ñ³ñ 
Ù³Ï³ñ¹³Ï »Ý ³å³ÑáíáõÙ: ²ñ·»ÉùÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ:  Î³ñ·³íáñíáÕ áã-Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»Ý ÝÙ³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÇª Ï³Ëí³Í íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝí³Í ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó:  

Î³ñáÕ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí 
Ý»ñÙáõÍ»Éáõ ³ñ·»Éí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝíÇ 
ÑëÏíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó Ý»ñÙáõÍÙ³Ý  í»ñ³μ»ñÛ³É å³ÛÙ³Ý, Ý»ñ³é-
Û³É ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ï³Ù ÃáõÛÉ³ïñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:    

4.3 î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñ4.3 î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñ
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ´ØØâ N. 5 ã³÷áñáßãÇ (´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ 

μ³é³ñ³Ý)` ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ ã»Ý Ý»ñÙáõÍíáõÙ: ê³Ï³ÛÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹É³ÛÝí»Éª ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ï³ñ³Íí»Éáõ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý 
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Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõÕÕí³Íª ï»ËÝÇÏ³å»ë ÑÇÙÝ³íáñí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í VII.4): Î³-
ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ, ¹ñ³Ýó ³ÙμáÕ-
ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ Ï³Ù Ñ³í³ëïÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ ¹ñ³Ýù ¹áõñë 
»Ý μ»ñíáõÙ ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏñÇó:  ºñÏñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ëï³ï»É ³ÝóÙ³Ý 
(ÙáõïùÇ) Ï»ï»ñ, »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ï»Õ³÷áËÙ³Ý »ñÃáõÕÇÝ»ñ, ÷áË³¹ñÙ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·ïÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñí³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñ:  

4.4 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»-4.4 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»-
ñ³μ»ñáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  ñ³μ»ñáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  

Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ ³ÝÑ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í 
VII.2f.  Ù³Ýñ³Ù³ëÝ  ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  å³ñáõÝ³ÏíáõÙ  »Ý  ´ØØâ  N. 13 
²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ Ññ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
áõÕ»óáõÛó ã³÷áñáßãáõÙ), Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ýí³½³·áõÛÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý 
ëÏ½μáõÝùÁ:   

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ 
¹ñ³Ýó ÙáõïùÁ Ý³ËÝ³Ï³Ýáñ»Ý Ù»ñÅí»É ¿, Ï³ñáÕ »Ý Ó»éÝ³ñÏí»É Ñ»ï¨Û³É 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  
-  Ùß³ÏáõÙ
-  ï»ë³Ï³íáñáõÙ Ï³Ù íÇ×³ÏÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ  
-  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ (Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÁ)  í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ  
-  áõÕÕáñ¹áõÙ ¹»åÇ áñáß³ÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ, ûñÇÝ³Ï` Ùß³ÏáõÙÁ  
-  í»ñ³³é³ùáõÙ
-  áãÝã³óáõÙ  (ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï` ³ÛñáõÙ): 

²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕ 
¹»åùÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ 
Ï³Ù Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³ÝÁ Ï³Ù Ï³ë»óÙ³ÝÁ:  

4.5 ²ÛÉ ï³ññ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßï å³Ñ³Ýçí»É  4.5 ²ÛÉ ï³ññ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßï å³Ñ³Ýçí»É  
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÝ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙùÇ ëï»Õ-
ÍáõÙ, Ï³Ù áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É í³ñã³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ 
ÙÇçáóáí:  ÜÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó »Ý.
-  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ 
-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ½»ÏáõóáõÙÁ
-  å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý (ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ) Ï»ïÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ 
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- Ï³ñ·³íáñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ¨ ï³ñ³ÍáõÙÁ  
-  ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 
-  Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ  
-  Ñ³Ù³½áñáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ 
-  ³ÝóÙ³Ý (ÙáõïùÇ) Ï»ï»ñÇ áñáßáõÙÁ
-  å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ: 

4.6 ´ääÎ-Ç Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ 4.6 ´ääÎ-Ç Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ 
àñå»ë½Ç ́ ääÎ-Á Ï³ñáÕ³Ý³ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,Ýñ³Ý 

å»ïù ¿ ßÝáñÑíÇ Çñ³í³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ (Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ)  (´äØÎ, 
1997, Ðá¹í³Í IV), áñáÝù ́ ääÎ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ̈  ³ÛÉ ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ³Ýó 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ýª   
- Ùáõïù ·áñÍ»É ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñ, áñï»Õ 

Ï³ñáÕ »Ý ³éÏ³ ÉÇÝ»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñ  

-  ½ÝÝ»É Ï³Ù ÷áñÓ³ñÏ»É Ý»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÁ  

- í»ñóÝ»É  ÝÙáõßÝ»ñ Ý»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇó, Ï³Ù ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»ñÇó, áñï»Õ Ï³ñáÕ »Ý ³éÏ³ ÉÇÝ»É 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ (³¹ ÃíáõÙª ³Ý³ÉÇ½Ç Ñ³Ù³ñ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ÝÙáõßÁ Ï³ñáÕ ¿ áãÝã³óí»É)  

- Ï³É³ÝùÇ ï³Ï å³Ñ»É Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÁ  

- Ùß³Ï»É Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, 
³Û¹ ÃíáõÙª ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñÁ, áñï»Õ Ï³ñáÕ »Ý ³éÏ³ 
ÉÇÝ»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ, Ï³Ù å³Ñ³Ýç»É ¹ñ³Ýó Ùß³ÏáõÙ

- Ù»ñÅ»É μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ ÙáõïùÁ, å³Ñ³Ýç»É ¹ñ³Ýó í»ñ³³é³ùáõÙ Ï³Ù áãÝ-
ã³óáõÙ  

-  Ó»éÝ³ñÏ»É ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
-  ë³ÑÙ³Ý»É ¨ ·³ÝÓ»É Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ïáõ-

·³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í×³ñÝ»ñ (áã å³ñï³¹Çñ):   

5. Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ 5. Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ 
´ääÎ-Á å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³-

Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨/Ï³Ù í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý (Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Ï³-
é³í³ñáõÙ) Ñ³Ù³ñ (ï»°ë Ý³¨ ́ ³ÅÇÝ 2, »ññáñ¹ å³ñμ»ñáõÃÛáõÝ): ²Ûë å³ï³ë-
Ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë μËáõÙ ¿ ´äØÎ (1997) Ðá¹í³Í IV.2-Çó:   

5.1 ´ääÎ-Ç Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ   5.1 ´ääÎ-Ç Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ   
´ääÎ-Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Çñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ é»ëáõñëÝ»ñ:  
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5.1.1 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Õ»Ï³í³ñáõÙÁ5.1.1 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Õ»Ï³í³ñáõÙÁ
´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Õ»Ï³-

í³ñÙ³Ùμ å»ïù ¿ ³å³ÑáííÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý áõ Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ:  ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³-
ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ïááñ¹ÇÝ³óáõÙ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñáí ½μ³Õ-
íáÕ ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ïª Ø³ù-
ë³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Õ»Ï³í³ñáõÙÁ å»ïù ¿ Ïááñ¹ÇÝ³óíÇ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³¹³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ 
¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ý³¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³-
éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí:   

5.1.2 Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙ5.1.2 Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙ
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å»ïáõÃÛ³Ý (å³ÛÙ³-

Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙÇ) å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í IV.3c): ²Ûë 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, å»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨/Ï³Ù í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É ´ääÎ-ÇÝ:  
²Û¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ´ääÎ-Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμª 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí Ï³Ù Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí 
³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ºñÏñáõÙ ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËáñÑñ-
¹³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇçáóáí å»ïù ¿ Ùß³Ïí»Ý, å³Ñå³Ýí»Ý ¨ Áëï 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý í»ñ³Ý³Ûí»Ý å³ïß³× ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñª ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
·áñÍáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³-
Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ Ïñ³Í 
μÝ³·³í³éÝ»ñÇ ¨ Ù³ëÝ³íáñ ë»ÏïáñÇ ËÙμ»ñÇ Ñ»ï Ï³ñáÕ »Ý Ýå³ëï»É 
Ù³ëÝ³íáñ ë»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÙμéÝÙ³Ý áõ 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ 
μ³ñ»É³íÙ³ÝÁ:   

5.1.3 ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ5.1.3 ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ
´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³óí³-

ÍáõÃÛáõÝÁ Ù³ë³Ùμ áñáßíáõÙ ¿ Ï³ñ·³íáñáÕ »ñÏñáõÙ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³-
Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íÇ×³Ïáí:  ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ Ï³ñáÕ  
¿  ÷áËí»Éª Ã»É³¹ñ»Éáí Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÛáõÝ: ä³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ùß³ÏíáÕ 
¨ ãÙß³ÏíáÕ μáõÛë»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´ØØâ N.6: ÐëÏáÕáõÃÛ³Ý 
áõÕ»óáõÛó ã³÷áñáßÇãÇ)ª íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
å³ïß³× ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É 
Ý³¨ ìúìì-Ý»ñÇ ̈  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ:   



Բու սասանիտարական մի ջոցառու մների մի ջազգային չափորոշիչներ

 127

5.1.4 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ 5.1.4 ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Ï³½ÙáõÙûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Ï³½ÙáõÙ

ä³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï` íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý (ìúìì) ÙÇçáóáíª áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ¹»Ù 
Ó»éÝ³ñÏí»ÉÇù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ 
(´ØØâ N.11:  Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, 
Ý»ñ³éÛ³É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ éÇëÏ»ñÇ ¨ Ó¨³÷á÷áËí³Í Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ-
·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, 2004; ´ØØâ N.21: Î³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³-
ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ): ìúìì-Ý»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É áñáß³ÏÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ, Ï³Ù áñáß³ÏÇ áõÕáõ 
(ûñÇÝ³Ïª ³åñ³ÝùÇ) Ñ»ï Ï³åí³Í μáÉáñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
²åñ³ÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·í»É Áëï ¹ñ³ Ùß³ÏÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ï³Ù Áëï 
Ý³Ë³ï»ëí³Í û·ï³·áñÍÙ³Ý: Î³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ï³½Ùí»Ý ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ´ØØâ N.19: Î³ñ-
·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñ Ï³½Ù»Éáõ áõÕ»óáõÛó 
ã³÷áñáßãÇ), áñáÝù å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý  (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í VII.2i)£ 
Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 
¹ñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý Ùß³ÏíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÙ, áñáÝù ãå»ïù ¿ 
³í»ÉÇ ËÇëï ÉÇÝ»Ý, ù³ÝÇ ¹»é ¹³ ï»ËÝÇÏ³å»ë ³ñ¹³ñ³óí³Í ã¿:  

ìúìì ·áñÍÁÝÃ³óÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñ½áñáß 
Ó¨³Ï»ñåí»Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý»Éáí 
³é³ÝÓÇÝ ìúìì-Ý»ñÇ ³í³ñïÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ³å³Ñáí»Éáí ¹ñ³Ýó 
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Ñëï³Ï áõÕ»ÝÇßÝ»ñ:    

5.1.5 ²áõ¹Çï ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ5.1.5 ²áõ¹Çï ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ

5.1.5.1 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ 5.1.5.1 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ 
 Ü»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ Ñ³×³Ë ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, 

áñáÝù å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï, 
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ (ëáíáñ³μ³ñ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ Ùß³Ï³μáõÛëÇ 
³×Ù³Ý ë»½áÝáõÙ) Ï³Ù Ùß³ÏÙ³Ý Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ëïáõ-
·áõÙÁ: àñáß³ÏÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ï` Ýáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ½³ñ-
·³óÝ»ÉÇë, ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-Ç Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ 
ë³ÑÙ³Ýí»É ³ÛÝåÇëÇ å³Ñ³Ýç, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó 
³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ ëïáñ¨ Ýßí³Í ï³ññ»ñÇ ³áõ¹ÇïÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ. 
 - ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
-  Ùß³ÏáõÙÝ»ñ
-  ½ÝÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ  
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ
-  Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 
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-  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
-  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ:

Ü»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñÁ å»ïù ¿ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³áõ¹ÇïÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý ³áõ¹ÇïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÙÇçáó³éáõÙ-
Ý»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ñ»ßï³óÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ 
»ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ·ñ³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
Ï³Ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ: ²Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³é»É 
³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ Ù³ùë³½»ñÍáõÙª Ý»ñÙáõÍáÕ 
»ñÏÇñ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ ëáíáñ³μ³ñ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ÛÝ μ³ÝÇÝ, 
áñ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ýí³½³·áõÛÝ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ:  ÜÙ³Ý μÝáõÛÃÇ ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ãå»ïù ¿ ÏÇñ³é-
í»Ý áñå»ë Ùßï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ¨ å»ïù ¿ μ³í³ñ³ñ  Ñ³Ù³ñí»Ý 
³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá:  
²Ûë Ùáï»óáõÙÁ, Çñ ÏÇñ³éÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³ÍáõÃÛ³Ùμ, 
Ï³ñáÕ ¿ ï³ñμ»ñí»É  5.1.5.2.1. μ³ÅÝáõÙ Ýßí³Íª Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ùë³½»ñÍÙ³Ý 
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñÇó: ²áõ¹ÇïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ 
¹³ñÓí»Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-ÇÝ:  

 5.1.5.2 Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 5.1.5.2 Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ï³ññ»ñÇó.  
-  ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ëïáõ·áõÙÝ»ñ
-  μ»éÝ³ËÙμÇ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñ 
-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÝ»ñ, ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

Ü»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É Ñ»ï¨Û³É Ýå³-
ï³ÏÝ»ñáí.  
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³-

ÝáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ  
- Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ ÎàÎìú-Ý»ñÇ 

ÙáõïùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ³éáõÙáí μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ  

-  åáï»ÝóÇ³É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³Ù  Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ, áñáÝó Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ïíÛ³É 
³åñ³ÝùÇ Ñ»ï Ï³ÝË³ï»ëí³Í ãÇ »Õ»É:  

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÝóÏ³óí»Ý ´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó 
Ï³Ù Ýñ³ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:  

Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý ³ÝÑ³å³Õ   
(´äØÎ, 1997, Ðá¹í³ÍÝ»ñ VII.2d ¨ VII.2e). ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ëïáõ-
·áõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ 
Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï` Ø³ùë³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³-
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Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμª Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ ³é¨ïñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ 
¨ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ³ñ³· ÷ã³óáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ íñ³:  

5.1.5.2.1 ¼ÝÝáõÙ5.1.5.2.1 ¼ÝÝáõÙ
¼ÝÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É ÙáõïùÇ Ï»ï»ñáõÙ, ÷áË³μ»éÝÙ³Ý 

Ï»ï»ñáõÙ, Ýå³ï³Ï³Ï»ïáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ï»ñáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³-
ËáõÙμÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñμ»ñ³Ïí»É, ûñÇÝ³Ï` Ëáßáñ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, å³ÛÙ³Ýáí, 
áñ Ýñ³Ýó  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí³Í  ÉÇÝÇ 
¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ:  ºñÏÏáÕÙ³ÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É Ý³¨ Í³·Ù³Ý »ñÏñáõÙª áñå»ë 
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ùë³½»ñÍÙ³Ý Íñ³·ñÇ ÙÇ Ù³ë, ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-Ç 
Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ:  

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ ï»ËÝÇÏ³å»ë 
³ñ¹³ñ³óí³Í ÉÇÝ»Ý, Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É 
-  μáÉáñ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμª áñå»ë ÙáõïùÇ å³ÛÙ³Ý  
-  áñå»ë Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Íñ³·ñÇ ÙÇ Ù³ë, áñï»Õ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (³ÛëÇÝùÝ ½ÝÝíáÕ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ) áñáßíáõÙ ¿ Ï³Ý-
Ë³ï»ëí³Í íï³Ý·Ç ÑÇÙ³Ý íñ³:  

¼ÝÝÙ³Ý ̈  ÝÙáõß³éÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝ»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³Ù Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³ïáõÏ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ íñ³:   

5.1.5.2.2 ÜÙáõß³éáõÙ5.1.5.2.2 ÜÙáõß³éáõÙ
´»éÝ³ËÙμ»ñÇó Ï³ñáÕ »Ý ÝÙáõßÝ»ñ í»ñóí»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý       

½ÝÝÙ³Ý, Ñ»ï³·³ É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  Ï³Ù ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý Ýå³-
ï³ÏÝ»ñáí:  

5.1.5.2.3 öáñÓ³ñÏáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙ5.1.5.2.3 öáñÓ³ñÏáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙ
öáñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýçí»É Ñ»ï¨Û³É Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.  

- ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ  

- ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ï³ñμ»ñ³Ïí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ñ³ëï³ïáõÙ

- ½ÝÝÙ³Ý ÙÇçáóáí ãÑ³ÛïÝ³μ»ñíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³-
Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ  

- Ã³ùÝí³Í í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ
- ³áõ¹Çï Ï³Ù ÙáÝÇÃáñÇÝ· 
- ÏáÕÙÝáñáßáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³Ûï-

Ù³Ý ¹»åù»ñáõÙ  
- Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ëïáõ·áõÙ:  

öáñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ-
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·»ñáõÙ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»å-
ùáõÙ Ñ»ï¨»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ï³Ù ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñμ ÷áñÓ³ñÏáõÙ-
Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñÇù ¿ ³é³ç³ÝáõÙ:  

5.1.6 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ 5.1.6 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ 
³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ¨ 
³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³-
ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý ´ØØâ N.13: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý 
¨ Ññ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áõÕ»óáõÛó ã³÷áñáßÇãáõÙ: 

5.1.6.1 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 5.1.6.1 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 
êïáñ¨ μ»ñí³Í »Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, »ñμ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ 

Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹³ñ³óí³Í ÉÇÝ»É.  
-    ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ Ýßí³Í Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙª 

Ï³åí³Í ³ÛÝ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿  
- ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ Ýßí³Í ÎàÎìú-Ç Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ, áñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

ïÝÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñÙáõÍí³Í μáõÛë»ñÇ μ»éÝ³ËÙμáõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³Û¹ 
μáõÛë»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ

- ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ãμ³í³ñ³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É 
»ñÏÏáÕÙ³ÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³Ýç-
Ý»ñÁ Ï³Ù Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ), ÇÝãåÇëÇù »Ý 
¹³ßï³ÛÇÝ ½ÝÝáõÙÝ»ñÁ, É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ 
¨/Ï³Ù ³ñï³¹ñáÕ ûμÛ»ÏïÝ»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ÙáÝÇÃáñÇ·Ç Ï³Ù ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ 

- ³ÛÝ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ ³ñ·»É³÷³ÏáõÙÁ, áñáÝù ³ÛÉ å³ï×³éáí ã»Ý Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝáõÙ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇÝ, ûñÇÝ³Ïª ¹ñ³ÝóáõÙ ãÑ³Û-
ï³ñ³ñ³·ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ÑáÕÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ñ·»Éí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý å³ï×³éáí, Ï³Ù å³Ñ³ÝçáÕ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ó³ËáÕÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ  

- ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
³Ýí³í»ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ  

- ³ñ·»Éí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñ Ï³Ù ³åñ³ÝùÝ»ñ 
- ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ §×³Ý³å³ñÑÇÝ ·ïÝíáÕ μ»éÝ»ñÇ¦ Ñ³Ù³ñ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:   
Ò»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ Ï³Ëí³Í ÏÉÇÝÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó, 

¨ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ï³ñμ»ñ³Ïí³Í íï³Ý·ÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
Ýí³½³·áõÛÝÁ:  ì³ñã³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï` áã ³ÙμáÕç³Ï³Ý ´áõë³ë³-
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ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñáÕ »Ý ßïÏí»É ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÇ ´ääÎ-Ç Ñ»ï Ï³åÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ÙÇçáóáí: ²ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 
»Ý å³Ñ³Ýç»É ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý.   

Î³É³ÝùÇ ï³Ï å³Ñ»ÉÁ – - ê³ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ 
Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ μ»éÝ³ËÙμÇÝ íÝ³ë å³ï×³é»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÛáõÝÁ. 

î»ë³Ï³íáñáõÙ ¨ μ»éÝ³ËÙμÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ - Ü»ñ·áñÍáõ-
ÃÛáõÝ Ïñ³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ»é³óí»É ï»ë³Ï³íáñÙ³Ý ¨  
μ»éÝ³ËÙμÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, Ý»ñ³éÛ³É í»ñ³÷³-
Ã»Ã³íáñáõÙÁ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):  

Øß³ÏáõÙ -– ÎÇñ³éíáõÙ ¿ ´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇóª ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ùß³ÏÙ³Ý ³éÏ³-
ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:  

àãÝã³óáõÙ - ´»éÝ³ËáõÙμÁ Ï³ñáÕ ¿ áãÝã³óí»É ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ 
´ääÎ-Ý ·ïÝáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ³ÛÉ Ï»ñå ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ñ·³íáñí»É:   

ì»ñ³³é³ùáõÙ - ä³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ μ»éÝ³ËáõÙμÁ 
Ï³ñáÕ ¿ »ñÏñÇó Ñ»é³óí»É í»ñ³³é³ùÙ³Ý ÙÇçáóáí:   

ÎàÎìú-Ç Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Ó»éÝ³ñ-
Ïí»ÉÇù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ï»Õ»ÉÇ ÉÇÝ»Ý »ñÏñÇ Ý»ñùÇÝ ÙÇçá-
ó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Ý μ»éÝ³ËÙμáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñù³Ýáí áñ ¹³ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿, ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçíáÕ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ùμ, ûñÇÝ³Ïª Ùß³ÏÙ³Ý, ³åñ³ÝùÇ 
Ï³ñ·Á Çç»óÝ»Éáõ Ï³Ù í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÙÇçáóáí, »Ã» ¹³ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ 
»ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ³ñï³¹ñíáÕ Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ Ñ³Ù³½áñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ:     

´ääÎ-Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ï³Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó 
ÏÇñ³éáõÙÁ ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÎÇñ³ñÏáõÙÁ ëáíáñ³μ³ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ́ ääÎ-Ç 
·áñÍ³éáõÛÃÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ¹ñ³Ý ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ:   

´ääÎ-Á Ï³ñáÕ ¿ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É áñ¨¿ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¹»Ù Ï³Ù ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ³ÛÉ 
¹»åù»ñáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ãÏÇñ³é»Éáõ Ù³ëÇÝ, »Ã» 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ËÝÇÏ³å»ë ³ñ¹³ñ³óí³Í ã»Ý áñáß³ÏÇ ÏáÝÏñ»ï 
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿, ûñÇÝ³Ï, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý 
Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý íï³Ý·Ç μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ï` Ý³Ë³ï»ëí³Í û·-
ï³·áñÍÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ëå³éÙ³Ý ÷áË³ñ»Ý í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ï³Ù 
»ñμ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇ óÇÏÉÇ ³ÛÝ ÷áõÉáõÙ, áñÁ 
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë), Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ 
å³ï×³éáí: 

5.1.6.2 ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ5.1.6.2 ²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
²ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýçí»É Ýáñ Ï³Ù ³Ý³ÏÝÏ³É 
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μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ï ³é³ç³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ, ûñÇÝ³Ï »ñμ Ï³-
ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ  Ï³Ù åáï»ÝóÇ³É Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ »Ý Ñ³ÛïÝ³μ»ñíáõÙ.  
- ³ÛÝåÇëÇ μ»éÝ³ËÙμ»ñáõÙ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³-

éáõÙÝ»ñ ã»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í  
- Ï³ñ·³íáñíáÕ μ»éÝ³ËÙμ»ñáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñáõÙ, 

áñï»Õ ¹ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³ÏÝÏ³Éí»É ¨ áñáÝó Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ ÙÇ-
çáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý ë³ÑÙ³Ýí»É  

-  å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ï»Õ»ñáõÙ Ï³Ù Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ áõÝ»-
óáÕ ³ÛÉ ï»Õ»ñáõÙ:    

ÜÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³-
Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏí»ÉÇù ·áñÍáÕáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ:  

ÜÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³ÝÁª ÙÇÝã¨ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³í³ñïÁ Ï³Ù ÉñÇí 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹³ñ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÏÝÑ³Ûï ¹³éÝ³ÉÁ:  

êïáñ¨ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕª ëáíá-
ñ³μ³ñ ³é³ç³óáÕ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ.  

Ü³ËÏÇÝáõÙ ã·Ý³Ñ³ïí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ. íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ãÁÝ¹·ñÏí³Í ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ å³Ñ³Ýç»É, áñáíÑ»ï¨ 
¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ ·Ý³Ñ³ïí³Í ãÉÇÝ»É: Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ýáñ»Ý ¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë Ï³ñ·³-
íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ´ääÎ-Ý å³ï×³éÝ»ñ áõÝÇ 
Ñ³Ù³ñ»Éáõ, áñ ¹ñ³Ýù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ: 
ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ´ääÎ-Á å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ³Ùáõñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙù 
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áñáÝÇª ³ÝÑñ³Å»ßï 
¹»åù»ñáõÙ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ´ääÎ-Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ¨ ³ÝóÏ³óÝÇ 
ìúììª íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï³ñ·³íáñí³Í Ï³Ù ãÏ³ñ·³íáñí³Í 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

 àñáß³ÏÇ áõÕáõ Ñ³Ù³ñ ãÏ³ñ·³íáñí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ.   
³ñï³Ï³ñ· μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É ³ÛÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³ñ·³íáñí³Í ã»Ý áñáß³ÏÇ 
áõÕáõ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ: Î³ñ·³íáñí³Í ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ³Ûë íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå Ýßí³Í 
ãÉÇÝ»É, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù ã»Ý ³ÏÝÏ³Éí»É ³ÛÝ Í³·Ù³Ý í³Ûñ»ñÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ ¿ Ï³½Ùí»É 
Ï³Ù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý Ùß³Ïí»É: ÜÙ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ å»ïù 
¿ ÁÝ¹·ñÏí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ (³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñáõÙ) 
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Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÙ, »Ã» áñáßíÇ, áñ ³å³·³ÛáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³ÏÝÏ³Éí»É 
³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ï³Ù Ñ³Ù³ÝÙ³Ý 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ:   

ä³ïß³× ï³ñμ»ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ. áñáß ¹»åù»ñáõÙ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ó»é-
Ý³ñÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹³ñ³óí³Í ÉÇÝ»É ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ å³ïß³×áñ»Ý ï³ñμ»ñ³Ïí»É Ï³Ù ¹ñ³ ï³ùëáÝáÙÇÏ 
μÝáõÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ ³Ýμ³í³ñ³ñ ¿: ̧ ³ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ³ÛÝ å³ï×³éáí, 
áñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÝÙáõßÁ μÝáõÃ³·ñí³Í ã¿ (ï³ùëáÝáÙÇ³Ý ³ÝÑ³Ûï ¿), 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ íÇ×³ÏáõÙ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
ãÇ ï³ÉÇë ³ÛÝ ï³ñμ»ñ³Ï»É, Ï³Ù ¹ñ³ ÏÛ³ÝùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ÷áõÉÁ ãÇ 
Ï³ñáÕ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óí»É å³Ñ³ÝçíáÕ ï³ùëáÝáÙÇÏ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ»ï: ºñμ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÝ ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ¿, ´ääÎ-Á å»ïù 
¿ ³Ùáõñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙù áõÝ»Ý³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºñμ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ³å»ë 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ó¨»ñáí, áñáÝù ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë ¹ñ³Ýù 
ï³ñμ»ñ³Ï»É (ûñÇÝ³Ï, Óí»ñ, í³Õ ï³ñÇù³ÛÇÝ ëï³¹Ç³ÛÇ ÃñÃáõñÝ»ñ, 
³ÝÏ³ï³ñ Ó¨»ñ ¨ ³ÛÉÝ), μáÉáñ ç³Ýù»ñÁ å»ïù ¿ ·áñÍ³¹ñí»Ý, áñå»ë½Ç 
³×»óí»Ý ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïíáÕ μ³í³ñ³ñ ÝÙáõßÝ»ñ: 
²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ Ñ»ï Ï³åÁ Ï³ñáÕ ¿ ûÅ³Ý¹³Ï»É ï³ñμ»ñ³ÏíÙ³ÝÁ 
Ï³Ù ³å³Ñáí»É »ÝÃ³¹ñíáÕ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ: ²ÛëåÇëÇ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ  ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ñí»É áñå»ë Å³Ù³Ý³Ï³íáñ μáõ-
ë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ:  ²ÛÝ μ³ÝÇó 
Ñ»ïá, »ñμ ³Ûë íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÝ Çñ³Ï³ÝóíáõÙ 
¿, ¨ »Ã» ìúìì-Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿, 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ¹ñ³Ýù ÁÝ¹·ñÏÇ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ (³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñáõÙ)ª Ýß»Éáí ï³ñ-
μ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÁ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ÑÇÙùÁ: 
Þ³Ñ³·ñ·Çé å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÇÝ å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óíÇ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, 
áñ ³å³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝ»Ý »ÝÃ³¹ñíáÕ ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý 
íñ³, »Ã» ÝÙ³Ý Ó¨»ñ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÝÙ³Ý ³å³·³ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ó»éÝ³ñÏí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Í³·Ù³Ý í³Ûñ»ñÇó 
Ý»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ,  áñï»Õ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï³ñμ»ñ³Ïí³Í 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íï³Ý·, ¨ Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñáõÙ Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ μ³ó³éí»É: 

5.1.6.3 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 5.1.6.3 ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ½»ÏáõóáõÙÁ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ½»ÏáõóáõÙÁ

´äØÎ-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ³Í ÏáÕÙ»ñÁ 
å³ñï³íáñ »Ý ½»Ïáõó»É ³ñ·»É³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ, ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
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¹»åù»ñÇ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñå»ë½Ç ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÝ»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýó ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
Ó»éÝ³ñÏí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ¨ ûÅ³Ý¹³Ï»Ý 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ßïÏáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ£ ²ÝÑñ³Å»ßï »Ý 
ÝÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý ¨ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ£    

5.1.6.4  Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙÁ   5.1.6.4  Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙÁ   
ÎñÏÝíáÕ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõ-

ÃÛáõÝÝ ³ñ¹³ñ³óÝáÕ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñ·»-
É³÷³ÏÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ Ý»ñÙáõÍáõÙ Ï³ï³ñáÕ å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙÇ 
´ääÎ-Á Ï³ñáÕ ¿ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ï ÃáõÛÉ³ïñ³·ÇñÁ), ÷á÷áË»É Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á Ï³Ù 
Ý³Ë³Ó»éÝ»É ³ñï³Ï³ñ· Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝª  ÙáõïùÇ 
÷á÷áËí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí Ï³Ù ³ñ·»ÉùÝ»ñáí£ ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ 
å»ïù ¿ ³ÝÑ³å³Õ Í³áõÝó»É Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª ÁÝ¹·ñÏ»Éáí 
¹ñ³ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ£   

5.1.7 ´ääÎ-Ç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÉÇ³½áñáõÙÁ  5.1.7 ´ääÎ-Ç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÉÇ³½áñáõÙÁ  
´ääÎ-Á Ï³ñáÕ ¿ Çñ ÑëÏáÕáÃÛ³Ý áõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³ÛÉ 

å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÝÓ³Ýó ÉÇ³½áñ»É ·áñÍ»Éáõ Çñ ³ÝáõÝÇóª áñáß³ÏÇ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£  ´ääÎ-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 
Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³-
Ï³ñ·»ñ£ Æ ÉñáõÙÝ ¹ñ³Ýó` å»ïù ¿ Ùß³Ïí»Ý μ³ÝÇÙ³óáõÃÛ³Ý (ÏáÙå»ï»Ý-
ïáõÃÛ³Ý) óáõó³¹ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³áõ¹ÇïÝ»ñÇ, áõÕÕÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ, í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ÉÇ³½áñáõÃÛ³Ý ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ£   

5.1.8 ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ5.1.8 ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ
ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÝ áõÝ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

(´äØÎ, 1997, Ðá¹í³ÍÝ»ñ VII ¨VIII), ³Û¹ ÃíáõÙ.   
- å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý (ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ) Ï»ïÇ ³å³ÑáíáõÙ
- Ýß³Ý³Ïí³Í ³ÝóÙ³Ý (ÙáõïùÇ) Ï»ï»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙ  
- Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÇ, μáõë³ë³-

ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¨ ï³ñ³ÍáõÙ  

- ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍá-
ÕáõÃÛáõÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙ  

- å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ, μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ïñ³Ù³-
μ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ: 

ä³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý í³ñã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñª Ñ³í³ëïÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
áñ ³Ûë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý áõ Å³Ù³-
Ý³ÏÇÝ£  
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5.1.9 Ì³ÝáõóáõÙ ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙ  5.1.9 Ì³ÝáõóáõÙ ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙ  

5.1.9.1 Üáñ Ï³Ù í»ñ³Ý³Ûí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ5.1.9.1 Üáñ Ï³Ù í»ñ³Ý³Ûí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ
Üáñ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³Ù ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³-

Ý³ÛÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ññ³ï³ñ³Ïí»Ý ¨ å³-
Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ ïñ³Ù³¹ñí»Ý ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇÝª ³å³Ñáí»Éáí áÕç³ÙÇï 
Å³Ù³Ý³Ï Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£   

5.1.9.2 Ð³ëï³ïí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ5.1.9.2 Ð³ëï³ïí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ
Ü»ñÙáõÍáõÙ³Ý Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³-

å³ï³ëË³Ý μ³ÅÇÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ù³ïã»ÉÇ 
¹³ñÓí»Ý ß³Ñ³·ñ·Çé Ï³Ù Ý»ñ·áñÍí³Í å³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÇÝ, ´äØÎ 
ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÝ ´äîÎ-Ý»ñÇÝ, áñáÝó Ýñ³Ýù ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý£  
Ð³Ù³åï³ëË³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓ-
í»É Ý³¨ ³ÛÉ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ (ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³Ý-
Ù³Ý áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ)£ 
´ääÎ-Ý»ñÇÝ Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É 
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³å»ñÁ (ÑÕáõÙÝ»ñÁ) ´äØÎ ØÇ-
ç³½·³ÛÇÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý åáñï³ÉÇ (IPPC International Phytosanitary 
Portal (IPP) ÙÇçáóáí (http://www.ippc.int):  

5.1.10 ²½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ5.1.10 ²½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ
ºñÏñÇ Ý»ñëáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí»Ý ÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ¨ Ù³ùë³½»ñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ï»Õ ·áñ-
ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûÅ³Ý¹³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ£   

5.1.11 ì»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ5.1.11 ì»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
Ü»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇù 

ï³É í»×»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
Ñ»ï£ ´ääÎ-Á å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÛÉ ´ääÎ-Ý»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý 
¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, ¨ ÝÙ³Ý í»×»ñÇ Ï³ñ-
·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´ääÎ-Ý»ñÁ §å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ßáõï ËáñÑñ¹³Ïó»Ý 
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï¦ª Ý³Ëù³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ ¹ÇÙ»ÉÁ (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í XIII.1)£

5.2 ´ääÎ-Ç é»ëáõñëÝ»ñÁ5.2 ´ääÎ-Ç é»ëáõñëÝ»ñÁ
ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ»Ýó ́ ääÎ-Ý»ñÇÝ ³å³Ñáí»Ý Ýñ³Ýó 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
é»ëáõñëÝ»ñáí (´äØÎ, 1997, Ðá¹í³Í IV.1)£ 



Բու սասանիտարական մի ջոցառու մների մի ջազգային չափորոշիչներ

136 

5.2.1 ²ßË³ï³Ï³½ÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É áõëõáóáõÙÁ  5.2.1 ²ßË³ï³Ï³½ÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É áõëõáóáõÙÁ  
´ääÎ-Á å»ïù ¿.  

-  ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÇ ¨ ÉÇ³½áñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ, ·Çï»-
ÉÇùÝ»ñ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ  

-  Ñ³í³ëïÇ³Ý³, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¿ ïñ³-
Ù³¹ñíáõÙ ³ÙμáÕç ³ßË³ï³Ï³½ÙÇÝª ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 
áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ï Ýñ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ£    

5.2.2 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ5.2.2 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³å³ÑáíÇ, áñ 

³ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ ïñ³Ù³¹ñí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ë-
Ý³íáñ³å»ë.  
- áõÕ»ÝÇßÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ ³ßË³ï³Ýù³-

ÛÇÝ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ (Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý), áñáÝóáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý 
Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ñ³-
Ù³å³ï³ëË³Ý ÏáÕÙ»ñÁ   

-  Çñ »ñÏñÇ ·áñÍáÕ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ  
- ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, 

Ý»ñ³éÛ³É ¹ñ³Ýó Ï»Ýë³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÏñáÕÝ»ñÇ ß³ñùÁ, áõÕÇÝ»ñÁ, ·Éáμ³É 
ï³ñ³ÍÙ³Ý, Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý ¨ ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ£  

´ääÎ-Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Çñ »ñÏñáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (Ý³ËÁÝïñ»ÉÇáñ»Ýª íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÁ) û·ïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝª ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝÁ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£  ´ääÎ-Á 
å»ïù ¿ Ý³¨ í³ñÇ áõ å³Ñå³ÝÇ Çñ μáÉáñ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÁ£  Î³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏíáõÙ 
»Ý ´ØØâ N.19. Î³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñ 
Ï³½Ù»Éáõ áõÕ»óáõÛó ã³÷áñáßÇãáõÙ£ 

ºÃ» »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ¿ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, å»ïù ¿ 
å³Ñå³Ýí»Ý ¹ñ³ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 
·áïÇÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ÇëÏ ´äîÎ-Ç ¹»åùáõÙª ïÝÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»í³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É£ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ³Í»Ý  Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
¨ ¹ñ³Ýó Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý áõ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨ ³Ûë å³-
ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹Ý»É Çñ»Ýó ´ääÎ-Ý»ñÇ íñ³£ 
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 5.2.3 ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ5.2.3 ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ
´ääÎ-Ý»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ëïÇ³Ý³Ý, áñ ³éÏ³ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñª 
-  ½ÝÝÙ³Ý, ÝÙáõß³éÙ³Ý, ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý, ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ ëïáõ·-

Ù³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  
-      Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ  (ÑÝ³ñ³íáñáõ-

ÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª  ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí)£  

ö³ëï³ÃÕÃ»ñ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ í»ñ³Ý³ÛáõÙ

6. ö³ëï³ÃÕÃ»ñ6. ö³ëï³ÃÕÃ»ñ

6.1 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 6.1 ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 
´ääÎ-Á å»ïù ¿ å³Ñå³ÝÇ áõÕ»ÝßÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ, áñáÝóáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ 
»Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý μáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ£ 
ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý. 
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ
- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
- Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»åù»ñáõÙ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñÇ, 

íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ, íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ³ñï³¹ñ³í³Ûñ»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ 
Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ    

- ½ÝÝÙ³Ý, ÝÙáõß³éÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ (Ý»ñ³éÛ³É 
ÝÙáõßÝ»ñÇ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ)  

- ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñáõÙ Ó»éÝ³ñÏíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, 
Ý»ñ³éÛ³É Ùß³ÏáõÙÁ 

- ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ
- ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙÁ£ 

6.2 ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ6.2 ¶ñ³ÝóáõÙÝ»ñ
ä»ïù ¿ å³ïñ³ëïí»Ý Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ 

μáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ áñáßáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ·ñ³Ý-
óáõÙÝ»ñ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ́ ØØâ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý μ³ÅÇÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ. 
-  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (Ñ³-

Ù³Ó³ÛÝ ́ ØØâ N.11: Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·Ç 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ý»ñ³éÛ³É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ éÇëÏ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, 
2004, ã³÷áñáßãÇÝ ¨ ³ÛÉ ³éÝãíáÕ  ´ØØâ-Ý»ñÇÝ)

- íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ·áïÇÝ»ñÇ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Íñ³·-
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ñ»ñÇ (»Ã» ³Û¹åÇëÇù Ñ³ëï³ïí»É Ï³Ù Ùß³Ïí»É »Ý) í»ñ³μ»ñÛ³É 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ  (Ý»ñ³éÛ³É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ 
ìú¼¶-Ý»ñÇ Ï³Ù  íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³Íñ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ï³-
ñ³ÍùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ)   

- ½ÝÝáõÙÝ»ñÇ, ÝÙáõß³éÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ  
- ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏí³Í ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñ-

ÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´ØØâ N.13. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ Ññ³ï³å ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áõÕ»óáõÛó ã³÷áñáßãÇ£   

²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ å³Ñå³Ýí»Éª  ³ÛÝ 
Ý»ñÙáõÍí³Í μ»éÝ³ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù. 
-  Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñáß³ÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  
-  ÙáõïùÇó Ñ»ïá »ÝÃ³Ï³ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝÇ Ï³Ù Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ 
-  å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ñ³çáñ¹áÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ  (³Û¹ ÃíáõÙª Ñ»ï¨áõÙ)ª  Ï³Ëí³Í 

íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í íï³Ý·Çó, Ï³Ù
- »ÉÝ»Éáí Ý»ñÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÝÑñ³-

Å»ßïáõÃÛáõÝÇó£ 

7. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ7. Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
´ääÎ-Á å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³é-

Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõª  
-  Ý»ñÙáõÍáÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
-  ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ´ääÎ-Ý»ñÇ
-  ´äØÎ ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý
-  ³ÛÝ ´äîÎ-Ý»ñÇ ø³ñïáõÕ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ýñ³Ýù ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý:   

8. ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ8. ì»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ

8.1 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ8.1 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ
ä³ÛÙ³Ý³íáñíáÕ ÏáÕÙÁ å»ïù ¿ å³ñμ»ñ³μ³ñ í»ñ³Ý³ÛÇ Çñ Ý»ñÙáõÍáõÙ-

Ý»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£  ¸³ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·, ´ääÎ-Ç ¨ 
ÉÇ³½áñí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ-
¹Çï ¨, ³ÝÑñ³Å»ßï ¹»åù»ñáõÙ, μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, Ï³-
ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ£ 

 8.2 ¸»åù»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ 8.2 ¸»åù»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ
´ääÎ-Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍá-

ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏÙ³Ý ¹»åù»ñÇ í»-
ñ³Ý³ÛÙ³Ý  ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ£ ÜÙ³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ýáñ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ Ï³Ù ·áñÍáÕ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ£
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î²ð²ÜòÆÎ ´ºèÜºðî²ð²ÜòÆÎ ´ºèÜºð
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝn´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝn

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ 
Ü³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ

ä³Ñ³ÝçÝ»ñä³Ñ³ÝçÝ»ñ
1. î³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ1. î³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

1.1.ìï³Ý·Ç Ñ³ïÏáñáßáõÙ
1.2. ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ
1.3. ìï³Ý·Ç Ï³é³í³ñáõÙ
1.3.1. Ð»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ãå³Ñ³ÝçáÕ ï³- 

   ñ³ÝóáõÙ
1.3.2. Ð»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ï³- 

   ñ³ÝóáõÙ
1.3.3. ²ÛÉ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

2. î³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ2. î³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ
3. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ññ³ï³å Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ                3. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ññ³ï³å Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ                
    Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ     Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 
4. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ4. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
5. ²ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ5. ²ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
6. ì»ñ³Ý³ÛáõÙ6. ì»ñ³Ý³ÛáõÙ
7. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ7. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ 

´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ 
2005Ã. ³åñÇÉÇÝ Ï³Û³ó³Í Çñ ÛáÃ»ñáñ¹ Ýëï³ßñç³ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ó ´ØØâ-
Ý»ñÁ ·ñù³ÛÇÝ ýáñÙ³ïáí  Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ (ï»°ë ´ØÄÐ -7 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, å³ñ³·ñ³ý 39 ¨ Ð³í»Éí³Í II): ²ÛÝ Ïå³ñáõÝ³ÏÇ ï»ñ-
ÙÇÝÝ»ñÇ μ³ÅÇÝ` ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ μ³é³ñ³Ý (´ØØâ 5) 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý É»½íáí: 

êáõÛÝ ́ ØØâ-áõÙ §ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ¦ μ³ÅÇÝÁ ·ñùÇ Ù»ç Ñ³Ù³Éñí»Éáõó Ñ»ïá, 
ãÇ å³ñáõÝ³ÏÇ áñ¨¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ³ÛÉ ÑÕáõÙ ÏÏ³ï³ñíÇ   ·ñùÇ   î»ñÙÇÝ³μ³-
Ý³Ï³Ý μ³é³ñ³Ý μ³ÅÝÇÝ (´ØØâ 5): ÆÝã¨¿, ³Ûë μ³ÅÇÝÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 
ï»ñÙÇÝÝ»ñ Ï³Ù ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ýáñ Ï³Ù ÷á÷áËí³Í »Ý ³Ûë ã³÷áñáßÇãÇ 
Ý³Ë³·ÍáõÙ: êáõÛÝ ã³÷áñáßãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá Ýáñ Ï³Ù ÷á÷áËí³Í ï»ñ-
ÙÇÝÝ»ñÁ Ï³Ù ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ Ïï»Õ³÷áËí»Ý ·ñùÇ §î»ñÙÇÝ³μ³Ý³Ï³Ý 
μ³é³ñ³Ý¦ μ³ÅÇÝ (´ØØâ 5) ¨ ³ÛÉ¨ë ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óíÇ ã³÷áñáßãáõÙ:  
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öá÷áËí³Í ë³ÑÙ³ÝáõÙ öá÷áËí³Í ë³ÑÙ³ÝáõÙ 
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éî³ñ³ÝóÇÏ μ»é  ´»é, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ ÙÇçáí ³é³Ýó 

Ý»ñÙáõÍí»Éáõ, ¨ áñÁ Ï³ñáÕ ¿ »ÝÃ³ñÏí»É 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³éÝãí»É Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 

μ»éÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³ÝÁ, áñáÝù ³ÝóÝáõÙ »Ý »ñÏñÇ ÙÇçáí ³é³Ýó 
Ý»ñÙáõÍí»Éáõ, Ù³ùë³ÛÇÝ4 ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ÜÙ³Ý ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 
»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ: 
´äØÎ-Ç å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ÏÇñ³é»É Çñ»Ýó 
»ñÏñáí ï³ñ³ÝóáÕ μ»éÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ (´äØÎ-Ç Ðá¹í³ÍÝ»ñ VII.1· ̈  VII.2¿), 
³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý ï»ËÝÇÏ³å»ë ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ 
³ÝÑñ³Å»ßï` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ̈ /Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ 
Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ (Ðá¹í³Í VII.4, ´äØÎ, 1997): 

êáõÛÝ ã³÷áñáßÇãÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ áõÕ»óáõÛó, Áëï áñÇ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ 
´áõÛë»ñÇ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (´ääÎ) Ï³ñáÕ 
¿ áñáß»É,  Ã» áñ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ ́ ääÎ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ,  
áñáÝù »Ý »ÝÃ³Ï³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³ÝÁ, ¨ Ã» 
ÇÝã ïÇåÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý: ²Û¹åÇëÇ 
¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ»ñÁ ¨ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý, 
³ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ: 

Ü³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÜ³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ ̈  ¹ñ³Ýó ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý ́ äØÎ-Ç 

áÉáñïáõÙ` Ðá¹í³ÍÝ»ñ I-áõÙ ¨ VII-áõÙ:
Ðá¹í³Í VII.I· ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿.
§ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ Çñ»Ýó 

ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ 
å³ñï³íáñíáõÙ »Ý áõÝ»Ý³É ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ …… ¨ ³Û¹ 
Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý …… ³ñ·»É»É Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ï³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñ¦: 

Ðá¹í³Í VII.4 ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿.
§ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³é»É ëáõÛÝ Ðá¹í³ÍáõÙ Ýßí³Í 

4  Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý μáÉáñ 
³ëå»ÏïÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ù³ùë³ÛÇÝ ï³ñ³ÝóÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³í»Éí³Í E1 ¨ 
í»ñ³³é³ùáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³í»Éí³Í E2, Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óí³Í »Ý §Ø³ùë³ÛÇÝ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ å³ñ½»óÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí¦, áñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ý³¨ áñå»ë ÎÇáïáÛÇ ÏáÝí»ÝóÇ³, 1973
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ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó ï³ñ³Íùáí ï³ñ³ÝóÇÏ ï»Õ³÷áËíáÕ μ»éÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ï»ËÝÇÏ³å»ë 
ÑÇÙÝ³íáñí³Í »Ý ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³Ý-
óáõÙÁ ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦:

Ðá¹í³Í I.4 ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿.
§ ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÝ Áëï ³ÝÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹É³ÛÝ»É 

ëáõÛÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ` μáõÛë»ñÇó ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó 
μ³óÇ ÁÝ¹·ñÏ»Éáí å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ, ÷áË³¹ñ³-
ÙÇçáóÝ»ñÁ, μ»éÝ³ï³ññ³Ý»ñÁ, ÑáÕÁ ¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ûñ·³ÝÇ½Ù, ³é³ñÏ³   
Ï³Ù ÝÛáõÃ, áñÁ áõÝ³Ï ¿ Ïñ»Éáõ Ï³Ù ï³ñ³Í»Éáõ μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³-
Ý³Ï¦:

î³ñ³ÝóáõÙÁ í»ñ³μ»ñíáõÙ ¿ áñ¨¿ »ñÏñÇ ÙÇçáí (³ÛëáõÑ»ï¨` ï³ñ³ÝóÇÏ 
»ñÏÇñ) Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μ»éÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³ÝÁ` 
³é³Ýó Ý»ñÙáõÍí»Éáõ: î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ åáï»ÝóÇ³É áõÕÇ »Ý ëï»ÕÍáõÙ 
ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏÇñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨/Ï³Ù 
ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³÷áËí»É ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ ÙÇçáí` 
ÙÝ³Éáí ÷³Ï ¨ ÏÝÇùáí ½Ùéëí³Í, ã³é³ÝÓÝ³Ý³Éáí Ï³Ù ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï 
ãÑ³Ù³Ïóí»Éáí, ¨ ã÷áË»Éáí Çñ»Ýó ÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ: ²ÛëåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
μ»éÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· ãÇ 
Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ 
ãÇ ÉÇÝÇ, Ñ³ïÏ³å»ë »Ã» μ»éÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ ÷áË³¹ñíáõÙ »Ý ÏÝÇùáí ½Ùéëí³Í 
μ»éÝ³ï³ñ³Ý»ñáõÙ5: Â»å»ï, ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛëåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 
ãÝ³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ åÉ³ÝÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³Ý³É 
³Ýëå³ë»ÉÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ (ûñÇÝ³Ï` ï³ñ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï íÃ³ñÇ) ¹»åùáõÙ:  

ºñÏñÇ ÙÇçáí ï»Õ³÷áËíáÕ μ»éÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÷áË³¹ñ³-
ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ ÷áË³¹ñí»É Ï³Ù å³Ñí»É ³ÛÝåÇëÇ »Õ³Ý³Ïáí, 
áñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ³Û¹ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ: 
úñÇÝ³Ï` ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ μ»éÝ»ñÁ ÷áË³¹ñíáõÙ »Ý μ³ó 
¨ áã Ã» ÷³Ï íÇ×³ÏáõÙ, Ï³Ù »ñμ ¹ñ³Ýù ³ÝÙÇç³å»ë ã»Ý ³ÝóÝáõÙ »ñÏñÇ 
ÙÇçáí, ³ÛÉ áñáß Å³Ù³Ý³Ï å³ÑíáõÙ »Ý å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, 
Ï³Ù ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý, Ñ³Ù³Ïóí³Í ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³Ù ÷áËí³Í 
÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ùμ, Ï³Ù »ñμ ÷áËíáõÙ ¿ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÁ (ûñ.` Ý³íÇó 
³ÝóÝáõÙ ¿ »ñÏ³Ã·ÇÍ): ²ÛëåÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý 
ÏÇñ³éí»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ³Û¹ »ñÏñÇ ï³ñ³Íù, ¨/Ï³Ù ¹ñ³Ýó ï³ñ³ÍáõÙÁ »ñÏñÇ 
Ý»ñëáõÙ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

5  êï³Ý¹³ñï, ³ÙμáÕçáíÇÝ ÷³Ï ¨ ³å³Ñáí ÷áË³¹ñÙ³Ý μ»éÝ³ï³ñ³Ý»ñ, 
ÇÝãåÇëÇù ëáíáñ³μ³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ûíÏÇ³Ýáë ³ÝóÝáÕ ³é¨ïñáõÙ:
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²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ §ï³ñ³ÝóáõÙ¦ ï»ñÙÇÝÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí, ³ÛÉ Ý³¨ Ù³ùë³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá 
ï»Õ³÷áËíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï³Ý¹³ñï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹áõÝí³Í 
³Ýí³ÝáõÙ ¿: Ø³ùë³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
ëïáõ·áõÙ, Ñ»ï¨áõÙ (ûñ.` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí), ÏÝùáõÙ, ÷áË³¹ñáÕÇ ¨ 
ÙáõïùÇ/»ÉùÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ: Ø³ùë³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
ã¿ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ μ»éÝ»ñÇ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ,  Ñ»ï¨³μ³ñ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý 
¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý ¹»Ù å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ:  

ì»ñ³³é³ùáõÙÁ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ 
³ëå»Ïï ¿: ²ÛÝ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ μ»éÝ»ñÇ` ÙÇ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÇó (ïñ³Ýë-
åáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó) Ù»Ï ³ÛÉ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáó ï»Õ³÷áËÙ³ÝÁ (ûñ.` ÙÇ Ý³íÇó 
Ù»Ï ³ÛÉ Ý³í` Ý³í³Ñ³Ý·ëïáõÙ): ì»ñ³³é³ùáõÙÁ ëáíáñ³μ³ñ Ï³ï³ñíáõÙ 
¿ Ù³ùë³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá` Ù³ùë³ÛÇÝ μ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
ï³ñ³ÍùáõÙ: ì»ñ³³é³ùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñáõÙ ¨ 
Ñ»ï¨³μ³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ã³÷áñáßÇãÁ:

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ  

1. î³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ1. î³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÏÑ»ßï³óíÇ 

íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý (ìúìì) ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ëï³óí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ßÝáñÑÇí, áñÁ 
Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ ¨/Ï³Ù Ùß³ÏíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ ¨ ³ñï³Ñ³ÝáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙ»ñÇ ´ääÎ-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó: 

1.1.ìï³Ý·Ç Ñ³ïÏáñáßáõÙ1.1.ìï³Ý·Ç Ñ³ïÏáñáßáõÙ
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í åáï»ÝóÇ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

íï³Ý·Ý»ñÁ áñáß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ ´ääÎ-Á (³ÛëáõÑ»ï¨` 
´ääÎ) å»ïù ¿ Ñ³í³ùÇ ¨ í»ñ³Ý³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý:  

ÜÙ³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É`
-  Ù³ùë³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éí³Í 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
- ï³ñ³ÝóÇÏ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ï³ñ·»ñÁ ¨ 

¹ñ³Ýó Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ
-  ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
- ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-

ÝÇ½ÙÝ»ñÁ
-  ÏñáÕÝ»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñáõÙ
-  ï³ñ³ÝóÙ³Ý áõÕÇÝ ³Û¹ »ñÏñáõÙ
-  μ»éÝ»ñÇó íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹áõñë ·³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
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- ï³ñ³ÝóÇÏ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ μ»éÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ

-  ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ
-  ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ (ë³é»óáõÙ, ÷á÷áËí³Í ÙÇç³í³Ûñ, ¨ ³ÛÉÝ):

´ääÎ-Á   Ï³ñáÕ ¿ áñáß»É, áñ åáï»ÝóÇ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· 
ãÝ»ñÏ³Û³óÝáÕ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï` »ñμ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó 
Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ ½áõ·³Ïóí³Í ã»Ý ï³ñ³ÝóÇÏ  
μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï, Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³÷áËí»É Ï³Ù ß³ñáõÝ³Ï»É áõÕÇÝ ³é³Ýó 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ:  

´ääÎ-Á Ï³ñáÕ ¿ áñáß»É Ý³¨, áñ ³ÝÝß³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ, ûñÇ³ÝÏ »ñμ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÁ Ï³Ù 
÷³Ã»Ã³íáñáõÙÁ ³ÙμáÕçáíÇÝ ÷³Ï, ÏÝùí³Í ¨ ³å³Ñáí »Ý, Ï³Ù  íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ¹ñ³Ýó ¹áõñë 
ëåñ¹»ÉÁ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇó ùÇã Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³÷áËí»É 
Ï³Ù ß³ñáõÝ³Ï»É áõÕÇÝ ³é³Ýó μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ: 

äáï»ÝóÇ³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñÇ ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É áñáß³ÏÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³Ù 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ íï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ, áñå»ë½Ç áñáßíÇ áñ¨¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ÙÇçáó³éÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ: 

ä»ïù ¿ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñÁ, 
áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ Ï³Ù ³ÛÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³Û¹ »ñÏñáõÙ 
³ñï³Ï³ñ· ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: 

1.2.ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ   1.2.ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ   
î³ñ³ÝóÇÏ áõÕáõ Ñ»ï ½áõ·³Ïóí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñÇ 

·Ý³Ñ³ïáõÙÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇó 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³í³Ý³-
Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ: ¸ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í åáï»ÝóÇ³É ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ ·Ý³Ñ³ïí³Í ÉÇÝ»ÇÝ, Ï³ñ·³íáñíáÕ  
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ̈  Ñ»ï¨³μ³¨ ¹ñ³ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãÏ³: 

ìÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³í³Ý³-
Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áõÕ»óáõÛóÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿ ´ØØâ 11-áõÙ (2004Ã. 
Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ý»ñ³éÛ³É 
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íï³Ý·Ç ¨ Ó¨³÷áËí³Í Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ), Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ´³ÅÇÝ 2.2: î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ ¿ ÉÇ»É Ï³ñ¨áñ.  
- ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇó Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³-

÷³ÝóÙ³Ý ¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ
- Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ë÷éí»Éáõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ¨ 
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ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
- ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ (ûñ.` μ»éÝ³ï³ñ ³íïáÙ»ù»Ý³, ·Ý³óù, ÇÝù-

Ý³ÃÇé, Ý³í ¨ ³ÛÉÝ) 
- ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ (÷³Ï, ÏÝù-

í³Í ¨ ³ÛÉÝ)
- ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ï»ë³ÏÁ
- ÏáÝýÇ·áõñ³óÇ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ñ³Ù³Ïóí³Í, ³é³ÝÓÝ³óí³Í, í»ñ³-

÷³Ã»Ã³íáñí³Í)
- ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ï³Ù å³Ñå³ÝÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, ¨ å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý å³Û-

Ù³ÝÝ»ñÁ
- μ»éÇ ³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÁ ÙÇÝã¨ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏÇñ Ñ³ëÝ»ÉÁ ¨ ¹ñ³ 

Ý»ñëáõÙ
- ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Í³í³ÉÁ ¨ ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÁ: 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ´ääÎ-Á íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ³ïÏáñá-
ß»É ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñÁ` Ï³ñáÕ »Ý ùÝÝ³ñÏí»É íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íï³Ý·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ: 

1.3 ìï³Ý·Ç Ï³é³í³ñáõÙ 1.3 ìï³Ý·Ç Ï³é³í³ñáõÙ 
ìï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí»Éáí` ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ ´ääÎ-Ç 

ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ý ¹³ë³Ï³ñ·í»É íï³Ý·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñáõÙ`
- Ñ»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ãå³Ñ³ÝçáÕ ï³ñ³ÝóáõÙ, Ï³Ù
-  Ñ»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ï³ñ³ÝóáõÙ:

ìï³Ý·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý Éñ³óáõóÇã Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý 
´ØØâ 11-áõÙ (2004Ã. Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íï³Ý·Ç í»ñ-
ÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ý»ñ³éÛ³É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íï³Ý·Ç ¨ Ó¨³÷áËí³Í Ï»Ý¹³ÝÇ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ): 

1.3.1 Ð»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ãå³Ñ³ÝçáÕ ï³-1.3.1 Ð»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ãå³Ñ³ÝçáÕ ï³-
ñ³ÝóáõÙñ³ÝóáõÙ

´ääÎ-Á, ·Ý³Ñ³ï»Éáí μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Á, Ï³ñáÕ ¿ áñáß»É,    áñ 
ÙÇ³ÛÝ Ù³ùë³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ μ³í³ñ³ñ ¿: ²Ûë ¹»åùáõÙ ́ ääÎ-Á Ù³ùë³ÛÇÝ 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó μ³óÇ ãå»ïù ¿ ÏÇñ³éÇ Éñ³óáõóÇã μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 

1.3.2 Ð»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ï³-1.3.2 Ð»ï³·³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å³Ñ³ÝçáÕ ï³-
ñ³ÝóáõÙñ³ÝóáõÙ

î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ íï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ 
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 
¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ·ñ³í»É.
-  μ»éÇ  ÇÝùÝáõÃÛ³Ý  Ï³Ù  ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³ëï³ïáõÙ  (Ù³Ýñ³Ù³ë-

Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´ØØâ 23-áõÙ` êïáõ·Ù³Ý áõÕ»óáõÛó)
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- ï»Õ³÷áËÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ (ûñ.` ï³ñ³ÝóÙ³Ý 
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ)

-  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ (ï³ñ³ÝóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí)
-  Ýß³Ý³Ïí³Í ÙáõïùÇ ¨ »ÉùÇ Ï»ï»ñ
-  μ»éÇ »ÉùÇ Ñ³ëï³ïáõÙ 
-  ïñ³ÝëåáñïÇ ÙÇçáó ¨ Ýßí³Í ï³ñ³ÝóÙ³Ý áõÕÇ
-   ÏáÝýÇ·áõñ³óÇ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ (Ñ³Ù³Ïóí³Í, ³é³ÝÓ-

Ý³óí³Í, í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í)
-  ´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ë³ñù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ
-  ´ääÎ-Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
- μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ (ûñ.` Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, »ñμ μ»éÇ ³ÙμáÕç³-

Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¿)
-  ï³ñ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï μ»éÇÝ Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É
-   ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ (ë³é»óáõÙ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 

³ÝÃ³÷³Ýó ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ ¨/Ï³Ù ¹ñ³Ýó ³ñï³ÑáëáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ 
÷áË³¹ñ³ÙÇçáó)

- ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ´ääÎ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ 
ÏÝÇùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ

-  ÷áË³¹ñáÕÇ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý 
-  ï³ñ³ÝóÙ³Ý` Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ
- Ù³ùë³ÛÇÝ μ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó μ³óÇ Éñ³óáõóÇã 

÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ
-  ´ääÎ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ μ»éÇ ëïáõ·áõÙ
-  ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ
-  Ã³÷áÝÝ»ñÇó ³½³ïáõÙ

²Û¹ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý ÙÇ³ÛÝ 
ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³Ù 
³ÛÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, áñáÝù ³Û¹ »ñÏñáõÙ ³ñï³Ï³ñ· 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: 

1.3.3  ²ÛÉ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ1.3.3  ²ÛÉ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
ºñμ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ 

Ù³ïã»ÉÇ ã»Ý Ï³Ù ÑÝ³ñ³íáñ ã»Ý ÏÇñ³é»É, ³å³ ́ ääÎ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É, áñ 
³Û¹ μ»éÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏí»Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ·ñ³í»É 
³ñ·»É³÷³ÏáõÙ: 

ºÃ» ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ ³ÛÝå»ë »Ý å³Ñ»ëï³íáñí³Í Ï³Ù í»ñ³÷³-
Ã»Ã³íáñí³Í, áñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý· »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, ³å³ 
´ääÎ Ï³ñáÕ ¿ áñáß»É, áñ μ»éÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ï³Ù »ÝÃ³ñÏí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÛÉ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ: 
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2. î³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ2. î³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ
ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 

ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ Ùß³Ï»É ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·` Çñ»Ýó 
»ñÏñÇ ´ääÎ-Ç, Ù³ùë³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: ²ÛëåÇëÇ ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ýå³-
ï³ÏÝ ¿ Ï³ÝË³ñ·»É»É ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ»ï ½áõ·³Ïóí³Í Ï³ñ·³íáñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ 
¨/Ï³Ù ï³ñ³ÍáõÙÁ ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñáõÙ: î³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÑÇÙù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý ßñç³Ý³Ï,  Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ: ²Û¹ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ß³Ñ³·áñÍíáõÙ ¿ ´ääÎ-Ç, Ù³ùë³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ¨ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:

´ääÎ-Á å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ áõ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ù-
ë³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:

3. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 3. ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 

î³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹·ñÏ»É ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý      
¨ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ûñ.` ï³ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»-
ó³Í íÃ³ñÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÇó Ï³ñ·³íáñíáÕ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÇ) ´ääÎ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: ´ØØâ 13-Á (²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³ÝáõóÙ³Ý áõÕ»óáõÛó) å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ï³ñ³ÝóÙ³Ý 
»ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ, ¨ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý »ñÏñÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ 
Ñ³ïáõÏ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ: 

4. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ4. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
´ääÎ-Ý»ñÇ ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ áõ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 

Ï³ñ¨áñ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ëï»ÕÍ»Éáõ ¨/Ï³Ù å³-
Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¨ ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μ»é-
Ý³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð»ï¨³μ³ñ ´ääÎ-Ç Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ 
¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ïáõÏ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, 
áñå»ë½Ç ³ÛÝ ï»Õ»Ï³óíÇ Ù³ùë³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ μ»éÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É: 

´ääÎ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»É ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ 
å³Ñå³Ý»É ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³íí³Í μáÉáñ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï: 
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5. ²ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ5. ²ÝËïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏí»Ý ³é³í»É ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ  

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  ù³Ý  ÏÇñ³éíáõÙ »Ý  ï³ñ³ÝóÙ³Ý 
»ñÏÇñ Ý»ñÙáõÍíáÕ ÙÇ¨ÝáõÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ μ»éÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ: 

6. ì»ñ³Ý³ÛáõÙ6. ì»ñ³Ý³ÛáõÙ
´ääÎ, Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ̈  ß³Ñ³·ñ·Çé 

ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ í»ñ³Ý³ÛÇ ¨ Ï³ñ·³íáñÇ 
ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ï³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³Ïóí³Í 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñÁ:

7. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ7. ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ
ò³ÝÏ³ó³Í ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· å»ïù ¿ ÉÇÝÇ μ³í³ñ³ñ ã³÷áí 

ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñí³Í:
î³ñ³ÝóÇÏ μ»éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ë³Ñ-

Ù³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÝ áõ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçÇ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ó³ÝÏ³ó³Í ÏáÕÙÇ Ï³Ù ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó íñ³ ³Û¹ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É: 
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  
ú ð º Ü ø Àú ð º Ü ø À

´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ Ø²êÆÜ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ Ø²êÆÜ
ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ 2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 27-ÇÝ

¶ È àô Ê  1¶ È àô Ê  1
ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºðÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð

Ðá¹í³Í 1. úñ»ÝùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ñÏ³ÝÐá¹í³Í 1. úñ»ÝùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý
êáõÛÝ ûñ»ÝùÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝ) ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý áõ 
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³-
·³í³éáõÙ:

Ðá¹í³Í 2. úñ»ÝùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁÐá¹í³Í 2. úñ»ÝùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
êáõÛÝ ûñ»ÝùáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ`
μáõÛë»ñ`μáõÛë»ñ` μáõÛë»ñÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ̈  μáõÛë»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 

ë»ñÙ»ñÁ, ë³ÕÙÁ.
μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ`μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ` μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÙÇçáó³-

éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³ÝË»É μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹-
ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³å»ë íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÙáõïùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
μ³ó³Ñ³Ûï»É, Ù»Ïáõë³óÝ»É ¨ í»ñ³óÝ»É ¹ñ³Ýóáí í³ñ³Ïí³Í ûç³ËÝ»ñÁ.

μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ`μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ` μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý, ¹ñ³Ýó ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ¨ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ 
ùÇÙÇ³Ï³Ý, Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ.

μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù`μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù` μáõë³Ï³Ý Í³·Ù³Ý ãí»ñ³Ùß³Ïí³Í ÝÛáõÃ (Ý»ñ³é-
Û³É` Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÁ), ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñ³Ùß³Ïí³Í ÙÃ»ñùÝ»ñ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 
ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ ³Ýó³ÍÝ»ñÇ), áñáÝù Çñ»Ýó μÝáõÛÃáí Ï³Ù í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³-
Ý³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍ»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ 
(Ï³Ù) ï³ñ³ÍÙ³Ý íï³Ý·.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñμáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ`̀ Ñ³í³ëï³·Çñ, áñÁ å³ïñ³ëïí³Í 
¿ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÝÙáõßÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ñ³í³ëïáõÙ ¿, áñ μ»éÁ Ñ³-
Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ å³-
Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ` Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ¨ ïÝï»-
ë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ ¨ ¹ñ³ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
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ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ áõÅ»Õ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí.
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  Ï³ÝáÝÝ»ñ  ̈    ÝáñÙ»ñ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý  Ï³ÝáÝÝ»ñ  ̈    ÝáñÙ»ñ`    Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-

ÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
½ÝÝáõÙÁ, ëïáõ·áõÙÁ, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ 
Ï³Ù Ùß³ÏáõÙÁ, áñáÝù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³-
÷³ÝóÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ëå³ëíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý, ³éáÕç 
μáõÛë»ñÇ ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí.

μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ`μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ` μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³×»óÙ³Ý, 
÷áñÓ³ñÏÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ÷áË³¹ñÙ³Ý í³Ûñ»ñáõÙ (³Û¹ ÃíáõÙ` íÝ³ë³-
Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù) ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, μáõÛë»ñÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ, 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ` μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ` íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí.

μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ`μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ` íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí³Í 
·áïáõ Ñ³Ù³ñ ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, 
áñáõÙ Ý³ ¹»é¨ë μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ï³Ù ³éÏ³ ¿, ë³Ï³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿ 
ï³ñ³Íí³Í ¨ å³Ûù³ñÇ ûμÛ»Ïï ¿ áõ å³ßïáÝ³å»ë ÑëÏíáõÙ ¿.

μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù`μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù` μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ` ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ¨ 
ÙáÉ³Ëáï»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³Ï.

μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ·áïÇ`μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ·áïÇ` ï³ñ³Íù, áñï»Õ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï³·³ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»Éáõ ¨ 
í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ̈  ³ÝóÏ³óíáõÙ 
»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

μáõÛë»ñÇ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù`μáõÛë»ñÇ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù` áã Ï³-
ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, áñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ë ¿ 
Ñ³ëóÝáõÙ ë»ñÙ³ÝÛáõÃÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, ¨ áñÁ 
ÑëÏíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó.

μáõÛë»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝμáõÛë»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ` ïíÛ³É ³åñ³ÝùÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇÝ ïñíáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
÷³ëï³ÃáõÕÃ.

μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ`μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ`  Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
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ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ë»ñÝ¹³ïíáõÃÛ³Ý ×ÝßÙ³Ý, ï»Õ³ÛÝ³óÙ³Ý Ï³Ù í»ñ³óÙ³Ý, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³-
é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ÏÇ-
ñ³éáõÙ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ`  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ï»ëãáõÃÛ³Ý (ï»ëáõãÇ) ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ μáõë³ë³ÝÇï³-
ñ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ, áñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³-
¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»-
ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ̈   Ñ»ï³·³ 
ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ëå³ëíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ, ³éáÕç 
μáõÛë»ñÇ ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ, 
å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ãëï³ó³Í, û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ, Å³Ù-
Ï»ï³Ýó ¨ ³ñ·»Éí³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ¨ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý μ³ó³éÙ³ÝÁ.

μáõÛë»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï`μáõÛë»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóÙ³Ý Ï»ï»ñáõÙ ·áñÍáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ 
μÝ³·³í³éáõÙ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ï»ëãáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ï` ï»ë-
ãáõÃÛáõÝ) ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ, áñÁ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍ-
Ù³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μáõÛë»ñÇ Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÇó.

Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³ (Ï³ñ³ÝïÇÝ ûμÛ»Ïï)`Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³ (Ï³ñ³ÝïÇÝ ûμÛ»Ïï)` ó³ÝÏ³ó³Í μáõÛë, μáõ-
ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³Íù, ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ, 
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó, μ»éÝ³ñÏÕ, ÑáÕ ¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ûμÛ»Ïï Ï³Ù 
ÝÛáõÃ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É Ï³Ù ï³ñ³Í»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù, ¨ áñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ` μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹-
ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ É³μáñ³ïáñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ` íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»-
Éáõ Ýå³ï³Ïáí.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ` μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ ¨(Ï³Ù) 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³-
ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³ó-
í³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí.

Ý»ñÙáõÍÙ³Ý (³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ` Ý»ñÙáõÍÙ³Ý (³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ` Ñ³-
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í³ëï³·Çñ, áñÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 
¹»åùáõÙ ïñíáõÙ ¿ Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ ¨ Ñ³í³ëïáõÙ 
¿ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý (³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý) ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³`μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³` ³éáÕç ÙÇç³í³ÛñáõÙ ³éáÕç μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ï³-
Ï³áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõ-
ÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ, ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ, Ã³ñÙ³óáõÙ 
¨ û·ï³·áñÍáõÙ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý` ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³-
μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñíáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Í³ÍÏ³·ÇñÁ, 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ` å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·` 
áõÕÕí³Í Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨(Ï³Ù) 
ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³Ù Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó 
ëå³ëíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ.

μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ`μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ` ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ Ñ³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³¹ñí³Í μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, Ï³ñ-
·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ¨ Ñ³í³ëïáõÙ, áñ μ»éÁ ëïáõ·í³Í ¿ áõ ½»ñÍ Ï³ñ³Ý-
ïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó, Ý³¨ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

ÙáÝÇÃáñÇÝ·`ÙáÝÇÃáñÇÝ·` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ëïáõ·Ù³Ý å³ßïáÝ³-
Ï³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó.

ËÙμ³ù³Ý³Ï`ËÙμ³ù³Ý³Ï` ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³åñ³ÝùÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ, áñáÝù 
ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇó Çñ»Ýó Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ë»éáõÃÛ³Ùμ, Í³·Ù³Ùμ ¨ 
Ï³½ÙáõÙ »Ý μ»éÇ Ù³ë.

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý  ëïáõ·áõÙ`Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý  ëïáõ·áõÙ`  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»-
ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·.

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ`Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ` å³ßïáÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ` ³ÝóÏ³óí³Í ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ë»ñÝ¹³ïíáõÃÛ³Ý 
μÝáõÃ³·ñÇ Ï³Ù ïíÛ³É ·áïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³½ÙÇ áñáßÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí.

í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»é`í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»é` μ»é, áñÁ Ý»ñÙáõÍíáÕ »ñÏñÇó Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñ-
ï³Ñ³ÝíáõÙ ¿: ´»éÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñå³Ýí»É, μ³Å³Ýí»É Ù³ë»ñÇ, Ë³éÝí»É ³ÛÉ 
μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³Ù í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí»É.

ï»ëáõã`ï»ëáõã` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
áõ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ûñ»ÝùÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ.

ï»ëãáõÃÛáõÝ`ï»ëãáõÃÛáõÝ` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
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áõ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÉÇ³½áñí³Í 
å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ.

ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ μ»é`ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ μ»é` μ»é, áñÁ ÷áË³¹ñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ï³ñ³Íùáí ÙáõïùÇ Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇó »ÉùÇ 
Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ ¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ, áñáÝù 
³å³ÑáíáõÙ »Ý ¹ñ³ ³ÙμáÕç³Ï³Ý, ³é³ÝÓÝ³óí³Í ¨ ÷³Ã»Ã³íáñí³Í 
å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ. 

ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃ` μáõÛë»ñ`ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃ` μáõÛë»ñ` Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝùÇ, ïÝÏÙ³Ý, 
í»ñ³ïÝÏÙ³Ý (ë³ÍÇÉ³íáñÙ³Ý) Ï³Ù ÑáÕáõÙ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ðá¹í³Í 3. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁÐá¹í³Í 3. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ
1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ 

Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ 
³Ïï»ñáí:

2. ºÃ» Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ³ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í ã»Ý ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí, ³å³ 
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:

 
¶ È àô Ê  2¶ È àô Ê  2

´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ äºî²Î²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ äºî²Î²Ü 
Î²ð¶²ìàðàôØÀÎ²ð¶²ìàðàôØÀ

Ðá¹í³Í 4. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ðá¹í³Í 4. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁÐ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

 ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý`

1)  å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ.
2) μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ.
3)  (Ï»ïÝ áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 18.05.09 Ðú-136-Ü)
4) μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·Ç 

ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ.
5) μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñ-

Ó³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ.

6) μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¨ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ã»ÕÛ³É Ñ³Û-
ï³ñ³ñáõÙÁ.

7)  ï»ëáõãÇ Ñ³Ù³½·»ëïÇ ÏñÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ Ó¨Ç ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ.
8)  ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇó μËáÕ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ:
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Ðá¹í³Í 5. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ Ðá¹í³Í 5. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁÇñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ`
1) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ 

íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ.
2) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 

³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ, í³ñ³ÏÇ 
ûç³ËÇ, ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áõ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ.

3) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñÁ` ÝÙáõß³éÙ³Ý, í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý, í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý, áãÝ-
ã³óÙ³Ý ³Ïï»ñÇ, Ï³ñ³ÝïÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³·ñÇ, ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý, Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÇ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ý¹»å ³ñ·»ÉùÇ Í³ÝáõóÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ.

4) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³Ý-
ó³Ù³ïÛ³ÝÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨Á.

5) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ, ¹ñ³Ýó 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ.

6)  (»ÝÃ³Ï»ïÝ áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 18.05.09 Ðú-136-Ü)
7)  í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 

¨ ÝáñÙ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ.
8) ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 

ï³ÉÇë ¿ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ` μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹-
ñáõÃÛ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý, Çñ³óÙ³Ý, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

9) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

10) áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý, 
÷áË³¹ñÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ.

11) Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï.
12) ³å³ÑáíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³-

í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ.
13) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñ.
14)  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ Ó¨Á.
15) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ³½³ï ·áïÇÝ»ñÇ ë³Ñ-

Ù³ÝÙ³Ý Ï³ñ·Á` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ 
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ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ ̈  ¹ñ³Ýó Ñ»ï³·³ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí å³ñμ»ñ³μ³ñ ³ÝóÏ³óíáÕ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ÑÇÙ³Ý íñ³.

16) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ï»ëãáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÇ ¨ ï³ñμ»ñ³Ýß³ÝÇ Ó¨»ñÁ ¨ 
¹ñ³Ýù Ïñ»Éáõ Ï³ñ·Á:

 
¶ È àô Ê  3¶ È àô Ê  3

´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²Ü Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²Ü Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ

Ðá¹í³Í 6. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁÐá¹í³Í 6. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
  ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý`
1) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ 

Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ ¨ 
áãÝã³óÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.

2) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ` 
μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ½ÝÝÙ³Ý, 
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝÙáõß³éÙ³Ý ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

3) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ` μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï.

4) μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³-
Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ Çñ³óÙ³Ý Ï»ï»ñáõÙ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏá-
ÕáõÃÛáõÝÁ.

5) μáõÛë»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ μ³½Ù³óáõÙÝ áõ 
ï³ñ³ÍáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ÝË³ï»ë»Éáõ, ³Ëïáñáß»Éáõ ¨ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

6) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ·»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ, ³Ýï³éÇ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ μ³ñ»É³íÙ³Ý, ûñ·³Ý³Ï³Ý μ»ñùÇ ëï³óÙ³Ý, 
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ, μáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ ëå³éÝ³óáÕ 
íÝ³ëÇ μ³ó³éÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ:

Ðá¹í³Í 7.  ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ðá¹í³Í 7.  ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý 
·ñ³ÝóáõÙÁ·ñ³ÝóáõÙÁ

1. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ »ÝÃ³Ï³ »Ý å»ï³-
Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý:

2. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 
¿ ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁ` μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (³ÛëáõÑ»ï` Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí) »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÁ ¨ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ:

3. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³¹ñí³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³-
ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿, »Ã»`

1) ¹ñ³Ýù »ñÏáõ ï³ñÇ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ÷áñÓ³ñÏí»É »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ï³ñμ»ñ μÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ·áïÇÝ»ñáõÙ.

2) ³éÏ³ ¿ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ:
4. úï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñí³Í áõ ÷áñÓ³ñÏí³Í ¨ ·áñ-

Í³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý 
·ñ³ÝóáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿, »Ã» ³éÏ³ 
¿ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ:

5. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³-
óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ`

1) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ 
ëÇÝÃ»½í³Í, ÷áñÓ³ñÏí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`

³) ï»Õ»Ï³Ýù` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ ÑáÕ³ÏÉÇÙ³Û³-
Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó »ñÏáõ ï³ñí³ ¹³ßï³ÛÇÝ ¨ É³μáñ³ïáñ ÷áñ-
Ó³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,

μ) ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, 
·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³-
óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2) ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñí³Í áõ ÷áñÓ³ñÏí³Í ¨ 
·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å»ï³-
Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ`

³) μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ³½¹áÕ 
ÝÛáõÃÁ, Ó¨Á, ³ñï³¹ñáÕ ýÇñÙ³Ý,

μ)  ·ñ³ÝóáÕ »ñÏÇñÁ, ·ñ³ÝóÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³ñÁ, ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõ-
ÝÁ ·áñÍáÕ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ,

·) μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÇ Í³ËëÇ ÝáñÙ³Ý, Ùß³ÏíáÕ ûμ-
Û»ÏïÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ, Ùß³ÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, »Õ³Ý³ÏÁ ¨ ³é³ÝÓ-
Ý³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ëå³ëÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ÏÇñ³éÙ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ,

¹) μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÇ ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ (Ù³ñ¹áõ 
ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ûñí³ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ã³÷³μ³ÅÇÝÁ, ÑáÕáõÙ 
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ù³Ý³ÏÁ, çñ³Ùμ³ñÝ»ñÇ çñáõÙ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ù³Ý³ÏÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõÙ û¹áõÙ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³Ñ-
Ù³Ý³ÛÇÝ ù³Ý³ÏÁ, ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹áõÙ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáõÙ),

») μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ÙÝ³-
óáñ¹³ÛÇÝ ù³Ý³ÏÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñÁ, μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
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ïíÛ³É ÙÇçáóÇ` ³½¹áÕ ÝÛáõÃÇ μÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ïÇåûñÇÝ³ÏÁ (ëï³Ý¹³ñïÁ).
½) ÃáõÝáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ áã Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ÓÏÝ»ñ, 

ÃéãáõÝÝ»ñ, Ù»ÕáõÝ»ñ, ÑáÕÇ ýÉáñ³, ý³áõÝ³ ¨ ÙÇÏñáýÉáñ³).
¿) ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³. 
Á) Ùáõï³·»Ý, ³É»ñ·ÇÏ, áõéáõóù³ÍÇÝ ¨ Ù³ßÏ³·ñ·Çé Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
6. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨»ñÁ 

Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁ:
7.  ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³ó-

íáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ·ñ³ÝóÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:

8. ÈÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá` »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, Ï³Û³óÝáõÙ ¿ ïíÛ³É 
μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñí³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý 
¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ï³Ù Ù»ñÅ»Éáõ 
Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ¨ ï»ÕÛ³Ï ¿ å³ÑáõÙ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ:

Ðá¹í³Í 8. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³-Ðá¹í³Í 8. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³-
ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ï³ñ·ÁÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ï³ñ·Á

1. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ Ñ³Ûï³ïáõÇ ¹ÇÙáõÙáõÙ Ýßí³Í μáõÛë»-
ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»-
ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ 
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá` Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ï³ÉÇë ¿ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ:

2. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñÓ³-
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:

3. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍ-
Ù³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñíáõÙ ¿ 
ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³-
ïñí³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

4. º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓÇÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý`

1) ¹ÇÙáõÙ,
2) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù` ³ÝÓÝ³·ñÇ, ÇëÏ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ` íÏ³-

Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ,
3) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù` å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ,
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4)  Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ̈  å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ (³Ýí³ÝáõÙÁ, ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å-
ñ³Ýù³ÛÇÝ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Í³ÍÏ³·ÇñÁ, ù³Ý³ÏÁ, ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ, 
Ó»éùμ»ñÙ³Ý í³ÛñÁ).

5)  μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ Ý»ñÙáõÍáÕ-
Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ Ï³Ù 
¹ñ³ å³ï×»ÝÁ:

5. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍ-
Ù³Ý Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ »ñ»ù ûñÇÝ³ÏÇó, áñÇ Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ 
ÙÝáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ Ùáï, ÙÛáõë ûñÇÝ³ÏÁ` ï»ëãáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ »ññáñ¹ 
ûñÇÝ³ÏÁ ïñíáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ïáõÇÝ:

6. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáÕÝ Çñ ÏáÕÙÇó 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ëË³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ 
ÏñáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

7. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ù»ñÅáõÙÁ Ñ³Ûï³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ 
μáÕáù³ñÏ»É ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

8. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ëáõÛÝ 
ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù μáõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý μ³ó³-
ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

 ¶ È àô Ê  4 ¶ È àô Ê  4
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ ¶ÚàôÔ²îÜîºê²Î²Ü Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ ¶ÚàôÔ²îÜîºê²Î²Ü 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ø´ ¼´²ÔìàÔ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ºì ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ø´ ¼´²ÔìàÔ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ºì 
Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒ²Üò ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀÆð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒ²Üò ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ

Ðá¹í³Í 9. ÐáÕ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ áõ μáõÛë»ñÇ Ðá¹í³Í 9. ÐáÕ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ áõ μáõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ÙáÉ³Ëáï³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ÙáÉ³Ëáï³ÛÇÝ 
μáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÁμáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÁ

1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³-
μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù å³ñï³íáñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É`

1) ÑáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý, Ý³Ë³ó³Ýù³ÛÇÝ, Ñ»ïó³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÙÇçß³ñù³ÛÇÝ Ùß³-
ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

2) ÑáÕÇ ÑáÕ³ï³ñáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.
3) ÑáÕÇ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ³Õ³Ï³ÉáõÙÁ ¨ ×³Ñ×³óáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ Ñ³Ù³ÉÇñ 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.
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4) ÑáÕÇ Ëáñù³ÛÇÝ çñ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ áéá·Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ·»ñËáÝ³íáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ.

5) ÑáÕÇ û·ï³Ï³ñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³-
éáõÙÝ»ñ.

6) ÑáÕÁ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï»Ýë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ 
íÝ³ë³Ï³ñ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³ÕïáïáõÙÇó å³ßïå³Ý»Éáõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

7) ÑáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÝÝ¹³ï³ññ»ñÇ (³½áï, ýáëýáñ, Ï³ÉÇáõÙ) å³Ï³ëÁ 
Éñ³óÝáÕ Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

8) å³ñ³ñï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ:

2. ²ñ·»ÉíáõÙ ¿`
1) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñ-

í³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ãÁÝ¹·ñÏí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝ¹·ñÏí³Í, μ³Ûó Å³ÙÏ»ï³Ýó 
ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ, Ý»ñÙáõÍáõÙÝ áõ 
û·ï³·áñÍáõÙÁ.

2) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ å³Ñ»ëïÝ»ñáõÙ 
áõ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ï»Ýë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ å³Ñ-
å³ÝáõÙÁ.

3) å³Ñ»ëïÝ»ñáõÙ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ, Ï»Ýë³å³ïñ³ë-
ïáõÏÝ»ñÇ ¨ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ï»Õ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáí 
¹ñ³Ýó ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÷áË³¹ñáõÙÁ.

4) μáõë³μáõÍ³Ï³Ý ³ÛÝ ÙÃ»ñùÇ Çñ³óáõÙÁ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÃáõÝ³-
ÝÛáõÃ»ñÇ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ.

5) ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ̈  å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñ»-
ÉÇ ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙÁ:

Ðá¹í³Í 10. ê»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ðá¹í³Í 10. ê»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 
Ý»ñÙáõÍáõÙÁ, Çñ³óáõÙÝ áõ áñ³ÏÇ å³Ñå³ÝáõÙÁÝ»ñÙáõÍáõÙÁ, Çñ³óáõÙÝ áõ áñ³ÏÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ

1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³-
μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù å³ñï³íáñ »Ý ³å³Ñáí»É`

1) ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ áõ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑáÕÇ ï»Õ³ÝùÇ 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ.

2) Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ ó³Ýù³÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ.
3) ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ áõ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ëáñï³ÛÝáõÃÛ³Ý (ëáñï, ÑÇμñÇ¹, í»ñ³ñ-

ï³¹ñáõÃÛáõÝ) ¹³ëÇ ¨ áñ³ÏÇ íÏ³Û³Ï³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ.
4) ëáñï»ñÇ ßñç³Ý³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ.
5) ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ Ý³Ë³ó³Ýù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ` ½ïáõÙÁ, 

ï»ë³Ï³íáñáõÙÁ, ³Ëï³Ñ³ÝáõÙÁ.
6) ë»ñÙÝ³¹³ßï»ñÇ ¨ ïÝÏ³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý (³åñáμ³óÇ³) Ñ³-
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ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` ¹³ßï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ` 
ë»ñÙÝ³¹³ßï»ñÇ ¨ ïÝÏ³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ ¨ ëáñï³ÛÇÝ Ù³ùñáõÃÛ³Ý áõ 
ÙÇ³ï³ññáõÃÛ³Ý, íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ. 

7) ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ áõ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³Ñå³Ý-
Ù³Ý, Çñ³óÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ (÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, 
åÇï³Ï³íáñáõÙ, áñ³ÏÇ íÏ³Û³Ï³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ) 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:

2. ²ñ·»ÉíáõÙ ¿ ³ÝÑ³Ûï Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÁ:

Ðá¹í³Í 11. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ Ðá¹í³Í 11. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÁíÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÁ

1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³-
μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù å³ñï³íáñ »Ý ³å³Ñáí»É`

1) ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ³ï»ëù»ñÇ, ó³Ýù»ñÇ ¨ ïÝÏ³ñÏÝ»ñÇ ³é³í»É 
íï³Ý·³íáñ` Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ` ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ¨ ÙáÉ³Ëáï»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ 
Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

2)    ÑáÕáõÙ ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùáõÙ ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõ-
Ã»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÇ ã·»ñ³½³ÝóáõÙÁ.

3) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÁ, 
ëïáõ·áõÙÁ ¨ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ:

2. ²ñ·»ÉíáõÙ ¿`
1) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ãëï³ó³Í, 

û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ³Ýí³Í, Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ ³ñ·»Éí³Í, μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕ-
çáõÃÛ³Ý ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ.

2) ÙÇÝã»õ 18 ï³ñ»Ï³Ý, μÅßÏ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ ã³Ýó³Í ³ÝÓ³Ýó ¨ ÑÕÇ Ï³-
Ý³Ýó Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ÃáõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ï Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ.

3) ³Ëï³Ñ³Ýí³Í ë»ñÙ»ñÇ` áñå»ë ëÝáõÝ¹, ³Ý³ëÝ³Ï»ñ û·ï³·áñÍáõÙÁ.
4) Ï³ñ³ÝïÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³-

ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÝ ³é³Ýó μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ ¨ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ: 
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¶ È àô Ê  5¶ È àô Ê  5
´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ´Ü²¶²ì²èàôØ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü 
ºì Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒ²Üò Æð²ìàôÜøÜºðÜ àô ºì Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒ²Üò Æð²ìàôÜøÜºðÜ àô 

ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ

Ðá¹í³Í 12. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁÐá¹í³Í 12. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ
1. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ó³ÝÏ³ó³Í 

ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ:
2. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÓÇÝù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý`
1) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 

μáÕáù³ñÏ»Éáõ ï»ëãáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
2) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇó ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ë-

Ë³Ý å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.
3) ã»ÝÃ³ñÏí»Éáõ ï»ëáõãÇ ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ë-

Ë³ÝáõÙ Ýñ³ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

Ðá¹í³Í 13. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å³ñï³Ï³Ýáõ-Ðá¹í³Í 13. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å³ñï³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁÃÛáõÝÝ»ñÁ

´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùμ, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ùμ, å³Ñå³ÝÙ³Ùμ, ï»Õ³÷áËÙ³Ùμ Ï³Ù 
Çñ³óÙ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù å³ñï³íáñ 
»Ý`

1) ³å³Ñáí»É ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³-
ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ.

2) ãËáãÁÝ¹áï»É ï»ëãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ.

3) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ïñ³Ù³¹ñ»É ÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñ.

4) ³å³Ñáí»É μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñ-
Ï³Ý»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõ í³ñ³ÏÇ ûç³ËÝ»ñÇ 
í»ñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

5)   μáõÛë»ñ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ Ý»ñÙáõÍ»É, 
³ñï³Ñ³Ý»É, í»ñ³³ñï³Ñ³Ý»É Ï³Ù ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý.

6) Ý»ñÙáõÍ»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ μáõÛë»ñ, μáõ-
ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ, ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ, Ý»ñÙáõÍáÕ ëáõμÛ»ÏïÇ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ Ï³Ù ¹ñ³ å³ï×»ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ: 
²Û¹ ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ.

7) ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ μ³ó³Ï³-
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ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ μ»éÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÙáõÍí»É ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñ-
Ó³ùÝÝáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÇëÏ ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÁ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÁ 
Ý³¨ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÝÇ ïí³Í ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ ¨ 
ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ áñ³ÏÇ íÏ³Û³Ï³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ Ï³Ù ¹ñ³ å³ï×»ÝÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ μ»éÇ 
Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Ï³Ù ³ñï³Ñ³ÝáõÙÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿.

8) Ý»ñÙáõÍ»É, ³ñï³Ñ³Ý»É, ³ñï³¹ñ»É, í»ñ³Ùß³Ï»É, Çñ³óÝ»É ¨ ï»Õ³÷á-
Ë»É ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝÙ³Ý, ëïáõ·Ù³Ý Ï³Ù ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 
»ÝÃ³ñÏí³Í μáõÛë»ñ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ.

9) Ý»ñÙáõÍ»É, ³ñï³Ñ³Ý»É ¨ Çñ³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 
·ñ³Ýóí³Í, û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñíáÕ ¨ å³Ñ³ÝçíáÕ μÝáõÃ³·ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ.

10) Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

 ¶ È àô Ê  6¶ È àô Ê  6
´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ÜÎ²îØ²Ø´ äºî²Î²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ÜÎ²îØ²Ø´ äºî²Î²Ü 

ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ

Ðá¹í³Í 14. î»ëãáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁÐá¹í³Í 14. î»ëãáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ
î»ëãáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³ó-

ÝáõÙ ¿`
1) μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñ.
2) í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍíáÕ, ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý 

³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ïí³Í 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ.

3) Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³ó-
ÝáõÙ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ̈  å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, Çñ³óÙ³Ý, û·ï³·áñÍÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ.

4) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï³·³ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
å³ñμ»ñ³μ³ñ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ÙáÝÇÃáñÇÝ·, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³ó-
ÝáõÙ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, Ï³ï³ñáõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ áñáßáõÙ Ï³ñ³ÝïÇÝ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ³½³ï (½»ñÍ) ·áïÇÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝáõÙ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ.

5) í»ñÉáõÍáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ·»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ 
¨ ³Ýï³éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
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Çñ³½»ÏáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó` 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý, Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý, ï³ñ³ÍÙ³Ý, 
¹ñ³Ýó ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ.

6) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ý³Ë³-
å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ μ³ó³Ï³ÛáÕ 
Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã 
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ¨ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÉÇ³-
½áñí³Í Ù³ñÙÇÝ` Ñ³ëï³ïÙ³Ý. 

7) Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ãëï³ó³Í, û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ³Ýí³Í, 
Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ ³ñ·»Éí³Í, μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý, 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÇ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ.

8) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ÑáÕ³ÛÇÝ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ³é¨ïñ³ÛÇÝ ̈  å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, 
³ÛÉ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñáõÙ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ.

9) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ï³ÉÇë ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ, Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ¨ μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ Ï³ñ·³íáñáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñ, 
áñáÝó Ó¨»ñÁ ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ.

10) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇó, 
áéá·Ù³Ý çñÇó, μáõÛë»ñÇó, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇó ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñ-
Ï³Ý»ñÇó ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñíáÕ ÝÙáõß³éÙ³Ý, ÑáÕ»ñÇ 
Ùß³ÏáõÃÛ³Ý, ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, 
÷áË³¹ñÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý, Çñ³óÙ³Ý, û·ï³·áñÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ 
áñ³ÏÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù 
ï³ñíáÕ å³Ûù³ñÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ.

11) Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ 
μÝ³·³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ, μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý 
¨ ÙÇç»ñÏñ³ÍáíÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
μáÉáñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï»ñÇÝ:
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Ðá¹í³Í 15. î»ëáõãÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁÐá¹í³Í 15. î»ëáõãÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ
î»ëáõãÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`
1) í»ñ³ÑëÏ»Éáõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÑáÕ³ÛÇÝ, ³ñ-

ï³¹ñ³Ï³Ý, ³é¨ïñ³ÛÇÝ, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ ÝáñÙ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

2) μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó å³Ñ³Ýç»Éáõ 
ïíÛ³É »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ.

3) μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ¨ ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` 
í»ñ³ÑëÏ»Éáõ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý-
»ñÇ í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

4) §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 
¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý Ï³ï³ñ»Éáõ ëïáõ·áõÙÝ»ñ.

5) ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ 
μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ï³ñ³Ý-
óÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ ¨ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»éÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñ.

6) ëïáõ·»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ μ»éÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³é-
Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ (μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý, μáõë³ë³ÝÇ-
ï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ): ´áõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó áã åÇï³ÝÇ ×³Ý³ãí³Í` Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³Ïí³Í μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ ï»Ë-
ÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³Ù áãÝã³óÙ³Ý, ÇëÏ ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÝ áõ ïÝÏ³ÝÛáõÃÁ` 
í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý Ï³Ù áãÝã³óÙ³Ý.

7) Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ýáí ï»Õ³÷áËíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³-
Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.

8) μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³Ûïí³Í 
Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ³ÝïÇÝ Ñ³Û-
ï³ñ³ñí³Í ·áïáõÙ ï³Éáõ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ ¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ 
¹ñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ.

9)  μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝÙ³Ý ¨ ëïáõ·Ù³Ý ÙÇçáóáí áñáß»Éáõ`
³. Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñ»É Ý»ñ-

ÙáõÍíáÕ μ»éÇ Ï³Ù ¹ñ³ áñáß³ÏÇ ËÙμ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» ¹³ ½»ñÍ ¿ Ï³-
ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó,

μ. Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ïñ³Ù³¹ñ»É ï»Ë-
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ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù å³ñ»Ý³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³-
ï»ëí³Í ³ÛÝ μ»éÝ»ñÇÝ, áñáÝóáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É »Ý Ï³ñ·³íáñíáÕ áã 
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ. 

10) ï³Éáõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ, ëïáõ·»Éáõ μáõë³ë³ÝÇï³-
ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ ³Ýó³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ̈  Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Éñ³óñ³Í 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ ¨ μ»éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ.

11) Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ μáõÛë»ñ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí ³ñï³¹ñáÕ, Çñ³óÝáÕ, ÷áË³¹ñáÕ, 
Ý»ñÙáõÍáÕ, ³ñï³Ñ³ÝáÕ, í»ñ³Ùß³ÏáÕ ¨ å³Ñ»ëï³íáñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ 
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ.

12) å³Ñ³Ýç»Éáõ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, Ï³½Ù»Éáõ ï»Õ³ÝùÇ ëË»Ù³Ý, Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³ñï³¹ñ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ áõ ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ:

Ðá¹í³Í 16. î»ëáõãÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ðá¹í³Í 16. î»ëáõãÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁå³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

 1. î»ëáõãÁ å³ñï³íáñ ¿`
1) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï»ñáõÙ ½ÝÝ»É 

Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 
¨ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÁ, ëïáõ·»É ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ï³É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
ÝÙáõßÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï»ëãáõÃÛ³Ý É³μáñ³ïáñÇ³ Ï³Ù Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ³ÛÉ 
É³μáñ³ïáñÇ³` ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý: öáñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõ-
ÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ³ÝÙÇç³å»ë ï³É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ ³ÙμáÕç ËÙμ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» ËÙμ³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ùí³Í 
¿ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ μáõÛë»ñÇó, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇó ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇó` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ μ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý í³ÛñÁ 
ï³ñμ»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÇ Ñ³Ù³ñ.

2) μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ³í³μ³Ý³-
Ï³Ý áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ï³É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ¨ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ.

3) ãÑñ³å³ñ³Ï»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ̈  Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë¹-
ñáõÃÛ³Ùμ ·³ÕïÝÇù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.

4) Ñ³ïáõó»É ë»÷³Ï³Ý Ù»Õùáí ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
å³ï×³é³Í íÝ³ëÁ.

5) í»ñÉáõÍ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ·»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ ¨ ³Ý-
ï³éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Çñ³½»Ï»É 
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å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó` íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý, Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý, ï³ñ³ÍÙ³Ý, ¹ñ³Ýó ¹»Ù å³Û-
ù³ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ.

6) í»ñ³ÑëÏ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ å»ï³Ï³Ý 
·ñ³ÝóáõÙ ãëï³ó³Í, û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ, Å³ÙÏ»ï³Ýó 
¨ ³ñ·»Éí³Í μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ ¨ û·ï³-
·áñÍáõÙÁ.

7) (Ï»ïÝ áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 18.05.09 Ðú-136-Ü)
8) Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»Éáõ 

Ýå³ï³Ïáí í»ñ³ÑëÏ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ.

9) Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí í»ñ³ÑëÏ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÇó μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ.

10)  Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ïñ»É Ñ³Ù³½·»ëï, ËáñÑñ¹³-
ÝÇß ¨ ï³ñμ»ñ³Ýß³Ý.

11) Ý»ñÙáõÍíáÕ μ»éÝ»ñáõÙ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³-
μ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Éñ³óÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóÙ³Ý Ó¨Á ¨ 24 Å³Ùí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï»ëãáõÃÛáõÝ:

2. î»ëáõãÝ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ, Çñ³í³-
ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³½³Ýó»Éáõ, å»ï³Ï³Ý ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù Ñ³Ù³ñíáÕ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ 
ÏñáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

Ðá¹í³Í 17. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ μáõÛë»ñ, Ðá¹í³Í 17. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ μáõÛë»ñ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù, Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ, μáõÛë»ñÇ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù, Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ, μáõÛë»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ ³ñï³¹ñáÕ, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ ³ñï³¹ñáÕ, 
Çñ³óÝáÕ, ÷áË³¹ñáÕ, Ý»ñÙáõÍáÕ, ³ñï³Ñ³ÝáÕ, í»ñ³Ùß³ÏáÕ, Çñ³óÝáÕ, ÷áË³¹ñáÕ, Ý»ñÙáõÍáÕ, ³ñï³Ñ³ÝáÕ, í»ñ³Ùß³ÏáÕ, 
å³Ñ»ëï³íáñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å³Ñ»ëï³íáñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁμáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ

 1. ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éáõÙ μáõÛë»ñ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù, 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ, μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ å³ñ³ñ-
ï³ÝÛáõÃ»ñ ³ñï³¹ñáÕ, Çñ³óÝáÕ, ÷áË³¹ñáÕ, Ý»ñÙáõÍáÕ, ³ñï³Ñ³ÝáÕ, 
í»ñ³Ùß³ÏáÕ, å³Ñ»ëï³íáñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù 
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó` Ñ³ßí³éÙ³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ 
·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
ÙÇçáóáí:
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2. Ð³ßí³éÙ³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ã³ñÙ³óíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³Ýã-
Ûáõñ ï³ñÇ:

3. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·Á, íÏ³Û³Ï³ÝÇ ̈  ·ñ³Ýó³Ù³ï-
Û³ÝÇ Ó¨»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ:

¶ È àô Ê  7¶ È àô Ê  7
´àôÚêºðÆ Î²ð²ÜîÆÜÆ ê²ÐØ²ÜØ²Ü ºì ìºð²òØ²Ü ´àôÚêºðÆ Î²ð²ÜîÆÜÆ ê²ÐØ²ÜØ²Ü ºì ìºð²òØ²Ü 

ØÆæàò²èàôØÜºðÀØÆæàò²èàôØÜºðÀ

Ðá¹í³Í 18. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁÐá¹í³Í 18. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ
1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ 

íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý, í»ñ³óÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý 
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ï»ëãáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ̈  ¹ñ³ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ïñí³Í »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ Ï³ñ³Ý-
ïÇÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ:

2. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ù³ñ½Ç, 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ, μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³Ù ¹ñ³Ýó 
ÙÇ Ù³ëáõÙ:

3. º½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ »Ý Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, 
Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ³é³ç³ñÏíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ¹ñ³Ýù 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ:

4. ÈÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ áñáßÙ³Ùμ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμ, áñï»Õ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»-
Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

5. ÈÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
ó³ÝÏÁ:

6. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¨ ë³ÑÙ³Ý³-
÷³ÏíáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³ÍáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ³éÝãíáÕ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ »ÉùÝ áõ 
ÙáõïùÁ Ï³ñ³ÝïÇÝ ·áïÇ:

7. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ï»ëãáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÁ Ï³ñ³ÝïÇÝ ·áïáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 
Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áãÝã³óÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
³ÝóÏ³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ:

8. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áïÇÝ»ñÇó μáõÛë»ñÇ ¨ μáõë³Ï³Ý 
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³ñï³¹ñ³ÝùÇ, ë»ñÙ»ñÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ï»ëáõãÇ 
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:

9.  ²é³Ýó μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Ï³Ù μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
³ÝÓÝ³·ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áïáõó 
ë»ñÙ»ñÇ, ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ³ñï³ÍáõÙÁ: ²é³Ýó Ñ³í³ëï³·ñÇ ¨ ³é³Ýó 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ ³ñï³Íí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý 
í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` áãÝã³óÙ³Ý:

10. ²ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ ·áïáõÙ ³é³Ýó ï»ëãáõÃÛ³Ý ïí³Í ³ÏïÇ, 
ãÑ»ï³½áïí³Í, Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñ³Ï-
í³Í μ³½Ù³ÙÛ³ ïÝÏ³ñÏÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ïÝÏ³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝáõÙÁ ¨ 
ãÑ»ï³½áïí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó å³ïí³ëï³Ï³ÉÝ»ñÇ ¨ å³ïí³ëï³óáõÝ»ñÇ 
ÙÃ»ñáõÙÁ:

11. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïÝÏ³ñ³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ 
áõÝ»Ý³ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù³ïÛ³Ý` ³×»óí³Í ̈  Çñ³óí³Í ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ 
Ï³ñ³ÝïÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, å³ñï³¹Çñ Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

12. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ, ë»ñÙ»ñÇ ¨ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÙÃ»ñÙ³Ùμ, 
÷áË³¹ñÙ³Ùμ, å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ùμ ¨ Çñ³óÙ³Ùμ ½μ³ÕíáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¹»Ù 
å³Ûù³ñÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ³ÝóÏ³óÝáõÙ »Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá.

13. î»ëáõãÁ ëïáõ·áõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
¨ μ»éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ ïíÛ³É-
Ý»ñÇÝ:

14. ºÃ» μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÇó ¨(Ï³Ù) ëïáõ·áõÙÇó ¨(Ï³Ù) ÷áñ-
Ó³ùÝÝáõÃÛáõÝÇó å³ñ½í»É ¿, áñ ³ñï³¹ñáÕÇ ³ñï³¹ñ³Í, û·ï³·áñÍ³Í 
Ï³Ù å³Ñ»ëï³íáñ³Í μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ áñáß³ÏÇ ËÙμ³ù³Ý³Ï ³éáÕç ¿ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
ï³ñ³ÍÙ³Ý íï³Ý· ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, ³å³ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓ-
Ý³·ÇñÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É ËÙμ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:

15. ºÃ» Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³ÏáõÙÁ Ñ³ÛïÝ³-
μ»ñí³Í ¿, ³å³ ï»ëãáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ, ß»Ýù»ñáõÙ, 
å³Ñ»ëïÝ»ñáõÙ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í μáõÛë»ñÇ, μáõÛë»ñÇ 
Ù³ë»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ í³ñ³Ï³ÏÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ` 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ Ï³Ù áõÕ³ñÏáõÙ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý, 
áãÝã³óÝáõÙ` ÙÇ³ÛÝ ¿ÏáÉá·Ç³å»ë ³Ýíï³Ý· »Õ³Ý³Ïáí, Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³-
ñÇ Ñ³ïÏ³óñ³Í í³ÛñáõÙ áõ Ýß³Ý³Ïí³Í Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ¨ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³ëï³ï³Í Ó¨Ç ³Ïï:
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Ðá¹í³Í 19. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ·áïáõÙ ÏÇñ³éíáÕ å³Ûù³ñÇ Ðá¹í³Í 19. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ·áïáõÙ ÏÇñ³éíáÕ å³Ûù³ñÇ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙÁÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙÁ

1. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ·áïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿`
1) μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ å³ñ-

ï³¹Çñ ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ (í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙ) Ï³Ù áãÝã³óáõÙ.
2) ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ·áïáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ Ï³Ù ³ñ·»ÉíáõÙ 

»Ý μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ñ-
ï³ÍáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ³éÝãíáÕ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ »ÉùÝ áõ 
ÙáõïùÁ:

2. î»ëáõãÁ å³ñï³íáñ ¿ Ï³ñ³ÝïÇÝ ·áïáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³μ³Ý³-
Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ï³É ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É ¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ:

3. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÁ ã»ÕÛ³É ¿ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½Ù-
Ý»ñÇ ûç³ËÝ»ñÇ áãÝã³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³-
Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ` ï»ëãáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³` ÉÇ³½áñí³Í 
Ù³ñÙÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùμ:

4. ́ áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ̈  Ï³ñ³ÝïÇÝÇ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý é³¹ÇáÛÇ, Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý, Ù³ÙáõÉÇ 
¨ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí:

 
¶ È àô Ê  8¶ È àô Ê  8

´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ ´àôÚêºðÆ, ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ ´àôÚêºðÆ, 
´àôê²Î²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ²è²ðÎ²ÜºðÆ ´àôê²Î²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ²è²ðÎ²ÜºðÆ 
ÜºðØàôÌØ²Ü, ²ðî²Ð²ÜØ²Ü, î²ð²ÜòØ²Ü ºì Ð²Ú²êî²ÜÆ ÜºðØàôÌØ²Ü, ²ðî²Ð²ÜØ²Ü, î²ð²ÜòØ²Ü ºì Ð²Ú²êî²ÜÆ 

Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜÆò ìºð²²ðî²Ð²ÜØ²Ü Ä²Ø²Ü²ÎÐ²Üð²äºîàôÂÚàôÜÆò ìºð²²ðî²Ð²ÜØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î

Ðá¹í³Í 20. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ý»ñÙáõÍíáÕ ¨ Ðá¹í³Í 20. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ý»ñÙáõÍíáÕ ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁμáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ

1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ï»ï»ñÇó μáõÛë»ñÇ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ ÃáõÛ-
É³ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó 
Ñ»ïá:

2. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Ù³ùë³ÛÇÝ Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ-
·áõÙÇó Ñ»ïá` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨ ÝáñÙ»ñÁ μ³í³ñ³ñáÕ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:

3. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ³Ýï³é³ÛÇÝ áõ ·»Õ³½³ñ¹³ÛÇÝ μáõÛë»ñÇ ¨ 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ 
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ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ, 
ï»ëãáõÃÛ³Ý ïí³Í Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ÙÇÝã¨ 50 Ï·-Ç, ÇëÏ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó ïíÛ³É ï³ñ³ÍùÇÝ μÝáñáß μáõÛë»ñÇ ̈  μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
Ñ³Ù³ñ` ÙÇÝã¨ 500 Ï·-Ç (μ³óÇ ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇó áõ ïÝÏ³ÝÛáõÃÇó): ê³ÑÙ³Ý³-
Ù»ñÓ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ ÃáõÛÉ³ïñíáÕ Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ ¨ 
ù³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ:

3.1 ºÃ» ï»ëáõãÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ù»ñÅíáõÙ ¿, ³å³ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ ãÇ ïñíáõÙ, ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ μáÉáñ 
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙ å»ï³Ï³Ý ï»ëáõãÁ ¹ÝáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ 
Ñ³ëï³ï³Í Ó¨Ç ÏÝÇù, áñÇ íñ³ Ýßí³Í ¿ §Ø»ñÅí³Í ¿¦ μ³éÁ, ¨ ÝßáõÙ Çñ 
³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, å³ßïáÝÁ, ï³ñ»ÃÇíÁ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ, ÑëÏÇã Ï»ïÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ëïáñ³·ñáõÙ ³ÛÝ:

4. òáõó³Ñ³Ý¹»ëáõÙ óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, 
μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ëïáõ·áõÙ, ½ÝÝáõÙ áõ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ »Ý ³ÝóÝáõÙ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ 
¨ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý í³Ûñ»ñáõÙ:

5. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 
Ï»ï»ñáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù å³ñï³íáñ »Ý Çñ»Ýó Ó»éùÇ áõÕ»μ»éÝ»ñáõÙ 
³éÏ³ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝÙ³Ý: Î³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ï»ëáõãÁ ³ñ·»ÉáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó 
Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:

6. (Ù³ëÝ áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 18.05.09 Ðú-136-Ü)
7.  î»ëáõãÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³-

ÛÇÝ Ï»ï»ñáí Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ 50 Ï· ³í»ÉÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙμ³ù³Ý³ÏÇ, ë»ñÙÝ³ÝÛáõÃÇ ¨ 
ïÝÏ³ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ` ³ÝÏ³Ë ù³ßÇó, ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ëï³Ý³Éáõó 
Ñ»ïá Ï³ï³ñáõÙ ¿ μ»éÇ áõ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÇ ½ÝÝáõÙ, ëïáõ·áõÙ μ»éÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇÝ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ï³ÉÇë Ý»ñÙáõÍ-
Ù³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ ÝÙáõßÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»ëãáõÃÛ³Ý É³μáñ³ïáñÇ³ Ï³Ù Ñ³í³ï³ñ-
Ù³·ñí³Í ³ÛÉ É³μáñ³ïáñÇ³` ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý, áñÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 24 
Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¸ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÙÇç³å»ë ï³ÉÇë ¿ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ:

8. î»ëáõãÁ Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»-
ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ½ÝÝáõÙÁ Ï³ï³-
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ñáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ù³ùë³ÛÇÝ ½ÝÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
μ»éÝ³Ã³÷áõÙÁ, ÇëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ³ÝÙáõß í»ñóíáõÙ ¿ Ù³ùë³ÛÇÝ å³Ñ»ëïáõÙ 
μ»éÝ³Ã³÷áõÙÇó Ñ»ïá` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

9. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ³ÛÉ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí í³ñ³Ïí³Í 
μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, áñáÝó 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ó»éÝ³ñÏ»É í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý ¨ Ù³ùñÙ³Ý ³ñ¹-
ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáóÝ»ñ, μ»é³Ý ïÇñáç ÁÝïñáõÃÛ³Ùμ »ÝÃ³Ï³ »Ý í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý 
Ï³Ù áãÝã³óÙ³Ý, áñÇ Ù³ëÇÝ ï»ëáõãÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï»ïáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ó¨Ç 
³Ïï:

10. î»ëáõãÁ Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ Ï³Ù ÷áñÓ³ùÝÝáõ-
ÃÛáõÝ ³Ýó³Í μ»éÝ»ñÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ íñ³ ¹ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý ¹ñáßÙ³ÏÝÇù áõ ÏÝÇù, áñáÝó Ó¨»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ, ÇëÏ 
Ñ³í³ëï³·ñÇ Ñ³Ï³é³Ï »ñ»ëÇÝ Ó»é³·ñáí ÝßáõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñÁ:

11. (Ù³ëÝ áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 18.05.09 Ðú-136-Ü)
12. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 

Ï»ïáõÙ ï»ëáõãÇ Ï³½Ù³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ (Ñ³í³ëï³·Çñ, ³Ïï) Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ 
ÏóíáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, ÇëÏ Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ å³ÑíáõÙ ¿ 
ï»ëáõãÇ Ùáï:

13. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ý»ñÏñáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³-
Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý.

14. ´»éÇ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ μ»éÁ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕÁ Ñ³Ûï 
¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ï»ëãáõÃÛáõÝ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
Ñ³í³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí μ»éÇ Í³·Ù³Ý »ñÏñÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ï³Ù ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ: 

15. Ü³Ëù³Ý í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ï»ëáõãÁ ëïáõ·áõÙ ¿ μ»éÇ Í³·Ù³Ý »ñÏñÇ ïí³Í μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ:

16. ºÃ» μ»éÁ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ ¿, ¨ μ»éÇ Í³·Ù³Ý »ñÏñÇ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý, 
³å³ ï»ëáõãÁ ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã ëïáõ·Ù³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í»ñ³³ñï³Ñ³Ý-
Ù³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ` Ïó»Éáí μ»éÇ Í³·Ù³Ý »ñÏñÇ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ¨ ³ÛÝ ·ñ³ÝóáõÙ Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³-
¹ñÙ³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ:
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17. ºÃ» í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ 
ÝáñÙ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ³å³ ï»ëáõãÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ 
μ»éÇ Éñ³óáõóÇã ëïáõ·áõÙ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ:

18. ºÃ» Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ ÝáñÙ»ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý Éñ³óáõóÇã Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ÇëÏ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ³Û¹ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÝßáõÙÝ»ñÁ, ³å³ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ãÇ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ: 

19. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ï³½ÙíáõÙ 
¿ 3 ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝóÇó μÝûñÇÝ³ÏÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ μ»éÁ ÙÇÝã¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý 
í³ÛñÁ, Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ å³ÑíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÝáõÙ, ÙÛáõëÁ` 
ï»ëãáõÃÛáõÝáõÙ:

Ðá¹í³Í 21. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ³ñï³Ñ³ÝíáÕ Ðá¹í³Í 21. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ³ñï³Ñ³ÝíáÕ 
μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁμáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ

 1. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý»ñÏñáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, áñÁ ïñíáõÙ ¿ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ μ»é³Ý Ñ³Ù³ñ ï»ëáõãÇ ÏáÕÙÇó:

2. ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ μ»éÝ³ï»ñÁ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ï»ëãáõÃÛáõÝ, áñÁ 
Ñ³ÛïÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá` »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, Ï³ï³ñáõÙ ¿ μ»éÇ ëïáõ-
·áõÙ ¨ ï³ÉÇë ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ, ÇëÏ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñíáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë:

3. ²ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»éÝ»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ Çñ³-
Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ëÏ½μÝ³Ï³Ý μ»éÝÙ³Ý ï»Õ»ñáõÙ Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ:

4. ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ 3 
ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝóÇó ³é³çÇÝ ûñÇÝ³ÏÁ ïñíáõÙ ¿ ³é³ùáÕÇÝ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁ 
ÙÝáõÙ »Ý ë³ÑÙ³ÝÇ Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÝáõÙ ¨ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝáõÙ:

5. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñíáõÙ ¿, »Ã» 
¹ñ³Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ý»ñÏñáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

6. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³Ýí³-
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í»ñ, »Ã» ¹ñ³ÝáõÙ ³éÏ³ »Ý ãí³í»ñ³óí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ áõÕÕáõÙÝ»ñ:
7. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 

³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ 14 ûñ` 
ïñí³Í ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë μ»ñ»ÉÁ:

8. î»ëáõãÝ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ ³Ýó³Í μ»éÝ»ñÝ 
áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ íñ³ ¹ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáßÙ³ÏÝÇù.

9. ´»éÝ ³ñï³Ñ³ÝáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ å³Ñå³Ý»É μ»éÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý íÇ×³ÏÁ` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó ÙÇÝã¨ 
μ»éÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³Ûñ Ñ³ëóÝ»ÉÁ:

10. ºÃ» Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ Ýáñ-
Ù»ñáí Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ »Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ïíÛ³É μ»éÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýù μ³í³ñ³ñ»Éáõ 
¹»åùáõÙ: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ §Èñ³óáõóÇã å³Ñ³ÝçÝ»ñ¦ 
μ³ÅÝáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÝßáõÙ` Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
μ³í³ñ³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

Ðá¹í³Í 22. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íùáí ï³ñ³ÝóÇÏ Ðá¹í³Í 22. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íùáí ï³ñ³ÝóÇÏ 
÷áË³¹ñíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ÷áË³¹ñíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ

 1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íùáí ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ 
μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ë³ÑÙ³-
Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï»ñáõÙ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, 
»Ã» ¹ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³-
ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ñï³ÍáõÙÁ μ³ó³éáÕ, ÏÝÇùáí ½Ùéëí³Í ¨ ÷³Ï 
μ»éÝ³ï³ñ³Ý»ñáõÙ:

2. ºÃ» μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 
·ïÝíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ ï³ñ³Ý»ñáõÙ, áñáÝóÇó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ, ³å³ ¹ñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë 
»ÝÃ³Ï³ »Ý å³ñï³¹Çñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý:

 
¶ È àô Ê  9¶ È àô Ê  9

´àôÚêºðÆ, ´àôê²Î²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ´àôÚêºðÆ, ´àôê²Î²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ 
²è²ðÎ²ÜºðÆ ì²ð²Î²¼ºðÌàôØÜ àô àâÜâ²òàôØÀ²è²ðÎ²ÜºðÆ ì²ð²Î²¼ºðÌàôØÜ àô àâÜâ²òàôØÀ

Ðá¹í³Í 23. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ Ðá¹í³Í 23. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ³é³ñÏ³Ý»ñÇ í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ

 1. ´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÙáõïùÁ, ï³ñ³ÍáõÙÝ 
áõ í³ñ³ÏÇ ûç³ËÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ï»ëáõãÇ ïí³Í »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ 
í³ñ³Ï³ÏÇñ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³Í ³é³ç³óÝáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ í³ñ³Ï³½»ñÍíáõÙ Ï³Ù 
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áãÝã³óíáõÙ »Ý` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý`  ï»-
ëáõãÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùμ:

2. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, Ï³ï³ñÙ³Ý í³ÛñÁ (Ù³ùë³ÛÇÝ ë³Ñ-
Ù³Ý, ³é³ùÙ³Ý Ï³Ù ëï³óÙ³Ý í³Ûñ»ñ) ¨ »Õ³Ý³ÏÁ áñáßáõÙ ¿ ï»ëáõãÁ:

3. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý ¨ áãÝã³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

 
¶ È àô Ê  10¶ È àô Ê  10

 ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ êàôÚÜ úðºÜøÀ Ê²ÊîºÈàô Ð²Ø²ð ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ êàôÚÜ úðºÜøÀ Ê²ÊîºÈàô Ð²Ø²ð

Ðá¹í³Í 24. ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÁ Ë³Ëï»Éáõ Ðá¹í³Í 24. ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÁ Ë³Ëï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñÑ³Ù³ñ

 êáõÛÝ ûñ»ÝùÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³íáñ ³ÝÓÇÝù å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ 
»Ý ÏñáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ μÝ³·³í³éÇ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ 
ãÇ ³½³ïáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ 
Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÁ Ñ³ïáõó»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÇó:

 
¶ È àô Ê  11¶ È àô Ê  11

 º¼ð²ö²ÎÆâ ¸ðàôÚÂÜºð º¼ð²ö²ÎÆâ ¸ðàôÚÂÜºð

Ðá¹í³Í 25. úñ»ÝùÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁÐá¹í³Í 25. úñ»ÝùÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ
 1. êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ Ñ³-

çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñí³ÝÇó:
2. êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É 

§´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2000 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 20-Ç Ðú-46 ûñ»ÝùÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ü³Ë³·³Ñ      è. øáã³ñÛ³Ýè. øáã³ñÛ³Ý

2006Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 16 
ºñ¨³Ý
Ðú-209-Ü

* - Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ - êáõÛÝ ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñáÕ Ðú-
136-Ü (18.05.09) ûñ»ÝùÇ 17-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÇ 7-ñ¹ Ï»ïÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2010 
Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó:
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´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ìºð²´ºðÚ²È ÐÐ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ìºð²´ºðÚ²È ÐÐ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü 
àðàÞàôØÜºð ºì ²ÚÈ Æð²ì²Î²Ü ²ÎîºðàðàÞàôØÜºð ºì ²ÚÈ Æð²ì²Î²Ü ²Îîºð  

  ÐÐ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü àðàÞàôØÀ ´àôÚêºðÆ, ´àôê²Î²Ü ÐÐ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü àðàÞàôØÀ ´àôÚêºðÆ, ´àôê²Î²Ü 
²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ²è²ðÎ²ÜºðÆ ÜºðØàôÌØ²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ²è²ðÎ²ÜºðÆ ÜºðØàôÌØ²Ü 

ÂàôÚÈîìàôÂÚ²Ü ºì ÜºðØàôÌØ²Ü, ²ðî²Ð²ÜØ²Ü, ÂàôÚÈîìàôÂÚ²Ü ºì ÜºðØàôÌØ²Ü, ²ðî²Ð²ÜØ²Ü, 
ìºð²²ðî²Ð²ÜØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðºðÆ ìºð²²ðî²Ð²ÜØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðºðÆ 

îð²Ø²¸ðØ²Ü  Î²ð¶À ºì ÒºìºðÀ ê²ÐØ²ÜºÈàô Ø²êÆÜîð²Ø²¸ðØ²Ü  Î²ð¶À ºì ÒºìºðÀ ê²ÐØ²ÜºÈàô Ø²êÆÜ 
 (2007 Ãí³Ï³ÝÇ  û·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü)

   Ð³í»Éí³Í N 1Ð³í»Éí³Í N 1
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 

2007 Ãí³Ï³ÝÇ  û·áëïáëÇ 30-Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ  û·áëïáëÇ 30-Ç 
N 1093-Ü áñáßÙ³ÝN 1093-Ü áñáßÙ³Ý

I. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºðI. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð
1. êáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ 

Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý,   í»ñ³³ñï³Ñ³Ý-
Ù³Ý ¨ ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á: 

2. Ü»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÝóÇÏ 
÷áË³¹ñÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ Ñ³í³ëïáõÙ »Ý μáõÛ-
ë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ ï³-
ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

3. Ü»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ̈  ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³-
¹ñÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÉÇ³½áñí³Í 
Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ 
μáõÛë»ñÇ ¨ μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ó³ÝÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

 
II. ÜºðØàôÌØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ II. ÜºðØàôÌØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ 

îð²Ø²¸ðàôØÀîð²Ø²¸ðàôØÀ
 4. ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-

ñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ ËÙμ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ï` Í³é³ÛáõÃÛáõÝ) 
å»ï³Ï³Ý ï»ëáõãÝ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ (³Ûëáõ-
Ñ»ï` μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ)` ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ëïáõ·áõÙ, 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
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÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñ í»ñóÝ»Éáõó ¨ ¹ñ³Ýó ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá` Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ ï³ÉÇë ¿ ËÙμ³ù³Ý³ÏÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
ï³·Çñ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 
Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ý N 3 Ñ³í»Éí³ÍÇ` μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 
ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 7-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ¹»åù»ñÇ:

5. ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ μ³ó³Ï³Ûáõ-
ÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ý»ñÙáõÍÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñíáõÙ 
¿ ÙÇ³ÛÝ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý 
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, áñÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ýáí, »ñ»ù 
ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝóÇó Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ 
ÑëÏÇã Ï»ïáõÙ, »ñÏñáñ¹Á ïñíáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, ÇëÏ 
»ññáñ¹Á ïñíáõÙ ¿ Ù³ùë³ÛÇÝ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

6. ºÃ» μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ 
³ÙμáÕç³Ï³Ý »Ý, ¨ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï íÝ³ë³Ï³ñ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É, ³å³ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³-
ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ãÇ ïñíáõÙ, ¨ ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ íñ³ ¹ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý ¹ñáßÙ ¨ ÏÝÇù: ´»éÝ áõÕ»ÏóáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
ï³·ÇñÁ å³ï×»Ý³Ñ³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó: ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³-
í³ëï³·ñÇ μÝûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ï»ïáõÙ, ÇëÏ 
¹ñáßÙí³Í ¨ ÏÝùí³Í »ñÏáõ å³ï×»ÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ »Ý Ý»ñÙáõÍáÕÇÝ, 
áñáÝóÇó Ù»ÏÁ ïñíáõÙ ¿ Ù³ùë³ÛÇÝ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, 
ÇëÏ ÙÛáõëÁ` áñå»ë μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ:

7. ºÃ» ï»ëáõãÁ μ»éÁ ½ÝÝ»ÉÇë Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ, 
Ï³Ù ³éÏ³ »Ý ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ, áñ μ»éáõÙ ³éÏ³ »Ý ¹ñ³Ýù, ³å³ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ μ»éÇ ÝÙáõß³éáõÙ, áñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý ³Ïï` Ýß»Éáí ÝÙáõß³éÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ ¨ Ï³ëÏ³ÍÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý 
å³ï×³éÝ»ñÁ: ØÇÝã¨ É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ëï³-
óáõÙÁ` ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ μ»éÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ: È³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³`

1)  ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ μ»éÁ Ý»ñÙáõÍ»É.
2)  μ»éÁ í³ñ³Ï³½»ñÍíáõÙ ¿ ¨ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍ»É.
3) ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ μ»éÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³Ûë ¹»åùáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ïï:
8. ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ïáõÙ Ù³ùë³Ý»Ý· ×³Ý³å³ñÑáí Ý»ñÙáõÍí³Í 

Ï³Ù μ»éÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ãáõÝ»óáÕ μ»éÝ»ñÇ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ μ»éÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ½ÝÝÙ³Ý, ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ 
ëïáõ·Ù³Ý, Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÝÙáõß³éáõÙ` É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ùμ μ»éÇ 
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³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØÇÝã¨ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã 
Ï»ïÇ ÏáÕÙÇó μ»éÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å»ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` 
μ»éÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ë»óíáõÙ ¿, ¨ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùμ áñ¨¿ ·áñ-
ÍáÕáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ: 

9. ´»éÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ë»óíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã 
Ï»ïÇ ï»ëáõãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ùμ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ³ÝÑ³å³Õ 
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ïÇÝ ¨  24 
Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ï³ë»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ: 

10. Î³ë»óí³Í μ»éÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ï³Ù Ñ»ï³·³ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:

11. Î³ë»óí³Í μ»éÁ μ³ó ¿ ÃáÕÝíáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³-
óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³` Ù»ÏûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ: 

12. Î³ë»óí³Í μ»éÇ É³μáñ³ïáñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í 
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ μ»éÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ áãÝã³óÙ³Ý Ï³Ù í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý, 
Ï³Ù í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý (í»ñ³³é³ùÙ³Ý)` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

13. àãÝã³óÙ³Ý Ï³Ù í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý, Ï³Ù í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý (í»ñ³³é³-
ùÙ³Ý), ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í μ»éÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³Ñå³Ý-
Ù³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý μ»éÇ ïÇñáç ÏáÕÙÇó: 

14. ´»éÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý (í»ñ³³é³ùÙ³Ý) ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ñë-
ÏÇã Ï»ïáõÙ μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ íñ³ ¹ñíáõÙ »Ý §Ü»ñÙáõÍáõÙÝ 
³ñ·»ÉíáõÙ ¿¦ ¹ñáßÙÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ïÇ ï»ëáõãÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÏÝÇùÝ 
áõ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ:
 

III. î²ð²ÜòÆÎ öàÊ²¸ðØ²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ îð²Ø²¸ðàôØÀIII. î²ð²ÜòÆÎ öàÊ²¸ðØ²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ îð²Ø²¸ðàôØÀ
 15. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íùáí ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñíáÕ 

μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ë³ÑÙ³-
Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï»ñáõÙ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, 
»Ã» ¹ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ áã Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³-
Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ñï³ÍáõÙÁ μ³ó³éáÕ, ÏÝÇùáí ½Ùéëí³Í ¨ ÷³Ï ïñ³Ýë-
åáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáõÙ:

16. ºÃ» μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 
·ïÝíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáõÙ, áñáÝóÇó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ, ³å³ ¹ñ³Ýù 
ÝáõÛÝå»ë »ÝÃ³Ï³ »Ý å³ñï³¹Çñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý:

17. î³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ` μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ 
ÑëÏÇã Ï»ïáõÙ ã»Ý ÷áË³ñÇÝíáõÙ, ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñÙ³Ý ³ÙμáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ 
Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:

18. ´»éÝ»ñÇ ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §î³ñ³ÝóÇÏ 
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÷áË³¹ñáõÙ¦  Ù³ùë³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí: ´»éÇ ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÁ ÃáõÛÉ³ï-
ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ïáõÙ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ íñ³ ¹ñíáõÙ »Ý §î³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ 
¿¦ ¹ñáßÙÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ïÇ ï»ëáõãÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÏÝÇùÝ áõ 
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ:

19. êáõÛÝ Ï³ñ·Ç 16-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí ï»-
Õ³÷áËí»Éáõ ¹»åùáõÙ μ»éÝ»ñÇ ï³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿, »Ã»`

1) Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñ. 
2) μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ.
3) ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É μ»éÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëïáÕ ³ÛÉ áõÕ»ÏóáÕ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñ: 
20. î³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ ³ñ·»Éí»Éáõ ¹»åùáõÙ μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ μáõë³ë³-

ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ íñ³ ¹ñíáõÙ ¿ §î³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ ³ñ·»É-
íáõÙ ¿¦ ¹ñáßÙÁ, ÇëÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëïáÕ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ §î³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿¦ ¹ñáßÙÁ 
¹ñíáõÙ ¿ μ»éÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ` ³åñ³Ýù³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ μ»éÝ³·ñÇ 
íñ³:

 
IV. ²ðî²Ð²ÜØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ IV. ²ðî²Ð²ÜØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ 

îð²Ø²¸ðàôØÀîð²Ø²¸ðàôØÀ
 21. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÑëÏÇã Ï»ï ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Ñ³Ûï, áñáõÙ ÝßíáõÙ »Ý` 
1) ³ñï³Ñ³ÝáÕ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, Çñ³-

í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹»åùáõÙ` ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ.
2) Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ. 
3)  ëï³óáÕ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ ¨ μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, Çñ³í³μ³Ý³-

Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹»åùáõÙ` ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ. 
4) ³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 

³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ.
5) ëï³óÙ³Ý í³ÛñÁ:
22. Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ½ÝÝáõÙ ̈  ¹ñ³Ýó` Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ ï³ÉÇë ¿ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 30-Ç N 
1093-Ü áñáßÙ³Ý N 4 Ñ³í»Éí³ÍÇ:

23. ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñíáõÙ 
¿ ³ñï³Ñ³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ñï³Ñ³ÝíáÕ μ»éÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
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24. ́ áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ³é³çÇÝ ¿çÇ Ù³ë»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý 
Ñ³Û»ñ»Ýáí ¨ ³Ý·É»ñ»Ýáí` Ï³Ý³ã Ã³Ý³ùáí, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ¿çÇ ÝáõÛÝ Ù³ë»ñÁ` 
éáõë»ñ»Ýáí, ýñ³Ýë»ñ»Ýáí, Çëå³Ý»ñ»Ýáí ¨ ³ñ³μ»ñ»Ýáí` ë¨ Ã³Ý³ùáí:

25. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ 3 ûñÇÝ³ÏÇó, 
áñáÝóÇó μÝûñÇÝ³ÏÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ áñå»ë ³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ` ÙÇÝã¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³ÛñÝ 
áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ù³ùë³ÛÇÝ 
Ù³ñÙÝáõÙ, ÙÛáõëÁ å³ÑíáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝáõÙ: 

26. ²ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÇó Ñ»ïá ¨ ³Ýí×³ñ:

 V. ìºð²²ðî²Ð²ÜØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ V. ìºð²²ðî²Ð²ÜØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðÆ 
îð²Ø²¸ðàôØÀîð²Ø²¸ðàôØÀ 

27. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ ïñ³Ù³¹ñ-
íáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÁ Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏÇñ ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ, »Ã» ¹ñ³Ýù μ³í³ñ³ñáõÙ 
»Ý Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

28. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ Ñ³í³ëï³·ñíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» 
í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÁ ã»Ý í³ñ³Ïí»É Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ñí»É íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí, 
¨ ¹ñ³Ýù`

1)  å³Ñ»ëï³íáñí³Í »Ý.
2)  Ù³ëÝ³ïí³Í »Ý.
3)  Ñ³Ù³Ïóí³Í »Ý ³ÛÉ μ»éÝ»ñÇ Ñ»ï. 
4)  í»ñ³÷³Ã»Ã³íáñí³Í »Ý: 
29. ì»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ ³é³çÇÝ 

¿çÇ Ù³ë»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³Û»ñ»Ýáí ¨ ³Ý·É»ñ»Ýáí` ¹³ñãÝ³·áõÛÝ Ã³Ý³ùáí, 
ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ¿çÇ ÝáõÛÝ Ù³ë»ñÁ` éáõë»ñ»Ýáí, ýñ³Ýë»ñ»Ýáí, Çëå³Ý»ñ»Ýáí 
¨ ³ñ³μ»ñ»Ýáí` ë¨ Ã³Ý³ùáí` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ý N 5 
Ñ³í»Éí³ÍÇ:

30. ²ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ë-
ï³·ÇñÁ Ï³Ù ¹ñ³` ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ 
áñå»ë í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÝ áõÕ»ÏóáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ: 

VI. ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðºðÆ îð²Ø²¸ðØ²Ü VI. ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶ðºðÆ îð²Ø²¸ðØ²Ü 
ØºðÄàôØÀØºðÄàôØÀ

31. ´áõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ù»ñÅíáõÙ ¿ 
Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»Éáõó Ñ»ïá 24 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, »Ã»`
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1) ëïáõ·Ù³Ý å³ÑÇÝ Ý»ñÙáõÍíáÕ Ï³Ù í»ñ³³ñï³Ñ³ÝíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõ-
ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñï³Ñ³ÝáÕ 
»ñÏñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ 
Ï³Ù Ã»ñÇ ¿ Éñ³óí³Í (μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ ãí³í»ñ³óí³Í 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù çÝçáõÙÝ»ñ, μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáõÙ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñ). 

2) μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 
í³ñ³Ïí³Í »Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñáí Ï³Ù ã»Ý Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝáõÙ Ý»ñÙáõÍáÕ (³ñï³Ñ³ÝáÕ, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝáÕ) »ñÏñÇ μáõë³-
ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

32. Ü»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³-
Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ù»ñÅáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ μáÕáù³ñÏí»É ûñ»Ýùáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

(Ð³í»Éí³ÍÁ Éñ³ó. 17.02.11 N 140-Ü, ÷á÷. 10.06.10 N 733-Ü, 30.07.09 N 857-Ü, ËÙμ. 
03.02.11 N 188-Ü)

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
Õ»Ï³í³ñ-Ý³Ë³ñ³ñ     Ø. Âá÷áõ½Û³ÝØ. Âá÷áõ½Û³Ý

 
  

Ð³í»Éí³Í N 2Ð³í»Éí³Í N 2
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ

û·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ýû·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ý

   
ÜºðØàôÌØ²Ü ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜ N ________ÜºðØàôÌØ²Ü ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜ N ________

 
îñí³Í ¿  .................. 200  Ã.                          àõÅÇ Ù»ç ¿  ..................... 200  Ã.
êáõÛÝáí ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ___________________________________________
  (Ý»ñÙáõÍáÕ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ 

¹»åùáõÙ` ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)
______________________________________________________________
 Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ý»ñÙáõÍ»Éáõ ___________________________                          
                                                                                               (³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñÁ ¨ Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ)
______________________________________________________________

 (μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ 
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ)

 1. Ü»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÁ å»ïù ¿ ½»ñÍ ÉÇÝ»Ý Ï³ñ³ÝïÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó __
_____________________________________________________________________

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Ú²êî²ÜÆ 
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²ÜÐ²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü
Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜÜ²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ ´àôê²ê²ÜÆî²ðÆ²ÚÆ 
äºî²Î²Ü îºêâàôÂÚàôÜäºî²Î²Ü îºêâàôÂÚàôÜ
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 2. Ü»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñ-
Ï³Ý»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙμ³ù³Ý³Ï å»ïù ¿ áõÕ»ÏóíÇ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÇ 
μáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝÇ Ï³Ù / ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ 
ÏáÕÙÇó ïñí³Í μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñáí` Ñ³ëï³ï»Éáí ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í μáÉáñ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
3. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Ý»ñÙáõÍáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ Ñ»ï¨Û³É ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 
Ï»ïÇó _________________________________

4. Ü»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý-
»ñÁ å»ï³Ï³Ý ï»ëáõãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³ »Ý μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý 
ëïáõ·Ù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³-
ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ ¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³Ûñ»ñáõÙ:

5. ´áõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ËÙμ³-
ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ, 2-ñ¹ 
¨ 3-ñ¹ Ï»ï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, å»ï³Ï³Ý ï»ëáõãÇ óáõóáõÙáí »ÝÃ³Ï³ »Ý 
Ï³ë»óÙ³Ý, í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý, í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³Ù áãÝã³ó-
Ù³Ý:

6. êáõÛÝ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùμ Ý»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ 
¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ å»ïù ¿ ÷áË³¹ñí»Ý »ñÃáõÕáí 
___________________ ÙÇÝã¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³ÛñÁ 
______________________________________________________________________

7. Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÃáõÛÉ³ïñí³Í μáõÛë»ñÁ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ 
Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ 
¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³Ûñ»ñ Ñ³ëÝ»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ»ï¨Û³É 
μáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ _______________

 êáõÛÝ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ïñí³Í ¿ §´áõë³ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦  
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

                  Ð³Ûï`  .................. 200  Ã.   N .................
 
ä»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ï_____________ ______________ Î.î.
                                                                (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)   (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)
 (Ð³í»Éí³ÍÁ ÷á÷. 10.06.10 N 733-Ü)
 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
 ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ-Ý³Ë³ñ³ñ                Ø. Âá÷áõ½Û³Ý
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Ð³í»Éí³Í N 3Ð³í»Éí³Í N 3
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ

û·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ýû·áëïáëÇ 30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ý
  

ÜºðØàôÌØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶Æð N _______ÜºðØàôÌØ²Ü ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü Ð²ì²êî²¶Æð N _______
 
²ñï³Ñ³ÝáÕÁ ___________________________________________________
  (³ñï³Ñ³ÝáÕ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ 

¹»åùáõÙ` ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)
 
êï³óáÕÁ _____________________________________________________
  (ëï³óáÕ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ 

¹»åùáõÙ` ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)
___________________________________________________________
 
Ð³í³ëï³·ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÑÇÙùÁ___________________________________

___________________________________________________________

Ð³Ûï³ñ³ñ³·ñí³Í ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÁ ________________________________
 

îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð ÜºðØàôÌìàÔ ´àôÚêºðÆ, ´àôê²Î²Ü îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð ÜºðØàôÌìàÔ ´àôÚêºðÆ, ´àôê²Î²Ü 
²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ²è²ðÎ²ÜºðÆ Ø²êÆÜ²ðî²¸ð²ÜøÆ ºì Î²ð¶²ìàðìàÔ ²è²ðÎ²ÜºðÆ Ø²êÆÜ

 
Ü»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ
___________________________________________________________
 
Ü»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 
Ü»ñÙáõÍíáÕ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ̈  Ï³ñ·³íáñíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Ú²êî²ÜÆ 
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²ÜÐ²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü
Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜÜ²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

êÜÜ¸²ØÂºðøÆ êÜÜ¸²ØÂºðøÆ 
²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü äºî²Î²Ü ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü äºî²Î²Ü 

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÌ²è²ÚàôÂÚàôÜ
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º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ________________________________________________
                                          (ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ)
__________________________________________________________
 
ê³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ³ÝïÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ
__________________________________________________________
 
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ μáõÛë»ñÇ, μáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ í³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý Ï³Ù ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ _____________
__________________________________________________________
 
êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý  
_______________________________________ÑëÏÇã  Ï»ïÇ/μ³ÅÝÇ 
ï»ëáõã`               ________________  ________________
                                         (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)     (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)
 
___ ___________ 20      Ã.              Î.î.
  
(Ð³í»Éí³ÍÁ ÷á÷. 10.06.10 N 733-Ü)
 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
Õ»Ï³í³ñ-Ý³Ë³ñ³ñ                                                                       Ø. Âá÷áõ½Û³Ý
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Ð³í»Éí³Í N  4Ð³í»Éí³Í N  4
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ 

û·áëïáëÇ30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ýû·áëïáëÇ30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ý

 

 
 

 
 

REPUBLIC OF ARMENIA 
MINISTRY OF AGRICULTURE

 

 

2.   
PHYTOSANITARY CERTIFICATE 

Original AM  
1.     

Name and address of exporter 
3.    

   
Declared name and address of consignee 

4.    
State inspectorate on Plant sanitary 

5.   
Place of origin 

     
/ / 

To Plant Protection and Quarantine Organization of 

6.   
Declared means of conveyance 

7.    
Declared point of entry 

8.   / /,  
  ,  ,  

  
Distinguishing marks, number and description of 

packages, name of produce and Botanical name of plants 

  9.   
Quantity declared 

10.   ,   ,     
     /     

   ,     
,          

      
 -     : 

This is to certify that the plants, plant products and other regulated articles described herein: have been 
inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and are considered to be free from the 
quarantine pests specified by the importing contracting party, and are considered to conform with the 
phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non quarantine 
pests. They are deemed to be practically free from other pests
11.   

Additional declaration 
 /   

DESINFESTATION AND/OR DESINFECTION 
TREATMENT 

12.   
Treatment 

  
Place of issue 
 

 
Date: 
 

 
 , 

 
Name of authorized
officer:

  

 
` 

Stamp of Organization: 

 
( ) 
(Signature)

13.   /  
/ 

Chemical (active ingredient) 
14.   

 
Duration and 

temperature
15.  

Concentration 
16. 

Date
17.  

Additional information 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 
¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü êÜÜ¸²ØÂºðøÆ 
²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü äºî²Î²Ü 

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ
STATE SERVICE FOR FOOD SAFETY OF 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE 
REPUBLIC OF ARMENIA
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 Ð³í»Éí³Í N   5 Ð³í»Éí³Í N   5
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇ 

û·áëïáëÇ30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ýû·áëïáëÇ30-Ç N 1093-Ü áñáßÙ³Ý

 

 
 

 
 

REPUBLIC OF ARMENIA 
MINISTRY OF 

AGRICULTURE
 

2.  
  

PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR 
RE-EXPORT 

 

Original AM 
1.    

Name and address of exporter 
3.    

   
Declared name and address of consignee 

4.   
State inspectorate on Plant sanitary 

5.  
Place of origin 

     
/ / 

To Plant Protection and Quarantine Organization of 
6.   

Declared means of conveyance 

7.   
Declared point of entry 

8.   / /,    
,  ,   

 
 
Distinguishing marks, number and description of packages, name of 

produce and Botanical name of plants  
 

9.   
Quantity declared 

10.   ,  
-   ,        

  /  /…………………………….-  /  
  /,    N___   
        

-  
             

 
-    

         
, 

       
 

-   (   ) 
      : 

 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 
¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü êÜÜ¸²ØÂºðøÆ 
²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü äºî²Î²Ü 

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ
STATE SERVICE FOR FOOD SAFETY OF 
THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF 

THE REPUBLIC OF ARMENIA
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This is to certify that: 
- the plants or plant products and regulated articles described above……………. were imported into the 
Armenia (contacting party of re-export) from ……………………………(contracting party of country of 
origin) covered by Phytosanitary Certificate no. ………………………… 

 original     certified true copy 
- they are 

 packed   repacked   in original   in new containers 
- based on the 

 original Phytosanitary Certificate   additional inspection, 
they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and 
- during storage in Armenia (contacting party of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of 
infestation or infection. 

11.  
Additional declaration 

 /   
DESINFESTATION AND/OR DESINFECTION TREATMENT

12.   
Treatment 

  
Place of issue 
 
 

 
Date: 

 

 
 

 
Name of 
authorized 
officer:

  

 
 

Stamp of Organization: 

 
 
( ) 
(Signature) 

13.   /  
/ 

Chemical (active ingredient) 
14.   

 
Duration and 

temperature 
15.  

Concentration 
16. 

Date 

17.  
Additional information 

 



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

 187



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

188 

ÐÐ ¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðÆ Ðð²Ø²ÜÀ ÐÐ ¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðÆ Ðð²Ø²ÜÀ 
´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü ºÜÂ²Î² ´àôÚêºðÆ ºì ´àôê²ê²ÜÆî²ð²Î²Ü ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü ºÜÂ²Î² ´àôÚêºðÆ ºì 

´àôê²Î²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ò²ÜÎÀ Ð²êî²îºÈàô Ø²êÆÜ ´àôê²Î²Ü ²ðî²¸ð²ÜøÆ ò²ÜÎÀ Ð²êî²îºÈàô Ø²êÆÜ 
(2007 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 23-Ç N 191-Ü)

ՀավելվածՀավելված
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007թվականի օգոստոսի 23-ի 2007թվականի օգոստոսի 23-ի 
N 191-Ն հրամանիN 191-Ն հրամանի

ԾածկագիրըԾածկագիրը Անվանու մըԱնվանու մը
06010601 1.Գյու ղատնտեսական, անտառային և գեղազարդա-

յին մշակաբու յսերի սերմե ր և տնկանյու թ, սոխու կ-
ներ, պալարներ, արմատապալարներ, կտրոններ, 
անդալիսներ, սածիլներ

06020602 Ծառեր ու  թփեր (անտառային, պտղատու , գեղա-
զարդային և այլն) տնկիներ, սածիլներ, բու յսերի 
կենդանի արմատներ, առանց արմատի տնկիներ, 
պատվաստացու ներ, ճյու ղեր, բեղիկներ և ընձյու ղներ, 
սնկամարմի ններ (մի ցելիաներ) սու բստրատու մ, այդ 
թվու մ` հողով և բու սական նյու թերով

06030603 թարմ, չոր կտրած ծաղիկներ և կոկոններ, տերևներ, 
ճյու ղեր և բու յսի այլ մասեր առանց ծաղիկների և 
կոկոնների

06040604 ծառերի, թփերի կտրտված ճյու ղեր տերևներով, 
ծաղիկներով և կոկոններով, խոտեր, մամու ռներ և 
քարաքոսեր, բնական եղևնիներ (սղոցած)

0701 10 0000701 10 000 սերմացու  կարտոֆիլ
0703 10 1100703 10 110 սերմացու  գլու խ սոխ
0713 10 1000713 10 100 սերմացու  ոլոռ
0713 20 0000713 20 000 սերմացու  սիսեռ
0713 33 1000713 33 100 սերմացու  լոբի
0713 40 0000713 40 000 սերմացու  ոսպ
0713 50 0000713 50 000 սերմացու  կերային լոբի և այլ ընդեղեն
1001 90 9101001 90 910 սերմացու  ցորեն
1003 001001003 00100 սերմացու  գարի
1004 00 0001004 00 000 սերմացու  վարսակ
1005 101005 10 սերմացու  եգիպտացորեն
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1006 10 1001006 10 100 սերմացու  բրինձ
1007 00 1001007 00 100 սերմացու  սորգո
1201 00 1001201 00 100 սերմացու  սոյա
1202 10 1001202 10 100 սերմացու  գետնընկու յզ
1204 00 1001204 00 100 սերմացու  վու շ (կտավատ)
1205 10 1001205 10 100 սերմացու  կանճրակ (հլածու կ)
1206 00 1001206 00 100 սերմացու  արևածաղիկ
12071207 սերմե ր և պտու ղներ յու ղատու  այլ մշակաբու յսերի
12091209 այլ սերմե ր (ճակնդեղի, առվու յտի, երեքնու կի, 

շյու ղախոտի, մարգագետնային դաշտավլու կի, 
ոլոռնախոտի, մարգագետնային սիզախոտի, բան-
ջարանոցային մշակաբու յսերի և անտառային 
ծառատեսակների)
2. Թարմ և չոր պտու ղներ ու  բանջարեղեն

07010701 կարտոֆիլ
0702 00 0000702 00 000 լոլիկ
0703 100703 10 գլու խ սոխ, սոխ-շալոտ, սոխ-պրաս
0703 20 0000703 20 000 սխտոր
0703 90 0000703 90 000 սոխանման այլ բանջարեղեն
0704 90 1000704 90 100 գլու խ կաղամբ. կոլրաբի և այլն
0704 10 0000704 10 000 ծաղկակաղամբ
0705 11 0000705 11 000 սալաթ, կաթնու կ
0706 10 0000706 10 000 գազար, շաղգամ, բողկ
07060706 սեղանի ճակնդեղ
0707 00 0500707 00 050 վարու նգ
07080708 ընդավոր բանջարեղեն
07090709 այլ թարմ բանջարեղեն (ծնբեկ, սմբու կ, սնկեր և 

գետնասնկեր տաքդեղ, մասու ր, քաղցր եգիպ-
տացորեն`կողրերով կամ հատիկավոր, դդու մ, 
դդմի կ, ձիթապտու ղ, խորոմսամի թ, կապար, թրթն-
ջու կ և այլն)

07120712 չորացած այլ բանջարեղեն
08020802 ընկու յզ (նու շ, անտառային, հու նական, շագանակներ, 

գետնանու շեր)
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0803 000803 00 բանան
08040804 խու րմաներ, թու զ, արքայախնձոր, ավոկադո, գու ա-

վա, մանգո
08050805 ցիտրու սային պտու ղներ
08060806 խաղող
08070807 սեխ, ձմե րու կ, պապայա
08080808 խնձոր, տանձ և սերկևիլ
08090809 ծիրան, բալ, կեռաս, դեղձ, սալոր
08100810 այլ պտու ղներ (գետնամորի, ազնվամորի)
0810 200810 20 մոշ, հաղարջ, կոկռոշ, կիվի, լոռամրգի և այլն
08130813 ճորացած պտու ղներ`ծիրան, սև սալոր, խնձոր, դեղձ, 

տանձ, ընկու յզ, կամ չոր պտու ղների խառնու րդ
1212 911212 91 շաքարի ճակնդեղ

3. Պարենային, ֆու րաժային և տեխնիկական 
հացահատիկ, կոպրա, սոլոդ (գարեջրի ածիկ), դեղա-
գործական և բու սական հու մք ու  բու սական ծագու մ 
ու նեցող այլ մթերք

10011001 ցորեն
1002 00 0001002 00 000 տարեկան (աշորա)
1003 001003 00 գարի
1004 00 0001004 00 000 վարսակ
10051005 եգիպտացորեն
10061006 բրինձ
1006 301006 30 կեղևահանված բրինձ
1007 001007 00 հատիկավոր սորգո
10081008 հնդկացորեն և այլ հացահատիկներ
11071107 գարեջրի ածիկ
1201 001201 00 սոյա
1203 00 0001203 00 000 այլու ր և քու սպ`ստացված յու ղատու  մշակա-

բու յսերի սերմե րից և պտու ղներից
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12111211 բու յսերը, դրանց առանձին մասերը, ներառյալ 
սերմե րը և պտու ղները, որոնք օգտագործվու մ են 
պարֆյու մե րիայու մ, դեղագործական, ինսեկտիցիդ, 
ֆու նգիցիս նպատակներով (թարմ կամ չոր եղջե-
րենու  ծառի ու նդեր, ծովային և այլ ջրիմու ռային, 
պտու ղների կորիզներ, բու սական ծագու մ ու նեցող 
այլ մթերք)

23022302 թեփ, մաղվածքներ և այլ մնացորդներ, ինչպես 
նաև հացահատիկային և ընդավոր մշակաբու յսերի 
աղալու ց հետո ստացված թափոններ

2304 00 0002304 00 000 քու սպ և կարծր այլ մնացորդներ, որոնք ստացվել են 
սոյայի յու ղի լու ծազատու մի ց 

23062306 քու սպ և կարծր այլ մնացորդներ, որոնք ստացվել 
են վու շի, արևածաղկի սերմե րի, կոկոսյան ընկու յզի 
կամ կեղևի, բամբակի, քու նջու թի և ձիթապտղի 
սերմե րի լու ծազատու մի ց
4. Ալյու ր, ձավար, սու րճի հատիկ, կակաոյի ու նդեր, 
ծխախոտի հու մք և համե մու նքներ

09010901 սու րճ
09020902 թեյ
09040904 տաքդեղ, չորացած, ջարդած կամ աղացած
09100910 իմբիր, քրքու մ, ու րց, դափնետերև և այլ համե -

մու նքներ
1101 001101 00 ցորենի կամ այլ հացահատիկի այլու ր
11021102 տարեկանի, եգիպտացորենի, բրնձի, գարու , վարսակ 

այլու ր և այլն
11031103 ձավարեղեն
0801 00 0000801 00 000 կակաոյի ու նդեր
24012401 ծխախոտի հու մք

5. Փայտանյու թ և փայտե արտադրանք
44014401 վառելափայտ` գերանների, քոթու կների, ոստերի, 

չրփիների խրձերի կամ նմանատիպ այլ ձևերով, 
փայտե տեշեղների կամ ռանդատաշեղներ, փայտե 
թեփ կամ թափոններ և կտորտանք, շեղջաքարացված 
(ագլոմե րացված) կամ չշեղջաքարացված գերան-
ների, բրիկետների, հատիկների (գրանու լներ) կամ 
նմանատիպ այլ ձևով
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44034403 չմշակված անտառանյու թ` արմատներով կամ 
առանց արմատների, սևացած կամ չսևացած չոր-
սու ներ

44044404 տակառագրոծական փայտանյու թ. կոտրտված գե-
րաններ, փայտե հենացցեր կամ ցցեր` սրված, բայց 
երկայնակի չսղոցված, բայց չսրված, չճկված կամ այլ 
ձևերով չմշակված` ձեռնափայտերի, հովանոցների, 
գործիքների, բռնակների և նմանատիպ այլ սարքերի 
պատրաստման համար, կեղևահանված կամ նմա-
նատիպ այլ բնափայտ

44074407 անտառանյու թ` երկայնակի սղոցված կամ կոտրատ-
ված, ռանդված կամ կեղևահանված, տաշված 
կամ չտաշված, հղկված կամ չհղկված, սեպային 
մի ացու մն երով կամ առանց մի ացման`6 մի լիմե տրից 
հաստ

44124412 սոսնձված նրբատախտակ, նրբատախտակային 
փայտե պանելներ և շերտավոր բնափայտից պատ-
րաստված համանման նյու թեր

44154415 փայտե արկղեր, տու փեր, փաթեթավորման զամ-
բյու ղներ, թմբու կներ և համանման ապրանքափա-
թեթներ, փայտե թմբու կներ (մալու խների համար), 
կրկնատակեր, եզրավոր կրկնատակեր և փայտե այլ 
բառնաբարձման վահանիկներ, փայտե ոլորու կներ, 
որոնք օգտագործվու մ են արկղերի կրկնատախ-
տակի ձևավորման համար

4416 00 0004416 00 000 տակառներ, գլաններ, բաքեր, շասսի և տակառա-
գործական այլ արտադրանք և դրանց առանձին 
փայտե մասեր` ներառյալ փայտե երեսվածք

45014501 բնական խցան` չմշակված կամ առաջնային մշակման 
ենթարկված, խցանի թափոններ, մանրացված, 
հատիկավորված կամ աղացված խցան

4502 00 0004502 00 000 բնական խցան` արտաքին շերտը հեռացված 
կամ հիմն ավոր կտրտված կամ ու ղղանկյու ն 
(ներառյալ քառակու սի) տեսքով բլոկներ, սլիկներ 
կամ շերտեր (ներառյալ չկլորացված եզրեր 
ու նեցող խցաններ արտադրու թյան համար նախա-
պատրաստվածքները)
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ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
 ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԻ  ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԻ  ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
(2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 321-Ն)

ՀավելվածՀավելված
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյանՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան

                                                                             պետական ծառայու թյան պետի                                                                                                                                     պետական ծառայու թյան պետի                                                        
2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի  N 321 - Ն  հրամանի2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի  N 321 - Ն  հրամանի

I.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ    I.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒ Մ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ    
ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

Վնասատու ներՎնասատու ներ
1. Արևելյան պտղակեր Grapholitha molesta Busck
2. Կալիֆորնյան վահանակիր Quadraspidiotus perniciosus Comst.
3. Ֆիլոքսերա Viteus vitifolii Fitch
4. Կիտրոնային սպիտակաթև Dialeurodes citri Ashm
5. Կոմստոկի որդան Pseudococcus comstocki Kuw.
6. Կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդ Globodera rostochiensis (Woll) M.et St.

Հիվանդու թյու ններՀիվանդու թյու ններ
7. Կարտոֆիլի քաղցկեղ Synchytrium endobioticum (Schilb.)   
  Percival
8. Պտղատու  ծառերի 
 բակտերիալ այրվածք Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al

 ՄոլախոտերՄոլախոտեր
9.         Սողացող դառնախոտ Acroptilon repens D.C.

II.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒ Մ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ      II.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒ Մ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ      
ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

Վնասատու ներՎնասատու ներ
1. Կոլորադյան բզեզ Leptinotarsa Decemlineata Say

ՄոլախոտերՄոլախոտեր
2. Գաղձեր Cuscuta  sp. sp.
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 III.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒ Մ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ    III.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒ Մ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ    
ՎՎՆՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆՆԵՐԵՐ

 Միջատներ, տիզեր և նեմատոդներՄիջատներ, տիզեր և նեմատոդներ

1. Ակլերիս (ոչ-եվրոպական Acleris spp.
  պոպու լյացիաներ)  
2. Ամաու ռոմի զա մացու լոսա  Amauromyza maculosa (Malloch)
 (Մալլոխ) 
3. Անոմալա օրիենտալիս Anomala orientalis Waterhouse 
 Վոթերհաու ս 
4. Անոպլոֆոռա քինենսիզ (Թոմսոն) Anoplophora chinensis (Thomson) 
5. Չինական երկարաբեղիկ Anoplophora glabripenis. Motsschlsky
6. Անոպլոֆոռա մալասիակա Anoplophora malasiaca (Forster)
7. Առհենոդես մի նու տու ս Դռու ռի Arrhenodes minutus Drury
8. Հետևյալ վիրու սների Բեմի սիա Bemisia tabaci Genn.
  տաբացի Գենն  վարակակիրը (ոչ-
 եվրոպական պոպու լյացիաներ) 

  1) Լոբու  ոսկեգու յն մոզաիկ վիրու ս Bean golden mosaic virus
  2) Քոու փեա մի լդ մոթլե վիրու ս Cowpea mild mottle virus
  3) Լատու կի ինֆեկցիոն դեղին Lettuce infectious yellows virus 
 վիրու ս 
  4) Դդմի կի տերևների ոլորու ն Squash leaf curl virus
 վիրու ս 
  5) Ֆլորիդական պոմի դորի վիրու ս Florida tomato virus

 9. Ոլոռի եգիպտական հատիկակեր Bruchidius incarnatus Boh
10. Ընդավոր մշակաբու յսերի Callosobruchus sp.sp
  հատիկակերներ 
11. Չիկադելլիդաներ ոչ-եվրոպական Pierce's disease
  հայտնի են որպես Պիրսի 
 հիվանդու թյու ն ինչպիսիք են.  

1) Կառնեոչեֆալավ ֆու լջիդա Carneocephalav fulgida Nottingham
 Նոթինգամ         
2) Դռաեկու լաչեֆալա մի ներվա Բալլ  Draeculacephala minerva Ball  (Signoret)
3) Գռաֆոչեֆալա  Graphocephala atropunctata (Sign)

 ատռոպու նկտատա(Սիգնորեթ)       
12. Դեղձենու  պտղակեր Carposina niponensis. Walsingham
13. Քորիստոնեու րա  ոչ-եվրոպական Choristoneura spp.
14. Գետնանու շի հատիկակեր Caryedon gonagra P.
15. Կոնոնտռախելու ս նենու ֆար Conotrachelus nenuphar (Herbst
 (Հերբստ)  
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16. Դիահռոտկա հառհերի Սմի թ Diahrotka harheri Smith and Lawrence
  և Լավրենչե 
17. Դիաբրոտիկա Diabrotica undecimpunctata 
 ու նդեչիմպու նկտատա howardi Barber
18. Դիաբրոտիկա  Diabrotica undecimpunctata Mannerheim 
 ու նդեչիմպու նկտատա  
19. Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզ Diahrotica virgifera Le. Conte
20. Դիահրոտիկա վիռջիֆմ. Diabrotica virgifm. Le Conte
  Լե. Կոնտե 
21. Կեղծ բազմակեր կեղևակեր Dinoderus bifoveolatus Woll
22. Հելիոտիս զեա  (Բոդդի) Heliothis zea (Boddie)
23. Հիռսչմաննիելլա,  Hirschmanniella spp., other than
 Հիռսչմաննիելլա գռաչիլիս Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and 
 (դե Ման) Լու կ էնդ Գու դեյ Goodey
24. Երեքնու կի ականող ճանճ Liriomyza trifolii (Blanchard)
25. Լոլիկի տերևային ականող ճանճ Liriomyza sativae Blanchard
26. Հարավամե րիկյան տերևային Liriomyza trifolii (Blanchard) 
 ականող 
27. Մորմազգիների ականող Liriomyza bryoniae K.
28. Լոնջիդոռու ս դիադեկտու ռու ս Longidorus diadecturus Eveleigh և Allen
  Էվելեյգ և Ալլեն Մոնոքամու ս Monochamus spp.  
 (ոչ-եվրոպական) 
29. Մինիու ս քռու դմ Վան Դու զե Mynius crudm Van Duzee
30. Նակոբու ս աբեռանտ (Թոռնե)  Nacobbus aberrant (Thorne) Thorne and
 Թոռնե և Ալլեն Allen
31. Պռանոթռս (ոչ-եվրոպական) Prannotrs spp.
32. Պսևդոպիտիոֆտոռու ս  Pseudopityophthorus minutissimus (Zim
 մի նու տիսսիմու ս (Զիմմե ռմանն) mermann)
33. Պսևդոպիտիոֆտոռու ս Pseudopifyophthorus pruinosus (Eichhoff) 
 պռու ինոսու ս(Էիկհոֆֆ) 
34. Սկեֆոիմս լու տեոլու ս Scaphoiims luteolus (Van Duzee)
 (Վան Դու զզե) 
35. Ատամնավոր կեղծ կեղևակեր Sinoxylon conigerum Gera
36. Սպոիոպտեռա մի անիա (Կռամե ռ) Spoioptera miania (Cramer)
37. Սպոիոպտեռա ֆռու ջիպեռդա Spodoptera frugiperda (Smith)
 (Սմի թ) 
38. Սպոդոպտեռա լիտու ռա Spodoptera litura (Fabricus)
  (Ֆաբրիկու ս)    
39. Տրիպսպալմի  Կառնի Thripspalmi Karny
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40. Կեղևակերներ Scolytidae spp.
41. Տեֆրիտիդներ  (ոչ-եվրոպական) 

 1) Անաստռեֆաֆիատեռկու լու ս Anastrephafi aterculus (Wiedemann)
 (Վիեդեռմա)   
 2) Անաստռեֆմ Մենս (Լոեվ) Anastrepfm Mens (Loew)
 3) Անաստռեֆա օբլիքու ա Anastrepha obliqua Macquart 
 Մաքու առտ 
 4) Անաստռեֆասու սպենսա (Լոու ) Anastrephasuspensa (Low)
 5) Դակու ս չիլիատու ս Լոեվ Dacus ciliatus Loew
 6) Դակու ս կու ռկու ռբիտաե Dacus curcurbitae Coquillet 
 Կոքու իլլետ 
 7) Դակու ս դոռսալիս Dacus dorsalis Hendel
 8) Դակու ս տոնի(Ֆռոգատտ) Dacus toni (Froggatt)
 9) Դակու ս թսու նեոնիս Միյակե Dacus tsuneonis Miyake
10) Դակու ս զոնատւս Սաու նդ. Dacus zonatus Saund.
11)   Էպոկռա կանաիմզիս Epochra canaimsis (Loew)
12) Պառդալասպիս չայնենսցենս Pardalaspis cyanescens Bezzi 
 Բեզզի 
13) Պառդալասպիս քու ինառիա Pardalaspis quinaria Bezzi
 Բեզզի 
14) Պտեռանիռու ս ռոզա (Կառսկ) Pteranirus rosa (Karsch)
15) Ռհակոկլենա յապոնիկա Իտո Rhacochlaena japonica Ito
16) Ռագոլետիս չինգու լատա Rhagoletis cingulata (Loew)   
17) Ռագոլետիս կոմլետա Կռեզզոն Rhagoletis completa Cresson
18) Ռագոլետիս ֆաու ստո  Rhagoletis fausto (Osten-Sacken)
 Օստեն-Սաքեն    
19) Ռագոլետիս ինդիֆֆեռենթ Rhagoletis indifferent Curran
 Քու ռան 
20) Ռագոլետիս մե նդաքս Քու ռռան Rhagoletis mendax Curran
21) Ռագոլետիս պոմոնելլա Վալշ Rhagoletis pomonella Walsh
22) Ռագոլետիս ռիբտոլա Դոան Rhagoletis ribtola Doane
23) Ռագոլետիս սու ավիս Rhagoletis suavis (Loew)   

42. Քսիֆու նեմա ամե րիկանու մ Xipfunema americanum  Cobb sensu loto 
 Կոբբ սենսու  լոտո (ոչ-եվրոպա-
 կան պոպու լյացիա) 
43. Քիֆինայու  կալիֆոռնիկու մ Xiphinaiw californicum Lamberti and 
 Լամբեռտի էնդ Բլեվե-Զակո Bleve-Zacheo
44. Բրազիլական հատիկակեր Zabrotes subfasciatus Boh.



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

 197

45. Կարտոֆիլի ցեց Phthorimaea Operculella Zell

ԲակտերիաներԲակտերիաներ

46. Խիկլլա/ աստիոսա(Վելլ Xyklla/astiiiosa (Well and Raju)  
  էնդ Ռայու ) 
47. Բրնձի բակտերիալ այրվածք Xanthomonas oryzae  
48. Բրնձի բակտերիալ Xanthomonas campestris pv. oryzicola 
 շերտավորու թյու ն   
49. Խաղողի բակտերիալ թառամու մ Xanthomonas ampelina          
50. Եգիպտացորենի բակտերիալ Ervinia stewartii (Smith) Dye
 թառամու մ    
51. Կարտոֆիլի օղակաձև փտու մ Clavibacter michiganensis spp. insicliosus  
  (Mc Culloch) Davis et al  
52. Մորու  բակտերիալ Xanthomonas fragaria Kennedy et King
  բծավորու թյու ն 
53. Մորմազգիների (կարտոֆիլ) Pseudomonas solanacearum
  բակտերիալ թառամու մ 
54. Խրիզանթեմի  բակտերիալ  Erwinia chrysanthemi dickey)  
 թառամու մ (վիլտ)    
55. Մեխակի բակտերիալ թառամու մ Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
56. Խաղողի բակտերիալ նեկրոզ Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)

 ՍնկերՍնկեր

57. Չինարի բնափայտի քաղցկեղ Ceratocystis fi mbriata – f. spp. platani   
  walter
58. Սոյայի ցերկոսպորոզ Cercospora kikuchii Tom. Matsu
59.. Շագանակի կեղևի քաղցկեղ, 
 այրվածք Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
60. Քռիզոմի քսա առտոստաֆիլի 
 Դիետել Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
61. Քռոնառտիու մ  Cronartium spp. (non-European)
62. Արևածաղկի ցողու նի 
 բծավորու թյու ն Diaporthe helianthi (Munt.-Cvet. Eal.)
63. Սոյայի ցողու նների քաղցկեղ Diaporthe phaseolorum  (Cke.et Ell.) Sacc. 
  var caulivora Ath. et Cald.
64. Էնդոանառտիու մ  Endoaonartium spp. (non-European)
65. Եգիպտացորենի դիպլոդիոզ Diplodia maydis Saccardo
66. Գու իգնառդիա լառիցինա  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto and
 (Սաու .) Յամամոտո անդ Իտո Ito
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67. Գիմնոսպորանգիու մ Gymnosporangium spp. 
  (non-European)
68. Ինոնոտե Վդրի(Մու ռռիլ) Inonote wdrii (Murril) Kotlaba and Pouzar 
 Կոտլաբա էնդ Պոու զար 
69. Մելամպսոռաֆառլովիի Melampsorafarlowii (Arthur) Davis
 (Արտու ր) Դավիս 
70. Մոնիլինիա Ֆռու դիկոլա Monilinia frudicola (Winter) Honey
 (Վինթեռ) Հոնեյ 
71. Միկոսպաեռելլա Mycosphaerella larici-leptolepis 
  լառիցի-լեպտօլեպիս  Ito rt al.
72. Միկոսֆաեռելլա պոպու լոռու մ  Mycosphaerella populorum 
 Գ. Ե. Թոմսոն G. E. Thompson
73. Մեխակի ֆիալոֆորոզ Phialophora cinerescens van Beyma
74. Անդյան ֆոմոզ Phoma andina Turkmstzm
75. Խաղողի վազի թառամու մ Phomopsis viticola Sacc.
76. Ֆիլոոստիկտա Սոլիտարիա  Phyloosticta solitaria Ell. and Ev.
77. Մորու  արմատների ֆիտոֆտորոզ Phytophthora fragariae
78. Սեպտորիա լիցոպերսիցի  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii
 Սպեգ. վար. Մալագու տիի Ciccarone and Boerema 
 Ցիկկառոնե էնդ Բոերեմա 
79. Տֆ. Էկաֆ. օռա  սոլանի Բառռու ս Tf.ecapf.ora solani Barrus
80. Կարտոֆիլի պալարների մրիկ Thecaphora Solani Mordue
81. Տիլկտկ Միկա Միտռա Tilktk Mica Mitra
82. Տռաֆկսպոմ բռինֆեմանիի Trafcspom brinfemannii (Bresad.) Rogers
 (Բռեսադ.)
83. Չերատոցիստիս ալառմ Ceratocystis alarum (Bretz) Hunt
 (Բրեց) Հու նտ 

Վիրու սներ և վիրու սանման օրգանիզմներՎիրու սներ և վիրու սանման օրգանիզմներ
84. Ծփու  ֆլոզմայի նեկրոզի Elm phloem necrosis mycoplasm 
 մի կոպլազմ 
85. Կարտոֆիլի վիրու սներ և 
 վիրու սանման օրգանիզմներ, 
 ինչպիսիք են. 

  1) Անդերյան կարտոֆիլի թաքնված Andean potato latent virus
  վիրու ս 
  2) Անդերյան կարտոֆիլի բծավոր  Andean potato mottle virus
 վիրու ս 
  3) Առակաչա վիրու ս B Arracacha virus B, oca strain
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  4) Կարտոֆիլի սև օղակաձև Potato black ringspot virus
  հետքերով վիրու ս 
  5) Կարտոֆիլի պալարների Potato spindle tuber viroid
  իլիկաձև վիրոիդ 
  6) Կարտոֆիլի դեղին գաճաճու թյու ն Potato yellow dwarf virus
  7) Կարտոֆիլի T վիրու ս                  
  8) Կարտոֆիլի A, M, S, V, X և Y 
  (ներառյալ Yo, Yn և Yc)  
 վիրու սների ոչ-եվրոպական
  իզոլատները և կարտոֆիլի
  տերևաոլոր վիրու սները   

86. Խնձորենու  պրոլիֆերացիա Apple proliferation mycoplasm
87. Ծիրանենու  տերևների 
 քլորոտիկ ոլորու մ(ֆիտոպլազմա) Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
88. Արաբիս մոզաիկ վիրու ս Arabis mosaic virus
89. Ճակնդեղի գագաթնային
  գանգրոտու թյու ն - գեմի նո վիրու ս Beet curly top virus
90. Ճակնդեղի տերևների ոլորու մ, 
 գանգրոտու թյու ն.– ռաբդովիրու ս Beet leaf curl  virus
91. Խաղողի վազի ոսկեփայլ դեղնու մ Grapevine fl avescence doree MZO
92. Ծխախոտի օղակաձև հետքերով Tobacco ringspot virus
 վիրու ս 
93. Պոմի դորի օղակաձև հետքերով  Tomato ringspot virus
 վիրու ս 
94. Տոմատի (դեղին) տերևների  Tomato yellow leaf curl virus
 ոլորու մ 
95. Վարդի վիլտ Rose wilt disease
96. Դեղձենու  դեղնախտ Peach latent mosaic viroid
97. Ոսկեծաղկի գաճաճու թյու ն Chrysanthemum stunt viroid
98. Կեռասենու  ժանգային նեկրոտիկ Cherry necrotic rusty mottle disease 
 խայտու ցավորու թյու ն 
99. Մորու  կնճռոտվածու թյու ն – Strawberry crinkle virus.
  ռաբդովիրու ս 
100. Մորու  օղակաձև բծավորու թյան Strawberry  latent rigspot  virus. 
 թաքնված վիրու ս 
101. Մորու  տերևների ծայրերի Strawberry milol yellow edge virus
 թու յլ դեղնվածու թյան Էդչի վիրու ս 
102. Տանձենու  տերևների Pear decline mycoplasm 
 ոլորվածու թյու ն – ֆիտոպլազմա 
103. Գարու  նրբագծիկավոր մոզաիկա Barley stripe mosaic hordei virus
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104. Չիդոնիա Միլ., Ֆռագարիա Լ.,  Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
 Մալու ս Միլլ., Պռու նու ս Լ.,  Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and 
             Ռիբես Լ., Ռու բու ս Լ. և Վիտիս Լ.   Vitis L.     
 վիրու սներ և վիրու սանման 
 օրգանիզմներ, ինչպիսիք են.  

 1) Հաղարջի տերևների բծավոր Blueberry leaf mottle virus
 վիրու սը  

2) Բալի տերևների վիրու սը Cherry rasp leaf virus
  3) Կեռասենու  տերևների Cherry rasp leafnepo virus 
 թորբու յաձևու թյու ն 
  4) Դեղձի մոզաիկ վիրու սը Peach mosaic virus
  5) Դեղձենու  ֆոնի Peach phony rickettsia
  6) Դեղձի տերևաբու յլի մոզաիկ Peach rosette mosaic virus
 վիրու սը
  7) Դեղձի տերևաբու յլի մի կոպլազմը Peach rosette mycoplasm
  8) Դեղձի X-հիվանդու թյան Peach X-disease mycoplasm 
 մի կոպլազմը   
  9) Դեղձի դեղին մի կոպլազմը Peach yellows mycoplasm
 10) Սալորի գծային ձևի վիրու սը Plum line pattern virus
 (ամե րիկյան) 
 11) Մորու  տերևների ոլորու ն վիրու սը  Raspberry leaf curl virus
 (ամե րիկյան)   
 12) Ելակի թաքնված 'C վիրու սը   Strawberry latent 'C virus
 13) Ելակի ջղերի երիզավորու մ Strawberry vein banding virus
 14) Ելակի ՙցախավել՚ մի կոպլազմը Strawberry witches' broom mycoplasm
 15) Չիդոնիա Միլլ., Ֆռագարիա Լ.,  Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
 Մալու ս Միլլ., Պռու նու ս Լ.,  Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and
 Պիռու ս Լ., Ռիբես Լ., Ռու բու ս Լ.  Vitis L.
 և Վիտիս Լ.) ոչ-եվրոպական   
  վիրու սները և վիրու սանման 
 օրգանիզմները:   

105. Բեմի զիա տաբացի մի ջոցով  Bemisia tabaci
 փոխանցվող վիրու սներ, 
 ինչպիսիք են.    

    1) Լոբու  ոսկեգու յն մոզաիկ վիրու սը Bean golden mosaic virus
    2) Բծավոր վիրու ս Cowpea mild
    3) Լատու կի ինֆեկցիոն դեղին  Lettuce infectious yellows virus
 վիրու սը 
   4) Փեփեր մի լդ տիգռե վիրու ս Pepper mild tigre virus
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   5) Դդմի կի տերևների ոլորու ն Squash leaf curl virus 
 վիրու սը 
   6) Իշկաթնու կի մոզաիկ վիրու սը Euphorbia mosaic virus
   7) Ֆլորիդական պոմի դորի վիրու սը Florida tomato virus

106. Պարազիտային բու յսեր
 (Մոլախոտեր) 

   1) Հնդկական էշինոմե նե Aeshynomene indica (L) BSP
   2) Վիրջինյան էշինոմե նե Aeshynomene virginica (L) BSP
   3) Ամրոսիա օշինդրատեր Ambrosia artemisiifolia L.
   4) Առչեու ֆոբիու մ (ոչ-եվրոպական) Arceuthobium spp. 
   5) Երկփետրային կատվալեզու  Bidens bipinata L.
   6) Սռնակային դիոդիա Diodia terres Walt.
   7) Ավստրալիական էմե կս Emex australis Stein.
   8) Փշոտ էմե կս Emex spinosa L.
   9) Եզրազարդաձև իշակաթնու կ Euphorbia marginata Michx.
 10) Ատամնաձև իշակաթնու կ Euphorbia dentata Michx
 11) Պատատու կային իպոմե ա Ipomoea hederacea L Yacg.
 12) Փենսիլվանյան հավտենի Polygonum pensylvanicum L.
 13) Երկատված ռայմանիա Raimania laciniata Hill  Oenotera laciniata
 14) Խոշորապտու ղ սեսբանյա Sesbania macrocarpa Muhl.
 15) Անկյու նավոր սիցիոս Sicyos angulatus L.
 16) Փշոտ կատվաբու ն Sida spinosa L.

IV.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒ Մ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ   IV.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒ Մ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ   
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

Վնասատու ներՎնասատու ներ

            Բու սակեր կողինջներ 
1.  Լեռնային կողինջ Vitrinoides monticola Bttg.
            (= Limax armeniacus Smr.)
2. Սևագլու խ կողինջ Deroceras
            melanocephalum Kal.
3. Անդրկովկասյան անկողինջ Deroceras transcaucasicum Simr.
             Խխու նջներ 
4. Դերբենտի խխու նջ Helicopsis derbentina Kryn.
5. Ռավերժիեի խխու նջ Euomphalla ravergiensis Fer.
6. Պու րակների խխու նջ Helix lucorum L.
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            Տզեր  
7. Պտղատու ների գորշ տիզ Bryobia redikorzevi Reck.
8. Պտղատու ների կարմի ր տիզ Panonychus ulmi Koch.
9. Սալորենու  գալատիզ Eriophyes phloeocoptes Nal.
10. Տանձենու  գալատիզ Eriophyes pyri Pgst.
11. Խաղողի թաղիքատիզ Eriophyes vitis Nal.
12.     Լոլիկի ժանգատիզ Vasates lycopersicae Massee.
13. Լոլիկի ժանգատիզ Tarsonemus pallidus Bamcs.
14. Գետնաելակի տիզ Tetranychus urticae Koch.
15. Սովորական ոստայնատիզ Schizotetranychus pruni Oud.
16. Այգու  ոստայնատիզ Rhizoglyphus echinopus R.et F.
17. Սոխի արմատային տիզ Phytoptus avellanae Nal.
18. Տխլենու  բողբոջատիզ Tyroglyphus farinae. L.
            Ուղղաթևեր   
19.  Կանաչ ծղրիդ Tettigonia viridissima L.
20.  Շալա Uvarovistia satunini Uv.
21.  Վնասակար ծղրիդ Parapholidoptera noxia Rme.
22.  Երկարագի ծղրիդ Tettigonia caudata Charp.
23.  Տափաստանային ճռիկ Acheta desertus Pall.
24.  Դաշտային ճռիկ Gryllus campestris L.
25.  Իտալական մորեխ Calliptamus italicus L.
26.  Ասիական մորեխ Locusta migratoria L.
27.  Մարոկկական մորեխ Dociostaurus maroccanus Thunb.
28  Բախչային  զամբիկ Thisoicetrinus pterostichus F.-W.
29. Սովորական կամ երկգու յն   ձիու կ Chorthippus brunneus Thunb.
30. Մարգագետնային ձիու կ Chorthippus dorsatus dichrous Ev.
31. Կապտաթև զամբիկ Ocdipoda caerulescens L.
            Թրիպսներ
32. Խաղողի թրիպս Drepanothrips reuteri Uz.
33. Ոլոռի թրիպս Kakothrips robustus Uz.
34. Սովորական կամ  Frankliniella intonsa Tryb. 
           տարակեր թրիպս 
35. Տանձենու  թրիպս Taeniothrips inconsequens Uz.
36. Ծխախոտի թրիպս Thrips tabaci Lind.
37. Ցորենի թրիպս Haplothrips tritici Kurd.
             Միակերպաթևեր
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38. Պատատու կի կովկասյան Hyalesthes mlokosiewiczi Sign
            ցիկադ                                                     
39. Պատատու կի եվրոպական ցիկադ  Hyalesthes obsoletus Sign
40. Գոմշանման ցիկադ Strictocephala bubalus F.
41. Վարդենու  թզու կ ցիկադ Typhlocyba rosae L.
42. Կանաչ թզու կ ցիկադ Cicadella viridis L. 
   (Tettigella viridis L.)
43. Վեցկետանի թզու կ ցիկադ Macrosteles laevis Rib.
44. Խաղողի թզու կ ցիկադ Erythroneura parvula Boh.
    (Zygina parvula Boh.)
45. Հացենու  սովորական տերևալվիկ Psyllopsis fraxinicola Flor.
46. Խնձորենու  տերևալվիկ Psylla mali Schmdbg.
47. Տանձենու  սովորական տերևալվիկ Psylla pyri. L.
48. Տանձենու  մե ծ տերևալվիկ Psylla pyrisuga Frst.
49. Տանձենու  դեղնագորշ տերևալվիկ Psylla vasiljevi Sulc.
50. Սոխի տերևալվիկ Trioza brassicae Wass.
51. Ջերմատնային սպիտակաթև Trialeurodes vaporariorum Westw.
52. Վարդենու  սպիտակաթև Bulgarialeurodes cotesi Mask.
53. Հացահատիկի սովորական լվիճ  Schizaphis gramina Rond.
54. Հացաբու յսերի մե ծ լվիճ Sitobion avenae Fabr.
55. Գարու  լվիճ Brachycolus noxius Mordv.
56. Ճակնդեղի արմատային լվիճ Pemphigus fuscicornis Koch.
57. Ընկու զենու  լվիճ Pterocallis juglandis Frisch.
58. Առվու յտի դեղնագու յն լվիճ Therioaphis ononidis Kalt.
59. Եգիպտացորենի լվիճ Schizaphis maydis Fitch.
60. Եղեգի լվիճ Hyalopterus pruni Geoffr. 
   (H. arundinis F.)
61. Ճակնդեղի լվիճ Aphis fabae Scop.
62. Բոստանային լվիճ Aphis gossypii Glov.
63. Ակացիայի լվիճ Aphis laburni Kalt.
64. Առվու յտի սև լվիճ Aphis medicaginis Koch.
65. Խնձորենու  կանաչ լվիճ Aphis pomi  Deg.
66. Նռնենու  լվիճ Aphis punicae Pass.
67. Տանձենու -հովանոցազգու  Anuraphis pyrilaseri Shap.
           կանաչ լվիճ 
68. Խնձորենու  շերտավոր լվիճ Dysaphis affi nis Mordv.
69. Խնձորենու  մոխրագու յն լվիճ Dysaphis devecta Walk.
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70. Խնձորենու  բրդապատ լվիճ Eriosoma lanigerum Hausm.
71. Տանձենու  հարավային լվիճ Dysaphis mali Nevs.
72. Խնձորենու - եզանլեզվի լվիճ Dysaphis mali Ferr.
73. Տանձենու  տերևաոլոր լվիճ Dysaphis reaumuri Mordv.
74. Նշենու  լվիճ Brachycaudus amygdalinus Schout.
75. Տատասկափշի լվիճ Brachycaudus cardui L.
76. Անթառամի  լվիճ Brachycaudus helichrysi Kalt.
77. Դեղձենու  սևամե ջք լվիճ Brachycaudus persicae Fonsc.
78. Դեղձենու  շերտավոր լվիճ Brachycaudus prunicola Kalt.
79. Կաղամբի լվիճ Brevicoryne brassicae L.
80. Գայլու կի լվիճ Phorodon humuli Schrk.
81. Բալենու  լվիճ Myzus cerasi F.
82. Դեղձենու  լվիճ Myzodes persicae Sulz.
83. Կարմրագալ լվիճ Dysaphis devesta Waik.
84. Վարդենու  հացաբու յսերի լվիճ Metopolophium dirhodum Walk.
85. Ոլոռի լվիճ Acyrthosiphon pisi Kalt.
86. Խաղողի ալրավոր որդան Planococcus citri Risso.
87. Խաղողի բարձիկավոր Pulvinaria vitis L.
88. Թեղու  թաղիքավոր Gossyparia spuria Mod.
89. Փափու կ կեղծ վահանակիր Coccus hesperidum L.
90. Գոտկավոր կեղծ վահանակիր Didesmococcus unifasciatus Arch.
91. Սալորենու  կեղծ վահանակիր Sphaerolecanium prunastri Fonsc.
92. Ալոճենու  կեղծ վահանակիր Palaeolecanium bituberculatum Targ.
93. Ակացիայի կեղծ վահանակիր Parthenolecanium corni Bouche.
94. Թզենու  կեղծ վահանակիր Eulecanium fi ciphillum Borchs.
95. Կնճռոտ կեղծ վահանակիր Eulecanium rugulosum Arch.
96. Թու րանական կեղծ վահանակիր Rhodococcus turanicus Arch.
97. Հայկական ստորակետանման Lepidosaphes malicola Borchs.
            վահանակիր 
98. Խնձորենու  ստորակետանման Lepidosaphes ulmi L. 
           վահանակիր 
 99. Սալորենու  վահանակիր Chlidaspis prunorum Borchs.
100. Մակու յկանման կամ դեղձի Parthenolecanium persicae F.
            կեղծ վահանակիր 
101. Խնձորենու  կեղծ վահանակիր Eulecanium tilia F.
102. Մանու շակագու յն վահանակիր Parlatoria oleae Colvee.
103. Կալիֆորնիական վահանակիր Quadraspidiotus perniciosus Comst.
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104. Թու րանական վահանակիր Diaspidiotus prunorum Laing.
105. Տանձենու  եվրոպական Diaspidiotus marani Zahri. 
            վահանակիր 
106. Բարձիկավոր նու մե րաբիլիս Neopulvinaria innumerabilis Rothv.

           Կիսակարծրաթևեր կամ մլու կներ
107. Ճակնդեղի դարչնագու յն Poeciloscytus cognatus Fieb.
           կու րամլու կ 
108. Դաշտային կու րամլու կ Lygus pratensis L.
109. Առվու յտի կու րամլու կ Adelphocoris lineolatus Goeze.
110. Դեղին կու րամլու կ Stenodema laevigatum L.
111. Տանձենու  ժանեկամլու կ Stephanitis pyri F.
112. Վնասակար կրիայիկ Eurygaster integriceps Put.
113. Ցիրտոպելտու ս մլու կ Cyrtopeltis (Nesidio corus) tenuis Reut.

            Բզեզներ  
114. Ցանքի չրխկան Agriotes sputator L.
115. Տափաստանի չրխկան Agriotes gurgistanus Fald.
116. Շերտավոր չրխկան Agriotes lineatus L.
117. Անդրկովկասյան մարմարյա բզեզ Polyphylla olivieri Lap.
118. Հու նիսյան բզեզ Amphimallon solstitialis L.
119. Եգիպտացորենի դանդաղկոտ Pedinus femoralis L.
120. Անապատային դանդաղկոտ Opatroides punctulatus Brull.
121. Գորշ բրդոտ բզեզ Epicometis suturalis Reitt.
122. Փոքր ալրաբզեզ Tribolium confusum Jacq.
123. Մու գալրաբզեզ Tenebrio obscurus F.
124. Ալրի դանդաղկոտ Blaps mortisaga L.
125. Վնասակար փոքր ալրաբզեզ Tribolium castaneum Herbst.
126. Տզրու կաթրթու ր Lema melanopus L.
127. Ավստրիական բզեզ Anisoplia austriaca Herbst
128. Խաչակիր բզեզ Anisoplia agricola Poda.
129. Դեղձենու  ոսկեբզեզ Tropeopeltis anthaxoides Reitt
    (Sphenoptera anthaxoides Reitt)
130. Սև ոսկեբզեզ Capnodis tenebrionis L.
131. Մետաքսյա  ձևացող Niptus hololeucus Fald.
132. Սու րինամի  ալրակեր Oryzaephilus surinamensis L.
133. Բացոտավոր լվիկ Phyllotreta nemorum L.
134. Բու կարկա Coenorrhinus pauxillus Germ.
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135. Կազարկա Rhynchites bacchus L.
136. Բալենու  երկարակնճիթ  Rhynchites auratus Scop.
            կամ ոսկեզօծ ռինխիտ 
137. Կաղնու  փողոլոր Attelabus nitens L.
138. Խնձորենու  ծաղկակեր Anthonomus pomorum L.
139. Կաղնու  պտղաբնակ Curculio glandium  Marsh.
140 Ճակնդեղի սովորական Bothynoderes punctiventris Germ.
            երկարակնճիթ 
141. Հատիկաբեղ երկարաբեղիկ Megopis scabricornis Scop.
142. Կաղնու  մե ծ երկարաբեղիկ Cerambyx cerdo L.
143. Կաղնու  տափակ երկարաբեղիկ Phymatodes testaceus L. 
   (P. variabieis T.)
144. Տնային երկարաբեղիկ Hylotrupes bajulus L.
145. Կաղնու  խայտաբղետ Plagionotus arcuatus L. 
            երկարաբեղիկ 
146. Փոփոխական կլիտ Chlorophorus varius Mull.
147. Կաղամախու  փոքր Sapedra populnea L. 
            երկարաբեղիկ 
148. Պտղատու ների կեղևակեր Scolytus mali Bechst.
149. Կնճռոտ կեղևակեր Scolytus rugulosus Ratz
150. Կաղնու  կեղևակեր Scolytus intricatus Ratz.
151. Վեցատամ կեղևակեր Jps sexdentatus Boern.
152. Առվու յտի տերևային Phytonomus variabilis Herbst
            երկարակնճիթ կամ ֆիտոնոմու ս 
153. Ոլոռի ընդակեր Bruchus pisorum L.
154. Լոբու  ընդակեր Acanthoscelides obtectus Say.                   
   (obsoletus Say). 
155. Ոսպի ընդակեր Bruchus lentis Frol. 

156. Կորնգանի ընդակեր Bruchidius unicolor Ol. 

157. Կաղամբի արմատային Ceutorrhynchus pleurostigma Marsh 
            ծածկակնճիթ 
           Թաղանթաթևեր 
158. Վարդենու  շիվերի սղոցող Syrista parreyssi Spin. 

159. Վարդենու  սղոցող Arge carinifrons Ensl.  

160. Սոճու  շիկակարմի ր սղոցող Neodiprion sertifer Geoffr. 

161. Հացենու  սպիտակակետ սղոցող Macrophya punctum-album L. 

162. Սեու կի սղոցող Athalia rosae L.(A. colibri Christ) 
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163. Բալենու  լորձնոտ սղոցող Calrioa cerasi L. (Eriocam-poides
    limacina Retz)
164. Տանձենու  սղոցող Hoplocampa brevis Klug. 
165. Սալորենու  սև սղոցող Hoplocampa minuta Christ
   (H. fulvicornis Klug).
166. Սալորենու  դեղին սղոցող Hoplocampa fl ava L. 
167. Սալորենու  հաստոտիկ Eurytoma schreineri Schr. 
168. Առվու յտի հաստոտիկ Bruchophagus roddi Guss. 
       (առվու յտի սերմակեր) 
           Երկթևեր  
169. Շվեդական ճանճ Oscinella frit L.
170. Կանաչաչյա Chlorops pumilionis Bjerk.
171. Հեսենյան ճանճ Mayetiola destructor Say.
172. Կորնգանի ծաղկամոծակիկ Contarinia onobrychidis Kieff.
173. Սոխի բզզան Eumerus strigatus Flln.
174. Բալենու  ճանճ Rhagoletis cerasi L.
175. Սեխի ճանճ Myiopardalis pardalina Big.
176. Տարասու ն ականաճանճիկ Liriomyza strigata Mg.
177. Գարու  ճանճ Oscinella pusilla Meig.
178. Բազմակեր ականաճանճիկ Phytomyza atricornis Meig.
179. Ականող ճանճեր Agromyzidae 
180. Գարնանային կաղամբաճանճ Delia brassicae Bouche
181. Ամառային կաղամբաճանճ Delia fl oralis Flln.

182. Սոխի ճանճ Hylemia antiqua Mg.
            Թեփու կաթևեր  
183. Հացահատիկի ցեց Nemapogon granellus L.
184. Հացացեց Haplotinea ditella P.a. Diak.
185. Բարդու  մգաթև ապակեթիթեռ Paranthrene (Sciapteron)
    tabaniformis Rtt.
186. Խնձորենու  ապակեթիթեռ Synanthedon (Sesia) myopaeformis Borkh.
187. Հաղարջենու  ապակեթիթեռ Synanthedon (Sesia) tipuliformis Cl.
188. Գարշահոտ փայտակեր Cossus cossus L.
189. Սովորական փայտակեր Zeuzera pyrina L.
190. Կանաչ տերևաոլոռ Pandemis chondrillana Hs.
191. Ուռու  ծու ռբեղ տերևաոլոռ Pandemis heparana Schiff.
192. Վարդենու  տերևաոլոռ Archips (Cacoecia) rosana L.
193. Խայտաբղետ-ոսկեզօծ Archips (Cacoecia) xylosteana L. 
            տերևաոլոռ 



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

208 

194. Կաղնու  կանաչ տերևաոլոռ Tortrix viridana L.
195. Խնձորենու  պտղակեր Laspeyresia (Cydia carpocapsa)   
   pomonella L.
196. Տանձենու  պտղակեր Laspeyresia pyrivora Dan.
197. Սալորենու  պտղակեր Grapholitha funebrana Tr.
198. Կաղնու  պտղակեր Laspeyresia splendana Hb.
199. Սոճու  շիվապատար Rhyacionia (Evetria) buoliana Schiff.
200. Բողբոջապտտան Spilonota (Tmetocera) ocellana F.
201. Պտղատերևոլոր Hedia (Argyroploce,Olethreutes) 
                                                                             variegata Hb.
202. Ամե նակեր տերևոլոր Archips podana L.
203. Խաղողի ողկու զակեր Lobesia (Polychrosis) botrana Schiff.
204. Խնձորենու  խայտաբղետ ցեց Lithocolletis blancardella F.
205. Սոսու  ցեց Lithocolletis platani Stgr.
207. Խնձորենու  ցեց-տերևոլոր Simaethis pariana Cl.
208. Կաղամբի ցեց Plutella maculipennis Curt.
209. Խնձորենու  ցեց Hyponomeuta malinellus Z.
210. Պտղացեց Hyponomeuta padellus L.
211. Արոսենու  ցեց Argyresthia conjugella Zell.
212. Խնձորենու  ականացեց Lyonetia clerckella L.
213. Ալոճենու  կլորավու ն ցեց Leucoptera (Cemiostoma) scitella Z.
214. Հացահատիկային ցեց Sitotroga cerealella Oliv.
215. Ռեկու րվարիա Recurvaria nanella Hb.
216. Շերտավոր պտղացեց Anarsia lineatella Z.
217. Ակացիայի հրաթիթեռ Etiella zinckenella Tr.
218. Նռնենու  հրաթիթեռ-պտղակեր Euzophera punicaella Moor.(bigella auct).
219. Ջրաղացի հրաթիթեռ Ephestia kuhniella Z.
220. Հարավային ամբարային Plodia interpunctella Hb. 
            հրաթիթեռ 
221. Արևածաղկի հրաթիթեռ Homoeosoma nebulellum Den et Schiff.
222. Ալրի հրաթիթեռ Pyralis farinalis L.
223. Եգիպտացորենի հրաթիթեռ Ostrinia(Pyrausta)nubilalis Hb
224. Արծաթափայլ լու սնիկ Phalera bucephala L.
225. Ալոճաթիթեռ Aporia crataegi L.
226. Կաղամբի ճերմակաթիթեռ Pieris brassicae L.
227. Շաղգամի  ճերմակաթիթեռ Pieris rapae L.
228. Տատասկափշաթիթեռ Vanessa (Pyrameis) cardui L.
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229. Կանաչ երկրաչափ Chlorissa pulmentaria Guen.
230. Ձմե ռային երկրաչափ Operoptera (Cheimatobia)
   brumata L.
231. Կոկռոշենու  երկրաչափ Abraxas grossulariata L.
232. Նարնջագու յն խժռող երկրաչափ Erannis (Hybernia) aurantiaria Esp.
233. Տերևազրկող երկրաչափ Erannis (Hybernia)     defoliaria L.
234. Բողբոջների ծխագու յն երկրաչափ Boarmia rhomboidaria Schiff.
235. Օղակավոր բոժոժագործ Malacosoma neustria L.
236. Լեռնային օղակավոր բոժոժագործ Malacosoma parallela Stgr.
237. Կաղնատերև բոժոժագործ Gastropacha quercifolia L.
238. Ուռու  գեղմաթիթեռ Leucoma (Stilpnotia) salicis L.
239. Տարազու յգ մե տաքսագործ Lymantria (Ocneria) dispar L.
240. Ոսկետու տ Euproctis chrysorrhoea L.
241. Վայրի բվիկ Euxoa conspicua Hb.
242. Բացականչական բվիկ Agrotis exclamationis L.
243. Աշնանացանի բվիկ Agrotis segetum Schiff.
244. Իպսիլոն բվիկ Agrotis ypsilon Rott.
245. C – սև բվիկ Amathes  (Graphiphora) 
   C – nigrum L.
246. Կաղամբի բվիկ Mamestra (Barathra) brassicae L.
247. Բանջարանոցային բվիկ Mamestra (Polia) oleracea L.
248. Հացահատիկի մոխրագու յն բվիկ Apamea anceps Schiff. (=sordida Bkh.)
249. Հացահատիկի բվիկ Apamea (Parastichtis, Hadena, 
   Trachea)sordens Hfn (= basilinea F.) 
250. Կարադրինա Laphygma (Caradrina) exigua Hb.
251. Բամբակենու  կնգու ղակեր Heliothis (Chloridea)    obsoleta F.
252. Առվու յտի բվիկ Heliothis (Chloridea) viriplaca Hfn.
   (dipsacea L.)
253. Գամմա բվիկ Autographa (Phytometra, Plusia) 
                                                                             gamma L.
254. Օկնոգինա Ocnogyna loewii var. Armena Stgr.

Հիվանդու թյու ններ Հիվանդու թյու ններ 

           Սնկային

1. Փոշեմրիկ Ustilago tritici (Pers) Jens
2. Կարծրամրիկ Tilletia tritici Wint.
3. Ցողու նային մրիկ Urocystis tritici korn
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4. Գաճաճային մրիկ Tilletia controversa kuhn.
5. Եղջերացավ Claviceps purpurea Tul.
6. Գորշ ժանգ Puccinia triticina Erikss.
7. Դեղին ժանգ Puccinia glumarum Erikss
8. Ցողու նային ժանգ Puccinia graminis pers. f. tritici 
  Erikss et Henn.
9. Ալրացող Erysiphe sp.
10.       Թառամու մ Fusarium oxysporum Schll.
11.      Գորշ բծավորու թյու ն Alternaria sp.Sacc.
12.       Սովորական քոս Actinomyces scabies Guss.
13. Արծաթավու ն քոս Spondilocladium atrovirens H.
14. Սև քոս (ռիզոկտոնիոզ) Rizoctonia solani kuhn.
15. Փոշենման քոս Spongocpora subterranea Wallr.
16. Ֆոմա Phoma solanicola Pr. et Del.
17. Գորշ բծավորու թյու ն Macrosporium solani Ell et mart.
18. Չոր փտու մ Fusarium solani App. et. wr.
19. Ֆիտոֆտորա Phytophthora infestans DB.
20. Մոխրագու յն փտու մ Botritis cinerea Pers.
21. Վերտիցիլոզային թառամու մ Verticillium albo-atrum B. ofB.
22. Պտղային փտու մ Monilia fructigena Pers.
23. Ծակոտկեն բծավորու թյու ն Clasterosporium carpophilum Ad.
24. Տերևների գանգրոտու թյու ն Exoascus deformans Fuck.
25. Անտրակնոզ Gloesporium sp. cord.
26. Ասկոխիտոզ Ascochyta sp. sacc.
27. Ցերկոսպորոզ Cercospora sp. sacc.
28. Կեղծ ալրացող Peronospora sp. Goum.
29. Արմատային փտու մ Cylindrocarpon radicicola Wr.
30. Կիլա Plasmodiophora brassicae Wor.
31. Հելմի նտոսպորիոզ Helminthosporium sp.
32. Միլդիու  կամ կեղծ ալրացող Plasmopara viticola Berl et de Toni.
33. Օիդիու մ կամ իսկական ալրացող Uncinula necator Burrill.
34. Չորացու մ, ցիտոսպորոզ Cytospora leucostoma Sacc.
35. Սալորի պտղի ձևափոխու թյու ն Exoascus pruni Sadeb. 
           (գրպանիկ)  
36. Ձիթանման բորբոս Cladosporium herbarum Link.
37. Վարդագու յն բորբոսանման Trichothecium roseum Link. 
 փտու մ 
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38. Կանաչա-բորբոսանման փտու մ Aspergillus glaucum Link.
39. Արմատային խցանու մ Pyrenochaeta sp. aeta
40. Սև ոտիկ Rhizoctonia, Pythium
           Բակտերիալ 
41. Բակտերիալ թառամու մ Corynebacterium sepedonicum S. 
 (օղակաձև փտու մ) 
42. Բակտերիալ քաղցկեղ Clavibacter  michiganensis pv.
43. Բակտերիոզ Pseudomonas sp. Sm. et Br.
44. Գագաթնային փտու մ Bacterium lycopersici Burgw.
45. Բակտերիալ սև բծավորու թյու ն Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
46.  Ցողու նի մի ջու կի նեկրոզ Pseudomonas carrugata
47.  Բակտերիալ բծավորու թյու ն Pseudomonas seringae pr. tomato
48.   Կարտոֆիլի տերևների ոլորու մ Solanum virus 14 Smith
49.  Կնճռոտ մոզաիկա Solanophilus tuberosi+Aphidophilus 
  tuberosi Rizcov (X bupyc + Y bupyc)
50. Ստրիկ Streak
51. Ստոլբու ր, ֆիտոպլազմային Lycopersicum virus 5 Smith.
 հիվանդու թյու ն   
52. Կարճ հանգու ցայնու թյու ն  Virus
53. Սովորական մոզաիկա   Nicotiana virus-1
54. Դեղին մոզաիկա   Nicotiana virus-1-c

             Նեմատոդներ
55. Հյու սիսային գալային նեմատոդ  Meloidogyne hapla Chitwood.
56. Հարավային գալային նեմատոդ Meloidogyne incognita Chitwood.
57. Ճավայան գալային նեմատոդ Meloidogyne javanica Chitwood.
58. Բամբակենու  գալային նեմատոդ Meloidogyne incognita acrita Ch.
59. Գետնանու շի կամ ավազային Meloidogyne arenaria Chit. 
            նեմատոդ 
60. Տաջիկական գալային նեմատոդ Meloidogyne tadshikistanica kirjanova
  et Jvanova.
61. Կակտու սի ցիստառաջացնող Heterodera cacti Filipjev and 
 նեմատոդ Shuumans
62. Ճակնդեղի ցիստառաջացնող Heterodera schachtii Schmidt. 
 նեմատոդ  

63. Կաղամբի ցիստառաջացնող Heterodera cruciferae Franklin
  նեմատոդ  
64. Կարտոֆիլի ցողու նային նեմատոդ  Ditylenchus destructor Thorn.
65. Սոխի ցողու նային նեմատոդ  Ditylenchus allii Ber.
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66. Մարգագետնային կարճամարմի ն     Pratylenchus pratensis de Man.
 նեմատոդ  
67. Վարսակի նեմատոդ  Aphelenchus avenae Bastian.
68. Կրիկոնեմատիդներ  Criconematidae Geraert.
69. Պրատիլենխներ  Pratylenchidae Siddige.
70. Հելիկոտիլենխներ  Helicotylenchidae-Steiner.
71 Պարատիլենխներ  Paratylenchidae Raski.

ՄոլախոտերՄոլախոտեր

Ոչ պարազիտներՈչ պարազիտներ

                    ՍակավամյաներՍակավամյաներ
Էֆեմե րներԷֆեմե րներ
1. Աստղիկ մի ջին Stellaria media L.

 Վաղ գարնանայիններՎաղ գարնանայիններ
2. Բող գազարանման Caucalis daucoides L.
3. Գորտնու կ դաշտային Ranunculus arvensis L.
4. Խրփու կ սովորական Avena fatua L.
5. Ծխաբու յս վայլանտիի Fumaria vaillantii lois.
6. Կաղամբու կ դաշտային Brassica campestris L.
7. Հնդկացորեն թաթարական Fagopyrum tataricum L.
8. Մատիտեղ թռչնի Polygonum aviculare L.
9. Մատիտեղ պատատու կային Polygonum convolvulus L.
10. Տարածու կ սովորական Spergula arvensis mert.
11. Որոմ պարսկական Lolium persicum boiss,HoH.
                      Ուշ գարնանայիններՈւշ գարնանայիններ
12. Աբեղախոտ մի ամյա Stachys annuus L.
13. Անթեմ գարշահոտ Anthemis cotula L.
14. Բամբակաղբեր ու ռած Hibiscus trionum L.
15. Դանդու ռ բանջարանոցային Portulaca oleracea L.
16. Դառնափու շ սովորական Xanthium strumarium L.
17. Եղինջ այրող Urtica urens L.
18. Թելու կ սպիտակ Chenopodium album L.
19. Տատաշ գետնատարած  Tribulus terrestris L.
20. Խոզանու կ անթավ Setaria glauca L.
21. Կոտեմ դաշտային Lepidium campestre R. BR.
22. Հավակատար հասկավոր Amarantus retrofl exus L.
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           ԱշնանածիլերԱշնանածիլեր
23. Աղբու կ բարձր Sisimbrium altissimum L.
24. Ավլախոտ սովորական Descurania sophia L.
25. Աղբակոտեմ գարշահոտ Lepidium ruderale L.
26. Ցորնու կ ճապոնական Bromus japonicus Thbg.
27. Բերենիկե դաշտային Veronica L.
28. Արջնդեղ թու նավոր Agrostemma githago L.
29. Երիցու կ անհոտ Chamaemel um inodorum vis.
30. Դելֆին արևելյան Consolida orientalis Schrod.
31 Կաքավկրկու տ դաշտային Lithospermum arvense L.
32. Հալևորիկ գարնանաբեր Senecio vernalis W. K.
33. Հովվամաղախ Capsella bursa pa storis M.
34. Տերեփու կ կապու յտ Centaurea cyanus L.
35. Մանու շակ դաշտային Viola arvensis M.
36. Վիկ թավոտ Vicia villosa Roth.
37. Ծվծվու կ եղանանման Silene dichotoma Ehrh.
38. Հողմախոտ Apera spica venti P. B.
39. Իժախոտ սովորական Echium vulgare L.

 ԵրկամյաներԵրկամյաներ
40. Բանգի սև Hyoscyamus niger L.
41. Կակաչ մե կծաղկանի Papaver monanthum Trau.
42. Իշառվու յտ դեղին Melilotus offi cinalis Des.
43. Կծվու կ արևելյան Bunias orientalis L.
44. Կաղշնակ սովորական Onopordon acanthimum L.
45. Կռատու կ մե ծ Arctium lappa L.
46. Ղմի  սոխու կային Chaerophyllum bulbosum L.
47. Սիբեխ սովորական Falicaria vulgaris Bern.
48. Պիսակ բծավոր Conium maculatum L.
49. Տատասկափու շ գանգու ր Carduus crispus L.

 Բազմամյաներ Բազմամյաներ 
            Առանցքաարմատավորներ

50. Ավելու կ գանգու ր Rumex crispus L.
51. Եզան լեզու  նշտարատերև Plantago la nceolata L.
52. Թրթնջու կ սովորական Rumex acetosa L.
53. Ժախ թավոտ Heracleum trachyloma fi sch.et Lall.
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54. Խատու տիկ սովորական Taraxacum vulgare Lam.
55. Օշինդր դառը Artemisia absinthium L.
56. Կավաժիպակ իտալական Anchusa italica Retz.
57. Գազ ոսկեգու յն Astragalus aureus willd.
58. Երինջնակ դաշտային Eryngium campestre L.

    Փնջարմատավորներ
59. Գորտնու կ թու նավոր Ranunculus sceleratus L.
60. Եզան լեզու  մե ծ Plantago major L.
61. Առյու ծատամ մազոտ Leontodon hispidus L.
62. Նարդոս արևելյան Nardus orientalis L.
63. Ոսկեծաղիկ բազմաթերթիկ Caltha palypetala Hochst.

     Ծլարմատավորներ

64. Արևքու րիկ սովորական Hypericum perforatum L.
65. Գյու ղավեր դաշտային Cirsium arvense Scop.
66. Դառնարմատ սովորական Goebelia alopecuroides Bge.
67. Դառնախոտ թու նավոր Acroptilon picris C.A.M.
68. Եղինջ երկտու ն Urtica dioica L.
69. Զանգակ բողկանման Campanula rapunculoides L.
70. Թրթնջու կ ճնճղու կի Rumex acetosella L.
71. Թու նաթափ սու ր Cynanchum acutum L.
72. Իշակաթնու կ ձողանման Euphorbia virgata M.B.
73. Իշամառոլ դաշտային Sonchus arvensis L.
74. Կտավախոտ Linaria L. Mill
75. Պատատու կ դաշտային Convolvulus arvensis L.
76. Ուղտափու շ սովորական Alhagi pseudoalhagi M.B.
77. Քաղցրարմատ Glycyrrhisa glabra L.

 ԿոճղարմատավորներԿոճղարմատավորներ
78. Արվանտակ Cynodon dactylon L.
79. Եղեգն սովորական Phragmites communis L.
80. Կերոն նեղատերև Typha angustifolia L.
81. Հազարատերևու կ սովորական Achillea millefolium L.
82. Ձիաձետ դաշտային Equisetum arvense L.
83. Մոլասորգո Sorghum halepense L.
84. Նետաբու յս եռատերև Sagittaria trifolia L.
85. Սեզ սողացող Agropyrum repens L.



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

 215

     Պալարավորներ

86. Աբեղախոտ ճահճային Stachys palustris L.
87. Անանու խ երկարատերև Mentha longifolia L.
88. Դու ն կլոր Cyperus rotundus L.
89. Խորդենի գծատերևամասնիկային Geranium linearilobum D.C.
90. Տափոլոռ պալարակիր Lathyrus tuberosus L.

    Սոխու կավորներ
91. Սոխ կլոր Allium rotundum L.

     Սողացողներ
92. Գորտնու կ սողացող Ranunculus repens L.
93. Երեքնու կ սողացող Trifolium repens L.
94. Մատնու նի արևելյան Potentilla orientalis Juz.

ՊարազիտներՊարազիտներ
     Արմատային պարազիտներ
1. Ճրագախոտ  դեղին  Orobanche lutea Baumg.
2. Ճրագախոտ  ճյու ղավոր Orobanche ramosa L.

 Կիսապարազիտներ
3. Խշխշան մե ծ Alectrolophus major Rchb.
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ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՑ ՆԵՐՄՈՒ ԾՎՈՂ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՑ ՆԵՐՄՈՒ ԾՎՈՂ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ 
ՈՒ  ԳԵՂԱԶԱՐԴԱՅԻՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒ ՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՒ  ԳԵՂԱԶԱՐԴԱՅԻՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒ ՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
((2009 թվականի  նոյեմբերի 5-ի N 262-Ն)

ՀավելվածՀավելված
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2009 թվականի  նոյեմբերի 5-ի N 262-Ն հրամանի 2009 թվականի  նոյեմբերի 5-ի N 262-Ն հրամանի 

Վրաստանի Մառնեու լի, Դմանիսի և Բոլնիսի շրջաններից`Վրաստանի Մառնեու լի, Դմանիսի և Բոլնիսի շրջաններից`

Հ/հ Բու յսերի և բու սական 
արտադրանքի անվանու մը

Քանակը
(յու րաքանչյու ր 

տեսակից) 

Չափի 
մի ավորը

1. Տանձ 200 կգ
2. Խնձոր 200 կգ
3. Սերկևիլ 200 կգ
4. Դեղձ 200 կգ
5. Կեռաս 200 կգ
6. Բալ 200 կգ
7. Սալոր 200 կգ
8. Հոն 200 կգ
9. Արքայանարինջ (կարալյոկ) 200 կգ
10. Զկեռ 100 կգ
11. Մոշ 100 կգ
12. Ալոճ 100 կգ
13. Թու թ 100 կգ
14. Թու զ 200 կգ
15. Նու ռ 200 կգ
16. Ընկու զեղեն (ընկու յզ, տխիլ) 100 կգ

17. Բանջարաբոստանային 
մշակաբու յսեր 200 կգ

18. Տաքդեղ (ծիծակ), թթու  դրած 
ծիծակ 200 կգ

19. Մասու ր 100 կգ
20. Սոխ, սխտոր 500 կգ



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

 217

21. Կանաչեղեն (կոտեմ, ռեհան, 
սամի թ, մաղադանոս և այլն) 100 կգ

22. Վաղահաս կարտոֆիլ 200 կգ

Վրաստանի Ախալքալաքի և Նինոծմի նդայի շրջաններից`Վրաստանի Ախալքալաքի և Նինոծմի նդայի շրջաններից`

Հ/հ Բու յսերի և բու սական 
արտադրանքի անվանու մը

Քանակը
(յու րաքանչյու ր 

տեսակից) 

Չափի 
մի ավորը

1. Կարտոֆիլ 500 կգ
2. Ցորեն 500 կգ
3. Գարի 500 կգ
4. Վարսակ 500 կգ
5. Չոր խոտ 500 կգ
6. Սխտոր 500 կգ
7. Կաղամբ 200 կգ
8. Գազար 100 կգ
9. Սեղանի ճակնդեղ 100 կգ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒ Շ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒ Շ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ  

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
(2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 514-Ն) 

ՀավելվածՀավելված
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2004 թվականի  ապրիլի 8-ի N 514-Ն հրամանի 2004 թվականի  ապրիլի 8-ի N 514-Ն հրամանի 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐI. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ

1. Սու յն կարգով սահմանվու մ է բու սասանիտարական զննման կամ 
բու սասանիտարական փորձաքննու թյան նպատակով փորձանմու շ վերց-
նելու  կարգը:

 

II. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸII. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ

2. Սու յն կարգու մ օգտագործվող հասկացու թյու ններն են`
1) բեռնաբաժին`բեռնաբաժին` ցանկացած քանակի մի ատեսակ արտադրանք, որը 

նախատեսված է մի աժամանակյա ընդու նման և բարձման համար կամ 
պահպանվու մ է նու յն պահեստարանու մ.
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2) կետային նմու շ, կետային նմու շառու մ`կետային նմու շ, կետային նմու շառու մ` բու յսերի, բու սական ար-
տադրանքի և կարգավորվող առարկաների ոչ մե ծ քանակու թյու ն, որը 
բեռնաբաժնից վերցվել է մե կ գործողու թյան` մի ացյալ նմու շի ձևավորման 
համար.

3) մի ացյալ նմու շ`մի ացյալ նմու շ` բու յսերի, բու սական արտադրանքի և կարգավորվող 
առարկաների բեռնաբաժնից վերցված կետային նմու շների ամբողջու -
թյու ն.

4) մի ջին նմու շ`մի ջին նմու շ` մի ացյալ նմու շի մաս, որն առանձնացվու մ է լաբորատոր 
փորձաքննու թյան համար.

5) հսկիչ նմու շ`հսկիչ նմու շ` կարանտին վնասակար օրգանիզմների կողմի ց վնաս-
ված բու յսերի մասեր, որոնք վերցվել են բու սասանիտարական զննման 
կամ բու սասանիտարական փորձաքննու թյան նպատակով, և որոնք 
բնու թագրու մ են բու յսերի, բու սական արտադրանքի և կարգավորվող 
առարկաների բու սասանիտարական վիճակը: 

 
III. ՍԵՐՄՆԱՆՅՈՒ ԹԻՑ ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸIII. ՍԵՐՄՆԱՆՅՈՒ ԹԻՑ ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸ

 3. Սերմնանյու թի կետային նմու շառու մ կատարվու մ է յու րաքանչյու ր 
բեռնաբաժնից`

1) խոշորասերմ մշակաբու յսերի յու րաքանչյու ր կետային նմու շի կշիռը   
պետք է կազմի  150-200 գ. 

2) մանրասերմ մշակաբու յսերի յու րաքանչյու ր կետային նմու շի կշիռը 
պետք է կազմի  10-30 գ:

4. Առանց տարայի փոխադրվող, բեռնվող, բեռնաթափվող և պահպան-
վող սերմնանյու թից կետային նմու շառու մը կատարվու մ է`

1) փոխադրվող սերմնանյու թից` անմի ջապես փոխադրամի ջոցու մ, 3 
կետից: Յու րաքանչյու ր կետու մ կետային նմու շները վերցվու մ են 3 շերտից, 
կամ`

2) բեռնման կամ բեռնաթափման ժամանակ` փոխադրիչի թափվող 
շիթից, հատու կ շերեփի մի ջոցով, շիթը հատելով ամբողջ լայնքով, հավա-
սար ժամանակահատվածներու մ, բարձված յու րաքանչյու ր տոննայի հաշ-
վով 30-50 գրամի  չափով, կամ`

3) պահեստներու մ պահպանվող սերմնանյու թի նմու շառման համար 
սերմն անյու թի զբաղեցրած մակերեսը բաժանվու մ է մոտավորապես 20 
քառ.մե տր հատվածների և յու րաքանչյու ր հատվածից վերցվու մ է 3 կետից 
և 3 շերտից: Եգիպտացորենի կողրերից նմու շառու մը կատարվու մ է նու յն 
կարգով` յու րաքանչյու ր շերտից մե կական կողր:

5. Տարայով պահպանվող կամ փոխադրվող սերմնանյու թի կետային 
նմու շառու մը կատարվու մ է`

1) մի նչև 25 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր 5-րդ տարայից` 3 շեր-
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տից. 
2) 26-100 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր քսանհինգերորդ տարայից` 

3 շերտից.
3) 101-500 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ տարայից` 

3 շերտից.
4) 501-1000 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հարյու րերորդ տարայից` 

3 շերտից.
5) 1000-ից ավելի տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր երկու հարյու րերորդ 

տարայից` 3 շերտից:
6. Կետային նմու շառու մը կատարվու մ է մատչելի տեղերու մ գտնվող 

տարաներից:
7. Փոքրածավալ փաթեթավորված (մի նչև 3 կգ) սերմնանյու թի դեպ-

քու մ զննվու մ է փաթեթի ամբողջ պարու նակու թյու նը: Զննվող փաթեթների 
քանակը կախված է բեռնաբաժնի մե ծու թյու նից` 

1) մի նչև 25 փաթեթի դեպքու մ՝ զննվու մ է ընտրանքային կարգով մե կ 
փաթեթ.

2) 26-100 փաթեթի դեպքու մ՝ զննվու մ է յու րաքանչյու ր քսանհինգերորդ 
փաթեթը.

3) 101-500 փաթեթի դեպքու մ՝ զննվու մ է յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ 
փաթեթը.

4) 500-ից ավելի փաթեթի դեպքու մ` զննվու մ է յու րաքանչյու ր հարյու -
րերորդ փաթեթը: 

 
IV. ՏՆԿԱՆՅՈՒ ԹԻՑ ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸIV. ՏՆԿԱՆՅՈՒ ԹԻՑ ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸ

 8. Կախված տնկանյու թի (տնկիներ, կտրոններ, մացառներ, արմա-
տակալներ) բեռնաբաժնի մե ծու թյու նից` որպես նմու շ վերցվու մ է`

1) մի նչև 50 հատ տնկանյու թի դեպքու մ՝ յու րաքանչյու ր հինգերորդ 
տնկանյու թը.

2) 51-500 հատ տնկանյու թի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ 
տնկանյու թը.

3) 501-3000 հատ տնկանյու թի դեպքու մ՝ յու րաքանչյու ր հարյու րերորդ 
տնկանյու թը.

4) 3001-10000 հատ տնկանյու թի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր երկու հար-
յու րերորդ տնկանյու թը.

5) 10000-ից ավելի տնկանյու թի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հինգհա-
րյու րերորդ տնկանյու թը:

9. Տարավորված պալարների, արմատապտու ղների և սոխու կների 
տնկանյու թից (սերմնանյու թ) կետային նմու շներ վերցվու մ են տարայի 
ամբողջ խորու թյամբ` յու րաքանչյու րից 3-5 հատ: Կետային նմու շառու մ 
կատարվու մ է`
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1) մի նչև 25 տարայի դեպքու մ՝ յու րաքանչյու ր 5-րդ տարայից` 3 
շերտից.

2) 26-100 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր քսանհինգերորդ տարայից` 
3 շերտից.

3) 101-500 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ տարայից` 
3 շերտից.

4) 500-1000 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյոր հարյու րերորդ տարայից` 
3 շերտից.

5) 1000-ից ավելի տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր երկու հարյու րերորդ 
տարայից` 3 շերտից:

10. Կետային նմու շառու մը կատարվու մ է մատչելի տեղերու մ գտնվող 
տարաներից:

11. Առանց տարայի պահպանվող կամ փոխադրվող կամ բեռնվող 
կամ բեռնաթափվող սոխու կներից, պալարներից, արմատապտու ղներից 
կետային նմու շառու մ կատարվու մ է`

1) պահպանման վայրու մ մակերեսը բաժանվու մ է 20 քառ.մե տր հատ-
վածների և յու րաքանչյու ր հատվածից կետային նմու շ վերցվու մ է երեք 
կետից` երկու  շերտից, 3-5 հատ.

2) փոխադրամի ջոցու մ կետային նմու շ վերցվու մ է 3-5 կետից` երկու  
շերտից, 3-5 հատ.

3) բեռնման կամ բեռնաթափման ժամանակ վերցվու մ է 3 կետային 
նմու շ, հավասարաչափ ժամանակահատվածու մ` 3-5 հատ:

12. Փորձաքննու թյան համար վերցվու մ է նաև սոխու կներից, պալար-
ներից, արմատապտու ղներից թափված հողը (հողի ավլու կը)` 3 կետից` 
200-ական գրամի  չափով:

 
V. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՑ V. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՑ 

ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸ

 13. Առանց տարայի կամ պահպանվող կամ փոխադրվող կամ բեռնվող 
կամ բեռնաթափվող պարենային և տեխնիկական նշանակու թյան յու րա-
քանչյու ր տեսակի արտադրանքից կետային նմու շառու մ կատարվու մ է`

1) փոխադրամի ջոցու մ` յու րաքանչյու ր փոխադրամի ջոցի 1-3 կետից, 2 
շերտից.

2) պահպանման ժամանակ` յու րաքանչյու ր 50 քառ.մե տր, 3 կետից, 2 
շերտից.

3) բեռնման կամ բեռնաթափման ժամանակ` 3 կետային նմու շ, հավա-
սարաչափ ժամանակահատվածու մ:

14. Տարավորված պարենային և տեխնիկական նշանակու թյան արտադ-
րանքից կետային նմու շառու մ կատարվու մ է`

1) մի նչև 50 տարայի դեպքու մ` ընտրանքային կարգով՝ 2 տարայից` 2 
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շերտից.
2) 51-100 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր քսանհինգերորդ տարայից` 

2 շերտից.
3) 101-500 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ տարայից` 

2 շերտից.
4) 500-1000 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հարյու րերորդ տարայից` 

2 շերտից.
5) 1000-ից ավելի տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր երկու հարյու րերորդ 

տարայից` 2 շերտից:
15. Բանջարեղենից և պտու ղներից կետային նմու շառու մ կատարվու մ 

է` ելնելով տարաների քանակից`
1) մի նչև 50 տարայի դեպքու մ` ընտրանքային կարգով՝ 2 տարայից` 2 

շերտից.
2) 51-100 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր քսանհինգերորդ տարայից` 

2 շերտից.
3) 101-500 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ տարայից` 

2 շերտից.
4) 501-1000 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հարյու րերորդ տարայից` 

2 շերտից.
5) 1000-ից ավելի տարայի դեպքու մ՝ յու րաքանչյու ր երկու հարյու րերորդ 

տարայից` 2 շերտից:
16. Յու րաքանչյու ր կետային նմու շ պետք է կազմի  3-5 պալար, պտու ղ, 

սոխու կ, արմատապտու ղ, այլ մթերքներից` 100-200 գ:
17. Կտրված ծաղիկներից, ճյու ղերից և կանաչ բու յսերից (այսու հետ` 

բու յսեր) կետային նմու շառման համար վերցվու մ է`
1) մի նչև 100 բու յսի դեպքու մ՝ ընտրանքային կարգով՝ 5 բու յս.
2) 101-500 բու յսի դեպքու մ՝ յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ բու յսը. 
3) 501-3000 բու յսի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հարյու րերորդ բու յսը.
4) 3001-10000 բու յսի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր երկու հարյու րերորդ բու յսը.
5) 10000-ից ավելի բու յսի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հինգհարյու րերորդ 

բու յսը:
18. Սերմնանյու թից, տնկանյու թից, պարենային և տեխնիկական 

նշանակու թյան արտադրանքից կետային նմու շառման նվազագու յն շեմը 
պարտադիր կատարվու մ է` անկախ բեռնաբաժնի քանակու թյու նից: 

 
VI. ԵԼԱՆՅՈՒ ԹԻ ԿԱԶՄՈՒ ՄԸVI. ԵԼԱՆՅՈՒ ԹԻ ԿԱԶՄՈՒ ՄԸ

 19. Բեռնաբաժնից վերցված կետային նմու շների համասեռու թյու նը 
որոշելու  նպատակով դրանք մանրակրկիտ զննվու մ են: Բոլոր համասեռ 
կետային նմու շները դատարկվու մ են մաքու ր, հարթ մակերեսի 
վրա, կազմվու մ է մի ջին նմու շ և զննվու մ վնասակար օրգանիզմների 
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հայտնաբերման նպատակով: Զննման ժամանակ հայտնաբերված 
վնասակար օրգանիզմները (կենդանի կամ մե ռած), ինչպես նաև հի-
վանդ, վնասված սերմե րը և բու յսերի մասերն առանձնացվու մ են փոր-
ձանոթներու մ կամ մոմլաթե տոպրակներու մ, պիտակավորվու մ և կցվու մ 
մի ջին նմու շին:

20. Եթե կետային նմու շների զննման ընթացքու մ նկատվու մ են ակնհայտ 
տարբերու թյու ններ, ապա կատարվու մ է կրկնակի կետային նմու շառու մ, 
ընդ որու մ, յու րաքանչյու ր կետային նմու շ տեղու մ զննվու մ է բեռնաբաժնի 
յու րաքանչյու ր համասեռ բեռնամասի տարանջատման և տվյալ բեռնամասի 
համար առանձին մի ացյալ նմու շ կազմե լու  նպատակով:

 
VII. ՄԻՋԻՆ ՆՄՈՒ ՇԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒ ՄԸVII. ՄԻՋԻՆ ՆՄՈՒ ՇԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒ ՄԸ

 21. Բու սասանիտարական զննու մ անցկացնելու  նպատակով բու յսերից 
և բու սական արտադրանքից մի ջին նմու շները վերցվու մ են սու յն կարգի 
ձևու մ ներկայացված չափաքանակներով:

22. Թարմ պտու ղներից և բանջարեղենից մի ջին նմու շը հիմնականու մ 
կազմվու մ է վնասակար օրգանիզմների հարու ցիչներից վնասված 
նմու շներից: Սոխու կների, պալարների, արմատապտու ղների մի ջին նմու շ-
ներու մ պարտադիր ներառվու մ է նաև դրանցից թափված հողը:

23. Միջին նմու շն առանձնացնելու ց հետո պետական տեսու չը բեռի 
տիրոջ կամ նրա ներկայացու ցչի և մաքսային ծառայողի ներկայու թյամբ 
կազմու մ է նմու շառման ակտ:

24. Նմու շի մնացորդները վերադարձվու մ են բեռի տիրոջը: 
 

VIII. ՆՄՈՒ ՇՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ ՄԸVIII. ՆՄՈՒ ՇՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒ ՄԸ

 25. Վերցված մի ջին նմու շները, որոնցու մ հայտնաբերվել են կարանտին 
վնասակար օրգանիզմներ, վարակազերծվու մ են, առնվազն 3 ամի ս 
պահպանվու մ սահմանային հսկիչ կետու մ կամ լաբորատորիայու մ, որից 
հետո հանվու մ են հաշվառու մի ց և ոչնչացվու մ:

26. Վերցված մի ջին նմու շը, որու մ չի հայտնաբերվել կարանտին վնա-
սակար օրգանիզմներ, վերադարձվու մ է բեռի տիրոջը:

27. Շու տ փչացող մթերքների մի ջին նմու շները, որոնցու մ հայտնաբերվել 
են կարանտին վնասակար օրգանիզմներ, ոչնչացվու մ են: Տվյալ կարանտին 
վնասակար օրգանիզմի  առավել բնու թագրող նմու շները կարանտին 
վնասակար օրգանիզմի  հետ մի ասին, որպես հսկիչ նմու շ, պահպանվու մ 
են 3 ամի ս սահմանային հսկիչ կետու մ կամ լաբորատորիայու մ:

28. Նմու շների ոչնչացու մն իրականացվու մ է Հայաստանի Հանրա-
պետու թյան կառավարու թյան 2007 թվականի հու լիսի 12-ի «Վտանգավոր 
սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող վտանգավոր նյու թերի և վտան-
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գավոր սննդային հավելու մների օգտահանման և ոչնչացման կարգը սահ-
մանելու  մասին» N 824-Ն որոշման համաձայն:

 

Ձև Ձև 
 

NN
ը/կ

Բու յսերի և բու սական արտադրանքի անվանու մը
Չափի 

մի ավորը 1. ՀԱՑԱՀԱՏԻԿՆԵՐ (ՍԵՐՄԵՐ ԵՎ ՀԱՏԻԿ)

1 2 3 4
1. Եգիպտացորենի հատիկ 900 գրամ
2. Եգիպտացորենի կողր 15 հատ
3. Ցորեն, աշորա, գարի, վարսակ, բրինձ 600 գրամ
4. Կորեկ, չու մի զա, հնդկացորեն 300 գրամ
5. Մոգար, սորգո, աֆրիկյան կորեկ 150 գրամ

 2. ԸՆԴԵՂԵՆՆԵՐ   

6. Ոլոռ, լոբի, ոսպ, տափոլոռ, սոյա, բակլա 600 գրամ

 
3. ԴԱՇՏԱՎԼՈՒ ԿԱԶԳԻ ԵՎ ԲԱԿԼԱԶԳԻ ԽՈՏԱԲՈՒ ՅՍԵՐԻ 

ՍԵՐՄԵՐ
  

7. Կորնգան, վիկ, լյու պին 600 գրամ
8. Առվու յտ, իշառվու յտ, երեքնու կ, սերադելլա, սու դանի խոտ 150 գրամ
9. Ցորնու կ, անտառային տափոլոռ 100 գրամ

10.
Ոզնախոտ հավաքված, տափաստանային կերասեզ 
(ժիտնյակ) մարգագետնային շյու ղախոտ, ռայգրաս, 
տիմոֆեևկա (սիզախոտ մարգագետնային) 

100 գրամ

11. Դաշտախոտու կ, դաշտավլու կ 50 գրամ

 
4. ԲԱՆՋԱՐԱԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԵՎ 

ԿԵՐԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏԱՊՏՈՒ ՂՆԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐ
  

12. Վարու նգ, դդմի կ, սեխ 150 գրամ
13. Ձմե րու կ, դդու մ 200 գրամ
14. Ճակնդեղ (սեղանի, շաքարի, կերի) 300 գրամ
15. Սպանախ, սոխ, կանգկու ր 50 գրամ
16. Սոխու կ, պալար, արմատապտու ղ 2000 գրամ
17. Լոլիկ,սմբու կ, կաղամբ, գազար, սամի թ, գինձ 50 գրամ
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 5. ԾԱՂԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐ   

18. Հնդկոտեմ, ախրիզան, վիկ բու րավետ, ծնեբեկ, ձևավոր 
(գեղազարդային) դդու մ, արմավ 150 գրամ

19. Խոշորասերմ` նարգիզ, նեմոֆիլա, արջտակ, ցիկլամե ն, 
մի ամյա գեորգինաներ 50 գրամ

20.
Միջին մե ծու թյան սերմե ր` աստղածաղիկ, թավշածաղիկներ, 
ագերատու մ, ալիսու մ, մե խակ, արևադարձ, շնորհիկ 
(կլարկիա) 

15 գրամ

21. Մանրասերմ` ծխածաղիկ, բեգոնիա, լորեշիա, բու րավետ 
ծխախոտ 1 գրամ

 
6. ՊՏՂԱՏՈՒ  ԵՎ ԱՅԼ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՈՒ  ԹՓԵՐԻ 

ՍԵՐՄԵՐ
  

22. Խոշորապտու ղ` ծիրան, դեղձ, սալոր, կաղին, մայրի (կեդր) 300 գրամ
23. Միջին մե ծու թյան սերմե ր` խնձոր, ցախկեռաս, սզնի 50 գրամ
24. Մանրասերմ` բարդի, հաղարջ, թու յր, կենսածառ 20 գրամ

 7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՅՈՒ ՂԱՏՈՒ  ՄՇԱԿԱԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐ   

25. Գերչակ (տզկանեփ), արախիս 500 գրամ
26. Արևածաղիկ, բամբակ, կակաոյի ու նդեր, սու րճի հատիկներ 500 գրամ
27. Կանեփ, վու շ, կանճրակ 200 գրամ
28. Բամի ա, ախտորիկ (բամբակաղբեր) 100 գրամ

29.
Մանանեխ, քու նջու թ, դաշտակտավատ, պերիլլա, հլածու կ, 
սորու կ, սև պղպեղ, դարչին

50 գրամ

30. Գվայու լլա, հնդկանեփ 40 գրամ
31. Գայլու կ, ճարճատու կ 50 գրամ
32. Կակաչ, ծխախոտ 20 գրամ

 8. ԹԱՐՄ ԵՎ ՉՈՐԱՑՐԱԾ ՄՐԳԵՐ   

33.
Ադամաթու զ (բանան), արքայախնձոր (անանաս), նու ռ, 
թու րինջ (գրեյֆրու տ), կիվի, ֆեյխոա, կոկոս

1000 գրամ

34. Տանձ, խնձոր, դեղձ, կիտրոն, մանդարին 1000 գրամ
35. Կորիզավորներ` ծիրան, սալոր, կեռաս, շլոր 600 գրամ
36. Խաղող 600 գրամ
37. Սմբու կ, լոլիկ, վարու նգ, դդմի կ, կարտոֆիլ 1000 գրամ
38. Ձմե րու կ, սեխ, դդու մ 5000 գրամ
39. Չորացրած խառը մրգեր, չամի չ, քիշմի շ 500 գրամ
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40. Ընկու զեղեն` տարբեր տեսակի 500 գրամ

41.
Ձավարեղեն` բրնձի, ցորենի, հնդկացորենի, վարսակի, 
կորեկի և ընդեղենների

600 գրամ

42. Թեյ 200 գրամ
43. Ալյու ր 300 գրամ
44. Հողի ավլու կ 200 գրամ

 
Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար     Մ.Թոփու զյան
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  ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ` ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ` 
ՆՄՈՒ ՇԱՌՄԱՆ, ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ, ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ, ՆՄՈՒ ՇԱՌՄԱՆ, ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ, ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ, 

ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱԿՏԵՐԻ, ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ, ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱԿՏԵՐԻ, ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ, 
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅԱՆ, ՆԵՐՄՈՒ ԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅԱՆ, ՆԵՐՄՈՒ ԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ 
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԱՐԳԵԼՔԻ ԾԱՆՈՒ ՑՄԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԱՐԳԵԼՔԻ ԾԱՆՈՒ ՑՄԱՆ 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն
ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն 
(2007 թվականի օգոստոսի 23-ի N 189-Ն)

Ն Մ ՈՒ  Շ Ա Ռ Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  N .........Ն Մ ՈՒ  Շ Ա Ռ Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  N .........
 ..... .................. 20    թ. ..... .................. 20    թ.

Հավելված N 1Հավելված N 1
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

Սու յն ակտը կազմված է բու յսերի կարանտինի և երկրագործու թյան 
պետական տեսչու թյան 

................................................................................................................................
                                                  (ստորաբաժանման անվանու մը) 

պետական տեսու չ ...............................................................................կողմի ց: 
                                                           (անու ն, ազգանու ն)

Հ/հ Բու յսերի, բու սական 
արտադրանքի և 

կարգավորվող առարկաների 
անվանու մը

Արտադրող 
երկիրը

Բեռնաբաժնի 
քանակը

Նմու շի 
քանակը

  Բեռան տիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի___________________
  (բեռան տիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի անու ն, ազգանու նը,

 ________________________________________________ ներկայու թյամբ
  բնակու թյան վայրը, անձնագրի սերիան և N, լիազորագրի տվյալները)

 ______________________________________________________ 
  (իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ անվանու մը, գտնվելու  վայրը)

 Այլ նշու մներ`______________________________________________
Պետական տեսու չ` _________________ _________________

    (ստորագրու թյու ն)  (անու ն, ազգանու ն)

Բեռան տեր կամ նրա լիազոր ներկայացու ցիչ (ընդգծել)
 ___________________     _______________________________ 

        (ստորագրու թյու ն)                      (անու ն, ազգանու ն)
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  Հավելված N 2 Հավելված N 2
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

Վ Ա Ր Ա Կ Ա Զ Ե Ր Ծ Մ Ա Ն   Ա Կ Տ   N .......Վ Ա Ր Ա Կ Ա Զ Ե Ր Ծ Մ Ա Ն   Ա Կ Տ   N .......

__  _____________ 20   թ.__  _____________ 20   թ.

 Սու յն ակտը կազմված է բու յսերի կարանտինի և երկրագործու թյան 
պետական տեսչու թյան 

...............................................................................................................................
                                                     (ստորաբաժանման անվանու մը) 

պետական տեսու չ _______________________________________ կողմի ց,
                                                                    (անու նը, ազգանու նը) 

մասնակցու թյամբ՝     բեռան տեր  նրա լիազոր ներկայացու ցիչ
 (նշել համապատասխան վանդակու մ)

 _______________________________________________________________
(անու նը, ազգանու նը) 

բու սասանիտարական կանոններին համապատասխան կատարված 
փորձաքննու թյան հիման վրա ______________________________________
                                                 (փորձաքննու թյան արդյու նքների համառոտ նկարագրու թյու նը)

 _____________________________________________________________
(բեռան տիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի անու նը, ազգանու նը, բնակու թյան վայրը, 

անձնագրի սերիան և N, 
________________________________________________________________

լիազորագրի տվյալները)
_______________________________________________________________

(իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ անվանու մը, գտնվելու  վայրը)
ՀՀ (ներմու ծվող, արտահանվող, իրացվող) բեռը _____________________ 
______________________________________________ ենթակա է

(բեռի անվանական ծավալը և անվանու մը)
վարակազերծման_________________________________________

(վարակազերծման հիմքը և եղանակը՝ ախտահանու մ և/կամ ջերմային մշակու մ) 
 

Պետական տեսու չ` _________________ _________________
                                      (ստորագրու թյու նը)  (անու նը, ազգանու նը)

Բեռան տեր (ներկայացու ցիչ)` ______________ ____________
                                     (ստորագրու թյու նը) (անու նը, ազգանու նը)
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 Հավելված N 3Հավելված N 3
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն
ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ ՆՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն  

Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  N .......Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  N .......

 __  _____________20    թ. __  _____________20    թ.

Սու յն ակտը կազմված է բու յսերի կարանտինի և երկրագործու թյան 
պետական տեսչու թյան 

...............................................................................................................................
(ստորաբաժանման անվանու մը) 

պետական տեսու չ՝ ______________________________________ կողմի ց,
(անու նը, ազգանու նը) 

մասնակցու թյամբ՝    բեռան տեր    նրա լիազոր ներկայացու ցիչ
(նշել համապատասխան վանդակու մ)

__________________________________________________
(անու նը, ազգանու նը) 

բու սասանիտարական կանոններին համապատասխան կատարված 
փորձաքննու թյան հիման վրա ______________________________________

(փորձաքննու թյան արդյու նքների համառոտ նկարագրու թյու նը)
 _______________________________________________________
_______________________________________________________

(բեռան տիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի անու նը, ազգանու նը, բնակու թյան վայրը, 
անձնագրի սերիան և N, 

____________________________________________________
լիազորագրի տվյալները)

____________________________________________________
(իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ անվանու մը, գտնվելու  վայրը)

ՀՀ (ներմու ծվող, արտահանվող, իրացվող) բեռը _____________________
 ______________________________________________ ենթակա է

(բեռի անվանական ծավալը և անվանու մը)
վերադարձման ___________________________________________

(վերադարձման հիմքը) 
Պետական տեսու չ` _________________ _________________
                                       (ստորագրու թյու նը)                   (անու նը, ազգանու նը)

Բեռան տեր (ներկայացու ցիչ)` ___________ ____________
                                                              (ստորագրու թյու նը)     (անու նը, ազգանու նը)
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Հավելված N 4Հավելված N 4
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

  
ՀՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն
ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն 

Ո Չ Ն Չ Ա Ց Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  N .......Ո Չ Ն Չ Ա Ց Մ Ա Ն  Ա Կ Տ  N .......

__ _____________20     թ.__ _____________20     թ.

Սու յն ակտը կազմված է բու յսերի կարանտինի և երկրագործու թյան 
պետական տեսչու թյան 

...............................................................................................................................
(ստորաբաժանման անվանու մը) 

պետական տեսու չ՝ ______________________________________ կողմի ց,
(անու նը, ազգանու նը) 

մասնակցու թյամբ՝   բեռան տեր    նրա լիազոր ներկայացու ցիչ
 (նշել համապատասխան վանդակու մ)

______________________________________________
(անու նը, ազգանու նը) 

բու սասանիտարական կանոններին համապատասխան կատարված 
փորձաքննու թյան հիման վրա ______________________________________

(փորձաքննու թյան արդյու նքների համառոտ նկարագրու թյու նը)
_______________________________________________________

(բեռան տիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի անու նը, ազգանու նը, բնակու թյան վայրը, 
անձնագրի սերիան և N, 

____________________________________________________
լիազորագրի տվյալները)

____________________________________________________
(իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ անվանու մը, գտնվելու  վայրը)

ՀՀ (ներմու ծվող, արտահանվող, իրացվող) բեռը ______________________

______________________________________________ ենթակա է
(բեռի անվանական ծավալը և անվանու մը)

ոչնչացման_____________________________________________
(ոչնչացման հիմքը և եղանակը) 

 Պետական տեսու չ` _________________ _________________
                                        (ստորագրու թյու նը)                  (անու նը, ազգանու նը)

 Բեռան տեր (ներկայացու ցիչ)` ___________ ____________
                                                                 (ստորագրու թյու նը)      (անու նը, ազգանու նը)
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 Հավելված N 5 Հավելված N 5
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

 
ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐԿԱՐԱՆՏԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ

..... .......................... 20     թ...... .......................... 20     թ.

 Տրվու մ է՝ _____________________________________________
___________________________________________________
 
Ուղեկցող փաստաթղթի ....... ........................... 20    թ. N.......
 
Բու յսերի, բու սական արտադրանքի և կարգավորվող առարկայի 

անվանու մը և նմու շի քանակը ______________________________________
___________________________________________________
 
Լաբորատորիա է բերվել ...................... նմու շ
 
Փորձաքննու թյան արձանագրու թյու ն N....
 
Ծագու մը ____________________________________________
 
Ում մի ջոցով և որտեղից է բերվել նմու շը _________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 

Փորձաքննու թյան արդյու նքներըՓորձաքննու թյան արդյու նքները

 Լրացու ցիչ տեղեկու թյու ններ (ռենտգեն, ֆու մի գացիա և այլն) 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 
Առաջարկվող մի ջոցառու մները _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 
Կ.Տ. 
 Լաբորատորիայի վարիչ _________________   _________________ 

                                                           (ստորագրու թյու ն) (անու ն, ազգանու ն)
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     Հավելված N 6Հավելված N 6
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

 
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն N ......ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն N ......

 ...... ..................... 20    թ. ...... ..................... 20    թ.

 Արտադրանքի անվանու մը ___________________________________
                                              (տիպը, տեսակը և այլն)

 
Տեղեկու թյու ններ նմու շի փորձաքննու թյան (այսու հետ՝ ՆՓ) մասին
____________________________________________________

(ՆՓ-ի անվանու մը, նշագիրը)
____________________________________________________ 
 
Փորձարկվող նմու շների քանակը ________________________________

                                                                      (նմու շների քանակը և համարները)
____________________________________________________
____________________________________________________
 
Նմու շների ստացման ամի սը, ամսաթիվը _________________________
 
Նմու շների փորձարկման ներկայացնողը __________________________
____________________________________________________

(ներկայացնողի անու նը, ազգանու նը, բնակու թյան վայրը, իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ 
լրիվ

____________________________________________________
անվանու մը, գտնվելու  վայրը, ու ղեկցող նամակի համարը և ամի ս-ամսաթիվը)

____________________________________________________
Փորձարկու մների կատարման վայրը* ___________________________
 ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

Հ/հ

Ն
մու

 շ
ի 
հա

մա
րը

Ցու
 ց
ա
նի

շի
 

ա
նվ

ա
նու

 մ
ը ՆՓ-ի համարը

Չա
փ
ի 
մի 

ա
վո

րը Ցու ցանիշի 
արդյու նքը Եզրակա-

ցու թյու նը ըստ
փորձարկման 
արդյու նքների

փորձարկման 
մե թոդը 

սահմանող

ցու ցանիշի 
արժեքը 

սահմանող

ըս
տ

 Ն
Փ

-ի

ստ
ա
ցվ

ա
ծ
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն ______________________________________ի
                            (Արտադրանքի անվանու մը)

 
փորձարկման նմու շները համապատասխանու մ են/չեն համապատաս-
խանու մ  (նշել)

___________________________________________________ի 
(ՆՓ-ի անվանու մը, նշագիրը և կետերի համարները)

____________________________________________________
 
պահանջներին ըստ**
 *Լրացվու մ է այն դեպքու մ, երբ փորձարկու մները կատարվու մ են փորձարկման 

լաբորատորիայի տարածքից դու րս:
** Լրացվու մ է այն դեպքու մ, երբ փորձարկու մների արդյու նքները բացասական են:

 
Արձանագրու թյու նը կազմված է ............... էջից, .................. օրինակից:
 
Պատասխանատու  կատարողներ՝
 
Միջատաբան _________________ _________________

                                        (ստորագրու թյու նը)                  (անու նը, ազգանու նը)
Ֆիտոպաթոլոգ _________________ _________________

                                       (ստորագրու թյու նը)                   (անու նը, ազգանու նը)
 Հելմի նտոլոգ  _________________ _________________

                                     (ստորագրու թյու նը)                   (անու նը, ազգանու նը)
 Մոլախոտագետ _________________ _________________

                                    (ստորագրու թյու նը) (անու նը, ազգանու նը)

 Փորձարկման
 լաբորատորիայի ղեկավար ________________ _________

                                                     (ստորագրու թյու նը)       (անու նը, ազգանու նը)
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Հավելված N 7Հավելված N 7
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարիՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարի

2007 թվականի օգոստոսի 23-ի2007 թվականի օգոստոսի 23-ի
N 189-Ն հրամանիN 189-Ն հրամանի

 
Ծ Ա Ն ՈՒ  Ց Մ Ա Ն  Ձ Ե ՎԾ Ա Ն ՈՒ  Ց Մ Ա Ն  Ձ Ե Վ

 ՆԵՐՄՈՒ ԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ՎնԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄնԵՐԻ  ՆԵՐՄՈՒ ԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ՎնԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄնԵՐԻ 
ՀԱՆԴԵՊ ԱՐԳԵԼՔԻ ՀԱՆԴԵՊ ԱՐԳԵԼՔԻ 

1.Բեռն առաքող

ա) Անու ն

բ) Հասցեն (բնակու թյան 
վայրը)
գ) Երկիր

2.Կասեցման գործ
ա) Գրանցման համար
Հաղորդագրու թյու նն ու ղարկվու մ է՝
բ) Պետու թյու ն  [ ]
գ) Բու յսերի պաշտպանու թյան պետական
կազմակերպու թյու ն (ԲՊՊԳԿ )  [ ]

3. Բեռը ստացող

ա) Անու ն

բ) Հասցեն (գտնվելու  վայրը)
գ) Երկիր

դ) Նշանակման երկիր

ե) Նշանակման վայր

4. Ծրար

ա) ...........................................-ի Բու յսերի

Պաշտպանու թյան կազմակերպու թյու ն

բ) Ում
5. Արտահանու մ

ա) Արտահանող երկիր
բ) Արտահանման վայր

6.Ծագու մ
ա) Ծագման երկիր
բ) Ծագման վայր

7. Տրանսպորտ

ա) Տրանսպորտի 
տեսակ(ներ)

բ) Տրանսպորտի մի ջոց(ներ)

գ) Նու յնականացու մ 
(իդենտիֆիկացիա)

9. Բեռի ինքնու թյու նը

ա) Փաստաթղթի տեսակը

բ) Փաստաթղթի համարը

գ) Երկիրը, որտեղ տրված է

դ) Վայրը, որտեղ տրված է

ե) Տրված է (ամսաթիվը)

8. Մու տքի կետ

ա) Բեռնման երկիր
բ) Բեռնման վայր



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

234 

10. Բեռի կասեցված մասի 
նկարագիր
ա) Փաթեթի (ների) / 
Բեռնարկղի (երի) տեսակը
բ) Փաթեթի (ների) / 
Բեռնարկղի (երի) 
տարբերակիչ նշան (ներ)
գ) Փաթեթի (ների) / 
Բեռնարկղի (երի) վրա 
համար (ներ)
դ) Բու յս, բու սական 
արտադրանք կամ այլ 
առարկա
ե) Ապրանքի կարգ

11.
ա) Մաքու ր զանգվածը (ծավալը) բեռու մ 
մի ավորների քանակը
բ) Չափի մի ավոր

12.
ա) Մաքու ր զանգվածը (ծավալը) կասեցված 
մասու մ մի ավորների քանակը

բ) Չափման մի ավոր
13.
ա) Մաքու ր զանգվածը (ծավալը) վարակված 
մասու մ մի ավորների քանակը
բ) Չափման մի ավոր

14. Կասեցման պատճառները
ա) Պատճառ
բ) Վնասակար օրգանիզմի  գիտական անվանու մը
գ) Վարակվածու թյան աստիճանը

15. Ձեռնարկված 
մի ջոցառու մները
ա) Միջոցառու մներ
բ) Միջոցառու մների ծավալը
Սահմանված կարանտին
գ) Կարանտինը սկսվել է 
(ամսաթիվ)
դ) Կարանտինի ակնկալվող 
ավարտը (ամսաթիվ)
ե) Կարանտինի ավարտը 
(ամսաթիվ)
զ) Կարանտինի երկիրը
է) Կարանտինի վայրը

16. Ազատ տեքստ

17. Կասեցման մասին 
տեղեկու թյու ն
ա) Վայրը (ստու գման կետը)
բ) Պաշտոնական 
ծառայու թյու ն
գ) Ամսաթիվ

18. Հաղորդագրու թյու ն ու ղարկող
ա) Պաշտոնական ծառայու թյու ն
բ) Պաշտոնական կնիք
գ) Պատասխանատու  անձ
դ) Ամսաթիվ
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ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ 

ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՅՏԻ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՅՏԻ, 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

(2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 29-Ն)

Հավելված 1Հավելված 1
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան 

պետական ծառայու թյան պետիպետական ծառայու թյան պետի
2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի

N 29-Ն հրամանիN 29-Ն հրամանի

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐI. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ

 1. Սու յն կարգով կարգավորվու մ են Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ 
բու սասանիտարիայի բնագավառու մ բու յսեր, բու սական արտադրանք, 
կարգավորվող առարկաներ արտադրող, իրացնող, փոխադրող, ներ-
մու ծող, արտահանող, վերամշակող, պահեստավորող ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց (այսու հետ` Անձ) բու սասանիտարական 
հաշվառման (այսու հետ` հաշվառու մ), հաշվառման վկայականի տրա-
մադրման, վերահաշվառման, հաշվառման կասեցման և գրանցամատյանի 
վարման կարգի (այսու հետ` կարգ) հետ կապված հարաբերու թյու նները:

2. Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենսդրու թյան և սու յն կարգի 
համաձայն՝ բու յսեր, բու սական արտադրանք, կարգավորվող առար-
կաներ, արտադրող, իրացնող, փոխադրող, ներմու ծող, արտահանող, 
վերամշակող, պահեստավորող անձանց հաշվառման, հաշվառման 
վկայականի (այսու հետ` վկայական) տրամադրման, հաշվառման 
գրանցամատյանի (այսու հետ` գրանցամատյան), այդ թվու մ՝ էլեկտ-
րոնային տարբերակի վարման ու  պահպանման, վերահաշվառման, 
հաշվառման կասեցման գործընթացներն իրականացնու մ է Հայաստանի 
Հանրապետու թյան գյու ղատնտեսու թյան նախարարու թյան սննդամթերքի 
անվտանգու թյան պետական ծառայու թյու նը (այսու հետ` Ծառայու թյու ն)      
իր բու սասանիտարիայի տեսչու թյան և իր մարզային ստորաբաժանու մ-
ների բու սասանիտարական վերահսկողու թյու ն իրականացնող մասնա-
գետ-տեսու չների (այսու հետ` տեսու չ) մի ջոցով:

3. Հաշվառու մը նպատակաու ղղված է (վերահսկողու թյան նպատակով) 
Անձանց վերաբերյալ տվյալների հավաքագրմանը, դասակարգմանը, 
պահպանմանը, թարմացմանը և օգտագործմանը:

4. Հաշվառման ենթակա չեն այն Անձինք, որոնք բու յսեր, բու սական 
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արտադրանք, կարգավորվող առարկաներ արտադրու մ, փոխադրու մ, ներ-
մու ծու մ, արտահանու մ, վերամշակու մ, պահեստավորու մ են անձնական 
կամ ընտանեկան օգտագործման համար:

5. Բու սասանիտարական հաշվառման գործընթացը՝ բու սասանիտա-
րական հաշվառման վկայականի տրամադրու մը, արտադրողների և 
պահեստավորողների տնտեսու թյու ններու մ բու սասանիտարական 
զննու մները, գրանցամատյանու մ գրանցու մը, էլեկտրոնային բազայու մ 
մու տքագրու մն իրականացվու մ է անվճար:

 
II. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸII. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

6. Հաշվառման համար բու յսեր, բու սական արտադրանք, կարգավորվող 
առարկաներ արտադրող, փոխադրող, իրացնող, վերամշակող, պա-
հեստավորող Անձինք Ծառայու թյան մարզային ստորաբաժանու մու մ, 
իսկ Երևանու մ՝ գործու նեու թյու ն իրականացնող Անձինք, Ծառայու թյան 
Երևանի կենտրոնու մ լրացնու մ են սու յն հրամանի N 2 հավելվածով 
հաստատված (ձև N 1) բու սասանիտարական հաշվառման հայտը 
(այսու հետ՝ Հայտ):

7. Հայտի մե ջ ներառվու մ են հետևյալ տեղեկու թյու նները`
1) ֆիզիկական անձի դեպքու մ՝ անու նը, ազգանու նը և հայրանու նը, 

բնակու թյան վայրը.
2) իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ անվանու մը, գործու նեու թյան 

իրականացման վայրը, պետական գրանցման համարը.
3) հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
4) գործու նեու թյան տեսակը(ները).
5) գործու նեու թյան առարկան(ները).
6) քանակը (հա, կգ, հատ, լիտր և այլն).
7) հայտի ներկայացման տարին, ամի սը, ամսաթիվը և ստորագ-

րու թյու նը:
8. Հաշվառման համար ֆիզիկական անձինք հայտին կից ներկայացնու մ 

են անձնագրի պատճենը:
9. Արտադրող, վերամշակող, պահեստավորող Անձինք ներկայացնու մ 

են նաև գործու նեու թյան տարածքի սեփականու թյան կամ օգտագործման 
իրավու նքի վկայականի պատճենները:

10. Հայտը և սու յն կարգով սահմանված փաստաթղթերը ստանալու ց 
հետո տեսու չը արտադրող, պահեստավորող, փոխադրող, իրացնող և 
վերամշակող Անձանց անմի ջապես տալիս է հաշվառման վկայական՝ 3 
տարի ժամկետով: Տեսու չը ներկայացված տվյալները մու տքագրու մ է սու յն 
հրամանի N 2 հավելվածով հաստատված (ձև 3) գրանցամատյանու մ:

11. Բու յսեր, բու սական արտադրանք և կարգավորվող առարկաների 
ներմու ծման կամ արտահանման ժամանակ ներմու ծող կամ արտահանող 
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Անձինք Ծառայու թյան սահմանային հսկիչ կետու մ լրացնու մ են Հայտը, 
ֆիզիկական անձի դեպքու մ ներկայացնու մ են նաև անձնագրի պատճենը: 
Տեսու չը անմի ջապես տալիս է հաշվառման վկայական՝ 3 տարի 
ժամկետով, և ներկայացված տվյալները մու տքագրու մ է սու յն հրամանի N 
2 հավելվածով հաստատված (ձև 3) գրանցամատյանու մ:

12. Մինչև յու րաքանչյու ր ամսվա 10-ը տեսու չները նախորդ ամսու մ 
հաշվառված Անձանց վերաբերյալ տեղեկատվու թյու նը ներկայացնու մ 
են Ծառայու թյան բու սասանիտարիայի տեսչու թյու ն: Տեսչու թյու նու մ 
համապատասխան աշխատակիցը ներկայացված տվյալները մու տքագրու մ 
է էլեկտրոնային բազայու մ:

13. Հաշվառված անձանց մասին տեղեկու թյու նները ենթակա չեն հրա-
պարակման:

14. Վերահաշվառու մ կատարվու մ է, եթե՝
1) հաշվառման վկայականի ժամկետը լրացել է, և այդ նպատակով 

Անձը դիմե լ է Տեսու չին և լրացրել է հայտը.
2) մի նչև 3 տարին լրանալը գործու նեու թյան տեսակի փոփոխու թյու ն է 

կատարվել, և այդ նպատակով Անձը դիմե լ է Տեսու չին և լրացրել է հայտը։
15. Վերահաշվառու մը կատարվու մ է սու յն կարգով սահմանված 

հաշվառման ընթացակարգով:
16. Հաշվառու մը կասեցվու մ է, եթե Անձը դադարեցրել է իր 

գործու նեու թյու նը և այդ նպատակով դիմե լ է Տեսու չին ու  լրացրել է հայտը։
 

III. ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՈՒ ՄԸ ԵՎ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸIII. ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՈՒ ՄԸ ԵՎ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ

 17. Գրանցամատյանու մ ներառվու մ են հետևյալ տեղեկու թյու նները`
1) գրանցամատյանու մ Անձի հաշվառման հերթական համարը.
2) հաշվառման վկայականի համարը.
3) Անձի հաշվառման տարին, ամի սը, ամսաթիվը.
4) ֆիզիկական անձի դեպքու մ՝ անու նը, հայրանու նը, ազգանու նը, 

իրավաբանական անձի դեպքու մ` լրիվ անվանու մը.
5) ֆիզիկական անձի դեպքու մ` բնակու թյան վայրը, իրավաբանական 

անձի դեպքու մ` գտնվելու  վայրը.
6) գործու նեու թյան վայրը.
7) գործու նեու թյան տեսակը.
8) գործու նեու թյան առարկան.
9) հեռախոսահամարը.
10) ծանոթու թյու ն:
18. Գրանցամատյանը լրացվու մ է բու սասանիտարական հաշվառման 

նպատակով Անձանց կողմի ց լրացված հայտի հիման վրա և ներառվու մ է 
հայտու մ և (կամ) հաշվառման վկայականու մ առկա տեղեկատվու թյու նը 
համապատասխան սյու նակներու մ:
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19. 1-ին սյու նակու մ լրացվու մ է Անձի հաշվառման հերթական հա-
մարը:

20. 2-րդ սյու նակու մ լրացվու մ է Անձի հաշվառման վկայականի հա-
մարը:

21. 3-րդ սյու նակու մ լրացվու մ է Անձի հաշվառման տարին, ամի սը, ամ-
սաթիվը:

22. 4-րդ սյու նակու մ ֆիզիկական անձի դեպքու մ լրացվու մ է անու նը, 
ազգանու նը հայրանու նը, իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ ան-
վանու մը:

23. 5-րդ սյու նակու մ ֆիզիկական անձի դեպքու մ լրացվու մ է նրա 
բնակու թյան վայրը, իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ գտնվելու  վայրը:

24. 6-րդ սյու նակու մ լրացվու մ են գործու նեու թյան իրականացման 
վայրի վերաբերյալ տվյալներ:

25. 7-րդ սյու նակու մ լրացվու մ է գործու նեու թյան տեսակը, որով զբաղ-
վու մ է Անձը:

26. 8-րդ սյու նակու մ լրացվու մ են այն տեսակի գյու ղատնտեսական 
մշակաբու յսերի անվանու մները, որոնց հետ է կապված Անձի գոր-
ծու նեու թյու նը:

27. 9-րդ սյու նակու մ լրացվու մ է Անձի հեռախոսահամարը:
28. 10-րդ սյու նակու մ լրացվու մ են Անձի կողմի ց ներկայացված 

տեղեկու թյու նները և դրանց փոփոխու թյու նները, եթե այդպիսիք կան:
29. Անձի հաշվառման վկայականի համարը այլ Անձի չի տրա-

մադրվու մ:
 
IV. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՒ Մ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸIV. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՒ Մ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ

30. Հաշվառման վկայականու մ ներառվու մ են հետևյալ տեղեկու թյու ն-
ները`

1) հաշվառման վկայականի համարը.
2) ֆիզիկական անձի դեպքու մ՝ անու նը, ազգանու նը, հայրանու նը, 

բնակու թյան վայրը.
3) իրավաբանական անձի դեպքու մ՝ լրիվ անվանու մը և գտնվելու  

վայրը.
4) գործու նեու թյան տեսակը(ները).
5) գրանցման տարին, ամի սը, ամսաթիվը.
6) հաշվառման վկայականը տրամադրող մարմնի անվանու մը, 

պաշտոնատար անձի անու նը, ազգանու նը:
(Հավելվածը խմբ. 28.06.12 N 107-Ն) 
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Հավելված 2Հավելված 2
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան 

պետական ծառայու թյան պետիպետական ծառայու թյան պետի
2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի

N 29-Ն հրամանիN 29-Ն հրամանի

ՁԵՎ N 1ՁԵՎ N 1
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՅՏՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՅՏ

      ___________________
                                                    ______________________________________  

                                                                                       Տարին, ամի սը, ամսաթիվը
 1. Անձնական տվյալներ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ֆիզիկական անձի Ա.Ա.Հ., բնակու թյան և գործու նեու թյան իրականացման վայրը

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Իրավաբանական անձի լրիվ անվանու մը, գտնվելու  և գործու նեու թյան իրականացման 

վայրը
Անձնագրի պատճենը □ (ֆիզիկական անձանց համար)
 Պետական գրանցման համարը _______________ (իրավաբանական 

անձանց համարը)
 Գործու նեու թյան տարածքի սեփականու թյան կամ օգտագործման 

իրավու նքի վկայականի պատճենը
_______________________________________________________________

(արտադրող, վերամշակող, պահեստավորող անձի դեպքու մ) □
Հեռախոսը, ֆաքս __________________________ _____________________
Էլ. փոստը _________________________________ 
 Խնդրու մ եմ
□ հաշվառել ___ □ վերահաշվառել _______ □ հաշվառու մը կասեցնել __ 

2. Ծավալվող գործու նեու թյու նը
2.1. Գործու նեու թյան տեսակը     2.2. Գործու նեու թյան առարկան
□ Արտադրող □ բաց գրոն □ ջերմոց  □ մի րգ
□ իրացնող     □ բանջարեղեն
□ փոխադրող    □ հացահատիկ
□ ներմու ծող     □ կարտոֆիլ
□ արտահանող    □ սերմացու 
□ վերամշակող    □ տնկանյու թ
□ պահեստավորող    □ փայտանյու թ
      □ ծաղիկ
      □ այլ
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3. Քանակը (հա, կգ, հատ, լիտր և այլն)___________________
4. Նշու մներ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
5. Ձև 1-ը լրացվու մ է տպագիր մե ծատառերով:
 _____________________   _____________________   ________________

     ղեկավար (սեփականատեր)     անու նը, ազգանու նը                   ստորագրու թյու ն

 
                                                                                                                                                                                                          

    ՁԵՎ N 2ՁԵՎ N 2
 

    ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆ

ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ ՆԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒ ԹՅՈՒ Ն
 

ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N____________ՎԿԱՅԱԿԱՆ N____________

_______________________________________________________________
ֆիզիկական անձի դեպքու մ` անու նը, հայրանու նը, ազգանու նը, բնակու թյան 

վայրը
______________________________________________________________

իրավաբանական անձի դեպքու մ` լրիվ անվանու մը
________________________________________________________________

գտնվելու  վայրը
________________________________________________________________

գործու նեու թյան տեսակ(ներ)
 
Գրանցման տարին, ամի սը, ամսաթիվը ____________________________
 
……………… մասնագետ-տեսու չ  ……………………… …..…………….

             (տարածքային մարմնի անվանու մը)         (անու ն, ազգանու ն)          (ստորագրու թյու ն)
  

Ուժի մե ջ է մի նչև ————— ————————-
Կ.Տ.
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ՁԵՎ N 3ՁԵՎ N 3

 Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա ՆԳ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
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ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀՀ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ ԹՅԱՆ

 ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ  ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ 
ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

(2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 30-Ն) 
Հավելված 1Հավելված 1

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան 
պետական ծառայու թյան պետիպետական ծառայու թյան պետի

2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի
N 30-Ն հրամանիN 30-Ն հրամանի

1. ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 1. ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

2.2. ՀՀՀՀ ԳՆԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
 ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

3. Բույսի, բուսական
արտադրանքի 
բուսաբանական
անվանումը և 
սորտը………………
………………………………….

4. Երկրի ծածկագիրը 
AM

5. Հերթական
 համարը .....…
…………………
………….……
…………………
……………

6. Մուտք ազատ գոտի
«ԱԳ»

7. Բույսի, բուսական
արտադրանքի ծագման 
վայրը
………………………
………………….

(երկիրը, մարզը, համայնքը)

8. Բուսասանի-
տարական
հաշվառման 
վկայականի համարը

N…………….

9. Բույսի, 
բուսական 
արտադրանքի
քանակը………

10. «ՓԱ»` Փոփոխված 
անձնագրի համարը

N……………………

11. Բերքի արտադրության 
տարեթիվը
______________________20 
թ.

13. Ախտահանում-
վարակազերծում 

14. Տրման (լրացման) ժամկետը 
______________20 թ.
Ուժի մեջ է 14 (տասնչորս) օր, տնկիների 
համար` 1 տարի
Տեսուչ ______________ 
___________________
(ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
Կ. Տ.

(Հավելվածը խմբ. 26.01.12 N 6-Ն) 
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Հավելված 2Հավելված 2
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգու թյան 

պետական ծառայու թյան պետիպետական ծառայու թյան պետի
2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի

N 30-Ն հրամանիN 30-Ն հրամանի

Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ
ԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆԲՈՒ ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐI. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ

 1. Սու յն կարգով սահմանվու մ է Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ 
բու սասանիտարական հսկողու թյան ենթակա բու յսերի, բու սական ար-
տադրանքի և կարգավորվող առարկաների (այսու հետ` Բեռ) երկրի ներ-
սու մ տեղափոխման, իրացման ժամանակ անհատ ձեռնարկատերերին, 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (այսու հետ` Անձ) բու սասանի-
տարական անձնագրի տրամադրման ընթացակարգը:

2. Բու սասանիտարական անձնագիրը փաստաթու ղթ է, որն ու ղեկցու մ 
է հանրապետու թյու նու մ տեղաշարժվող Բեռները և հավաստու մ, որ այն 
ստու գված է ու  զերծ բու յսերի վնասակար օրգանիզմներից:

3. Բու սասանիտարական անձնագիրը տրամադրվու մ է Հայաստանի 
Հանրապետու թյան գյու ղատնտեսու թյան նախարարու թյան սննդամթերքի 
անվտանգու թյան պետական ծառայու թյան (այսու հետ` ծառայու թյու ն) 
համապատասխան մարզային ստորաբաժանման (այսու հետ` մարզային 
ստորաբաժանու մ) տեսու չի կողմի ց այն Անձանց, ովքեր վերցված են 
բու սասանիտարական հաշվառման և ու նեն հաշվառման վկայական:

4. Հաշվառված անձը կարող է լրացնել բու սասանիտարական անձնագիր 
իր բեռի համար, եթե նա նախօրոք դիմե լ է ծառայու թյու ն և ստացել է 
բու սասանիտարական անձնագիր լրացնելու  իրավու նք:

5. Բու սասանիտարական անձնագիր ստանալու  համար Անձը Բեռի 
տեղափոխու մի ց կամ իրացու մի ց առնվազն երեք աշխատանքային օր 
առաջ մարզային ստորաբաժանման տեսու չին հայտ է ներկայացնու մ Բեռի 
բու սասանիտարական ստու գու մ իրականացնելու  և բու սասանիտարական 
անձնագիր ստանալու  համար, հայտի մե ջ նշու մ է բու սասանիտարական 
հաշվառման վկայականի համարը:

6. Սու յն կարգի 5-րդ կետու մ նշված փաստաթու ղթն ստանալու ց 
հետո մարզային տեսու չը բու սասանիտարական ստու գու մ է իրա-
կանացնու մ բեռի յու րաքանչյու ր բեռնաբաժնու մ` հաշվի առնելով տվյալ 
բեռին բնորոշ վնասակար օրգանիզմների բացակայու թյու նը, բեռի հա-
մապատասխանու թյու նը վկայականի տվյալներին, Անձին տրամադրու մ 
է բու սասանիտարական անձնագիր, հերթական համար և յու րահատու կ 
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չկրկնվող համար:
7. Հերթական համարն իր մե ջ ներառու մ է մարզի պայմանական համա-

րը, տարեթվի վերջին երկու  թվերը և անձնագրի հերթական շարու նակա-
կան համարը:

8. Մարզերի պայմանական համարներն են՝
1) Արմավիրի մարզ ———————————--------------------- «1»
2) Արարատի մարզ ———————————--------------------- «2»
3) Արագածոտնի մարզ ——————————------------------- «3»
4) Շիրակի մարզ —————————————------------------- «4»
5) Կոտայքի մարզ —————————————----------------- «5»
6) Գեղարքու նիքի մարզ —————————--------------------- «6»
7) Լոռու  մարզ ———————————————---------------- «7»
8) Վայոց ձորի մարզ ———————————------------------- «8»
9) Տավու շի մարզ —————————————------------------ «9»
10) Սյու նիքի մարզ —————————————---------------«10»
11) Երևանի քաղաքային համայնք ——------------------------- «11»
9. Եթե բու սասանիտարական ստու գու մների ընթացքու մ բացահայտվել 

է, որ բեռը վարակված է բու յսերի կարգավորվող ոչ կարանտին 
վնասակար օրգանիզմներով, ապա բու սասանիտարական անձնագիր չի 
տրամադրվու մ և բեռնատիրոջը տրվու մ է համապատասխան ցու ցու մներ 
բու սասանիտարական մի ջոցառու մներ անցկացնելու  վերաբերյալ: Սու յն 
կետու մ նշված գործընթացն իրականացվու մ է 3 օրվա ընթացքու մ:

10. Եթե բու սասանիտարական անձնագրով ու ղեկցվող բեռները 
բաժանվել են բեռնաբաժինների կամ մի ացվել են մի  քանի տար-
բեր բեռնաբաժիններ, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել նոր բու սա-
սանիտարական անձնագիր, որի վրա ընդգծվու մ է «ՓԱ» (փոփոխված 
անձնագիր) հատու կ նշանը, և տրամադրված բու սասանիտարական 
անձնագիրը փոխարինվու մ է բեռնատիրոջ պահանջով ու  գրանցվու մ 
մատյանու մ կամ տվյալների գրանցման էլեկտրոնային համակարգու մ: 
Անձնագրի փոփոխու թյու նը իրականացվու մ է սու յն կարգի 5-րդ կետով 
սահմանված ժամկետու մ:

11. Բու սասանիտարական անձնագիրը լրացվու մ է հայերեն տպագիր 
կամ ձեռագիր մե ծատառերով:

12. Եթե բու սասանիտարական ստու գման ընթացքու մ հայտնաբերվու մ 
է բու յսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմներով վարակված 
բեռնաբաժին, ապա բու սասանիտարական անձնագիր չի տրամադրվու մ, 
և տեսու չն Անձի համաձայնու թյամբ որոշու մ է կայացնու մ բեռի վե-
րամշակման, վարակազերծման կամ ոչնչացման վերաբերյալ և այդ մասին 
հայտնու մ է ծառայու թյանը:

13. Տրամադրված բու սասանիտարական անձնագրերի տվյալները 
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գրանցվու մ են մատյանու մ կամ տվյալների գրանցման էլեկտրոնային 
համակարգու մ:

14. Բու սասանիտարական անձնագրի տրամադրման մե րժու մը կարող 
է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով:

15. Տրամադրված բու սասանիտարական անձնագրերի վերաբերյալ 
մարզային ստորաբաժանու մը ամի սը մե կ էլեկտրոնային կամ թղթա-
յին եղանակով հաշվետվու թյու ն է ներկայացնու մ ծառայու թյան բու սա-
սանիտարիայի տեսչու թյու ն:

16. Բու սասանիտարական անձնագիրը ներառու մ է հետևյալ դրու յթ-
ները`

1) փաստաթղթի անվանու մը.
2) պետական կառավարչական հիմնարկի և պատասխանատու  ստո-

րաբաժանման անվանու մը.
3) բու յսի, բու սական արտադրանքի բու սաբանական անվանու մը և 

սորտը.
4) երկրի ծածկագիրը (AM).
5) հերթական համարը.
6) մու տք ազատ գոտի «ԱԳ».
7) բու յսի, բու սական արտադրանքի ծագման վայրը (երկիրը, մարզը, 

համայնքը).
8)  բու սասանիտարական հաշվառման վկայականի համարը.
9)  բու յսի, բու սական արտադրանքի քանակը.
10) փոփոխված անձնագրի «ՓԱ» համարը.
11) բերքի արտադրու թյան տարեթիվը.
12) յու րահատու կ չկրկնվող համարը.
13) ախտահանման-վարակազերծման վերաբերյալ տեղեկու թյու ններ.
14) տրման ժամկետը (ու ժի մե ջ է, անձնագիր լրացնողի տվյալները, 

ստորագրու թյու ն և կնիք):
(Հավելվածը լրաց. 26.01.12 N 6-Ն)
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ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒ ԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒ ԹՅԱՆ 
ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԱՃԱՌՔԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԱՃԱՌՔԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 
ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1902-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1902-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ 
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

(2011 թվականի նոյեմբերի 3-ի  N 1632-Ն)
Հավելված N 1Հավելված N 1

ՀՀ կառավարու թյան 2011 թվականիՀՀ կառավարու թյան 2011 թվականի
նոյեմբերի 3-ի N 1632-Ն որոշմաննոյեմբերի 3-ի N 1632-Ն որոշման

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐI. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ

 1. Սու յն կարգով սահմանվու մ է Հայաստանի Հանրապետու թյան 
բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների 
արտադրու թյան և (կամ) վաճառքի լիցենզավորման գործընթացը:

2. Հայաստանի Հանրապետու թյան տարածքու մ արտադրու թյան և 
(կամ) վաճառքի ենթակա են մի այն Հայաստանի Հանրապետու թյան 
պետական լիազորված մարմնի որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի 
Հանրապետու թյու նու մ օգտագործման համար թու յլատրված բու յսե-
րի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների 
անվանացանկու մ ընդգրկված բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցները:

3. Բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոց-
ների արտադրու թյան և (կամ) վաճառքի լիցենզիա (այսու հետ` լիցենզիա) 
ստանալու  նպատակով իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք 
(այսու հետ` հայտատու ) կարող են դիմե լ ինչպես սու յն կարգի 5-րդ 
կետու մ նշված գործու նեու թյան բոլոր ոլորտների, այնպես էլ դրանցից 
յու րաքանչյու րի համար առանձին: Լիցենզիայի հետ տրամադրվու մ է 
ներդիր, որը հաստատու մ է համապատասխան գործու նեու թյան ոլորտի 
աշխատանքներն իրականացնող պատասխանատու  անձանց գիտելիք-
ների համապատասխանու թյու նը մասնագիտական որակավորման 
սահմանված պահանջներին:

4. Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ բու յսերի պաշտպանու թյան 
քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների արտադրու թյան և (կամ) վաճառ-
քի լիցենզավորու մն իրականացնու մ է Հայաստանի Հանրապետու թյան 
գյու ղատնտեսու թյան նախարարու թյու նը (այսու հետ` լիցենզավորող մար-
մի ն):

5. Լիցենզիայի ներդիրները տրամադրվու մ են ըստ հետևյալ գործու -
նեու թյան ոլորտների՝

1) բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների 
արտադրու թյու ն.
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2) բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների 
վաճառք:

 6. Լիցենզիա ստանալու  համար մասնագիտական որակավորմանը 
ներկայացվող պահանջներն են՝

1) սու յն կարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետու մ նշված գործու նեու թյան 
տեսակի համար` քիմի ական մասնագիտու թյու նների գծով բարձրագու յն 
կրթու թյու նը.

2) սու յն կարգի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետու մ նշված գործու նեու թյան 
տեսակի համար` ագրոնոմի ական մասնագիտու թյու նների գծով առնվազն 
մի ջին մասնագիտական կրթու թյու նը:

7. Մասնագիտական որակավորման ստու գու մն  իրականացվու մ է 
հայտատու ի կողմի ց ներկայացված մասնագիտական որակավորու մ 
ու նենալու  փաստը հավաստող փաստաթղթերի առկայու թյան ստու գման 
մի ջոցով։

8. Սու յն կարգի 5-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերու մ նշված գոր-
ծու նեու թյան լիցենզիա ստանալու  համար հայտատու ն պետք է ու նենա 
համապատասխանաբար սու յն կարգի 6-րդ կետի 1-ին կամ 2-րդ 
ենթակետերու մ նշված մասնագիտական կրթու թյու ն ու նեցող առնվազն 
մե կ աշխատող: Անհատ ձեռնարկատերը սու յն կետով նախատեսված 
գործու նեու թյամբ անձամբ զբաղվելու  դեպքու մ պետք է ու նենա սու յն 
կարգի համապատասխանաբար 6-րդ կետի 1-ին կամ 2-րդ ենթակետերու մ 
նշված մասնագիտական կրթու թյու ն:

9. Լիցենզիա ստանալու  համար պահանջվու մ են համապատասխա-
նաբար արտադրական և (կամ) վաճառքի տարածքներ, որոնք պետք է 
համապատասխան են Հայաստանի Հանրապետու թյան առողջապահու -
թյան նախարարի կողմի ց հաստատված սանիտարական կանոնների և 
նորմե րի պահանջներին:

10. Բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի -
ջոցների վաճառքի կետը պետք է ապահովված լինի «Չափու մների 
մի ասնականու թյան ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետու թյան 
օրենքով սահմանված կարգին համապատասխան ստու գաչափված կշեռք-
ներով, կշռաքարերով և չափման համապատասխան թու յլատրելի այլ 
մի ջոցներով, ինչպես նաև հսկիչ-դրամարկղային մե քենայով:

11. Հայտատու ն լիցենզիա ստանալու  համար լիցենզավորող մարմի ն է 
ներկայացնու մ`

1) հայտ` համաձայն N 1 ձևի, նշելով`
ա. իրավաբանական անձը` կազմակերպու թյան անվանու մը, կազ-

մակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու  և գործու նեու թյան իրա-
կանացման վայրերը, հեռախոսահամարը, լիցենզավորման ենթակա գոր-
ծու նեու թյան տեսակը, որը հայտատու ն մտադիր է իրականացնել,
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բ. անհատ ձեռնարկատերը` անու նը, ազգանու նը, բնակու թյան ու  
գործու նեու թյան իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, լիցեն-
զավորման ենթակա գործու նեու թյան տեսակը, որը հայտատու ն մտադիր 
է իրականացնել.

2) «Պետական տու րքի մասին» Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենքին 
համապատասխան պետական տու րքի վճարման անդորրագիրը.

3) լիցենզիայու մ նշված գործու նեու թյան իրականացման վայրի նկատ-
մամբ իրավու նքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը.

4) բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների 
վաճառք իրականացնելու  ընթացքու մ կիրառվող չափման մի ջոցների 
ստու գաչափման մասին վկայականները` համաձայն «Չափու մների մի աս-
նականու թյան ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետու թյան 
օրենքի 18-րդ հոդվածի դրու յթի.

5) սու յն կարգի 6-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված պահանջներին 
համապատասխանու թյու նը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, 
ինչպես նաև նախատեսվող աշխատանքներն իրականացնող անձանց 
հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի պատճենները.

6) գործու նեու թյան համապատասխան վայրու մ տեղադրված հսկիչ-
դրամարկղային մե քենայի գրանցման քարտի պատճենը (մի այն վաճառք 
իրականացնելու  դեպքու մ):

12. Լիցենզիա ստանալու  համար օրենքով և սու յն կարգով նախատեսված 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը, հայտատու ի հայեցողու թյամբ, կարող են 
ներկայացվել նաև էլեկտրոնային համակարգի մի ջոցով` Հայաստանի 
Հանրապետու թյան կառավարու թյան 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 
1283-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:

 II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

13. Լիցենզավորող մարմի նը լիցենզիա տալու , լիցենզիայի գործողու -
թյու նը կասեցնելու  կամ դադարեցնելու  մասին եզրակացու թյու ններ 
տալու  նպատակով ստեղծու մ է լիցենզավորող հանձնաժողով, որի կա-
նոնադրու թյու նը և անհատական կազմը հաստատու մ է լիցենզավորող 
մարմի նը:

14. Լիցենզավորող հանձնաժողովը լիցենզիա տալու  մասին հայտը 
քննարկու մ է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետու թյան 
օրենքով սահմանված կարգով:

15. Լիցենզիա ստանալու  մասին հայտը մե րժվու մ է, եթե`
1) դրանու մ առկա են կեղծ կամ խեղաթյու րված տեղեկու թյու ններ, 

կամ ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու  վերաբերյալ օրենքով 
սահմանված կարգով նախազգու շացու մն ստանալու ց հետո հայտատու ի 
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կողմի ց օրենքով նախատեսված 10-օրյա ժամկետու մ ու ղղված փաստա-
թղթերը չեն ներկայացվել.

2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանու մ օրենքի, 
այլ իրավական ակտերի և սու յն կարգի 6-րդ, 8-րդ և 11-րդ կետերի պա-
հանջներին.

3) իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրու թյան համա-
ձայն իրավու նք չու նի զբաղվելու  հայցվող լիցենզավորման ենթակա 
գործու նեու թյամբ, դիմող ֆիզիկական անձն իրավու նք չու նի զբաղվելու  
հայցվող լիցենզավորման ենթակա գործու նեու թյան տեսակով.

4) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերու մ:
16. Լիցենզիա ստանալու  մասին հայտը լիցենզավորող մարմն ի կող-

մի ց բավարարվելու  դեպքու մ` լիցենզավորող մարմի նը հայտատու ին 
տրամադրու մ է լիցենզիա, ինչպես նաև ներդիր (ներդիրներ)` սու յն 
կարգի 5-րդ կետով սահմանված գործու նեու թյան տեսակի (ոլորտների) 
աշխատանքներն իրականացնող պատասխանատու  անձանց համար: 
Լիցենզավորված անձն իրավու նք ու նի իրականացնելու  մի այն լիցենզիայի 
ներդիրու մ (ներդիրներու մ) նշված գործու նեու թյու ն:

17. Լիցենզավորող մարմն ի ղեկավարի կողմի ց լիցենզիա տալու  
մասին որոշման ընդու նու մի ց հետո լիցենզիան ստորագրվու մ և կնքվու մ է 
լիցենզավորող մարմն ի համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի 
կողմի ց:

18. Լիցենզիան վերաձևակերպվու մ է, և լիցենզիայի գործողու թյու նը 
կասեցվու մ կամ դադարեցվու մ է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետու թյան օրենքով նախատեսված հիմքերով ու  կարգով:

 
 III. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ  III. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 19. Լիցենզավորված անձը մասնագետների փոփոխու թյան դեպքու մ 
մի նչև փոփոխու թյու նների իրականացու մը լիցենզավորող մարմի ն է 
ներկայացնու մ լիցենզիայի ներդիրի փոփոխու թյան մասին հայտ` հա-
մաձայն N 2 ձևի: Հայտին կից ներկայացվու մ են սու յն կարգի 11-րդ կետի 
5-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերը:

20. Լիցենզիա ստացած անձինք լիցենզիայի ներդիրով սահմանված 
գործու նեու թյու նից բացի սու յն կարգի 5-րդ կետով սահմանված այլ 
ոլորտու մ գործու նեու թյու ն իրականացնելու  իրավու նք ստանալու  համար 
լիցենզավորող մարմի ն են ներկայացնու մ համապատասխան ոլորտի 
աշխատանքն իրականացնող պատասխանատու  անձանց համար 
լիցենզիայի նոր ներդիր ստանալու  մասին հայտ` համաձայն N 3 ձևի: 
Հայտին կից ներկայացվու մ են սու յն կարգի 11-րդ կետի 5-րդ ենթակետով 
սահմանված փաստաթղթերը, իսկ 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահ-
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մանված գործու նեու թյան տեսակի համար` նաև 11-րդ կետի 6-րդ ենթա-
կետով սահմանված փաստաթղթերը:

21. Լիցենզավորող մարմի նը սու յն կարգի 19-րդ կամ 20-րդ կետի համա-
ձայն հայտը և կից փաստաթղթերն ստանալու ց հետո 5 աշխատանքային 
օրվա ընթացքու մ հայտատու ին է տրամադրու մ սու յն կարգի 5-րդ կետով 
սահմանված աշխատանքն իրականացնող պատասխանատու  անձանց 
լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ), եթե ներկայացված հայտը և կից փաս-
տաթղթերը համապատասխանու մ են Հայաստանի Հանրապետու թյան 
օրենսդրու թյամբ սահմանված պայմաններին ու  պահանջներին:

22. Սու յն կարգի 19-րդ կամ 20-րդ կետի համաձայն ներկայացված հայտը 
մե րժվու մ է սու յն կարգի 15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ կամ 4-րդ ենթակետերով:

23. Սու յն կարգով սահմանված ներդիրի տրամադրման կամ ներդիրի 
ստացման մասին հայտը մե րժվու մ է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ:

Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի  ղեկավար  Դ. Սարգսյան
 

Ձև N 1Ձև N 1
Հ Ա Յ ՏՀ Ա Յ Տ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
Հայտատու ի անու նը, ազգանու նը (անվանու մը և կազմակերպական-

իրավական ձևը) __________________________________
Բնակու թյան վայրը (գտնվելու  վայրը), հեռախոսահամարը__________
Գործու նեու թյան իրականացման վայրը ___________________________
Գործու նեու թյան տեսակը (որին հավակնու մ է հայտատու ն) _________
 Կից ներկայացնու մ եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

●  պետական տու րքի վճարման անդորրագիրը,
● լիցենզիայու մ նշված գործու նեու թյան իրականացման վայրի նկատ-
մամբ իրավու նքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը,

● ստու գաչափման մասին վկայականները,
● աշխատանքային պայմանագրի պատճենը,
● մասնագիտական կրթու թյան մասին դիպլոմի  պատճենը,
● գործու նեու թյան վայրու մ տեղադրված հսկիչ-դրամարկղային մե քենայի 
գրանցման

● քարտի պատճենը (մի այն վաճառք իրականացնելու  դեպքու մ):
 Ներկայացված տեղեկու թյու նների իսկու թյու նը հաստատու մ եմ`

____________________________________________________________
________________________________________________

(ստորագրու թյու նը, անու նը, ազգանու նը)

____ _______________ 20    թ.
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 Ձև N 2Ձև N 2 

Հ Ա Յ ՏՀ Ա Յ Տ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒ ԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՆԵՐԴԻՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒ ԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ
___________________________________________________________________

(հայտատու ի անվանու մը, անու նը, հայրանու նը, ազգանու նը)
_________________________________________________________________________

(բնակու թյան և գործու նեու թյան իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները)

  Խնդրու մ եմ փոփոխել բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական 
և կենսաբանական մի ջոցների արտադրու թյան և (կամ) վաճառքի 
լիցենզիային կից տրամադրված N ________ ներդիրը:

 Հայտին կցվու մ են`
 1) մասնագետի բարձրագու յն կամ մի ջին մասնագիտական կրթու թյան 

մասին դիպլոմի  պատճենը, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի պատճենը.
2) մասնագետի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի պատճենը:
 Դիմող ___________________           ______________________
                                       (ստորագրու թյու նը)                               (անու նը, ազգանու նը)

____ _________ 20    թ.   

 Ձև N 3Ձև N 3
 Հ Ա Յ Տ Հ Ա Յ Տ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ԿԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
______________________________________________________________

(հայտատու ի անվանու մը, անու նը, հայրանու նը, ազգանու նը)
______________________________________________________________

(բնակու թյան և գործու նեու թյան իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները)

Խնդրու մ եմ տրամադրել բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական 
և կենսաբանական մի ջոցների արտադրու թյան և (կամ) վաճառքի 
լիցենզիայի նոր ներդիր՝ ստորև ներկայացվող ոլորտու մ գործու նեու թյու ն 
իրականացնելու  համար՝____________________________________________

 (ոլորտը, որի համար տրամադրվելու  է աշխատանքներ իրականացնող պատասխանատու  անձի 
լիցենզիայի ներդիր)

__________________________________________________________________________________________
Հայտին կցվու մ են`

 1) մասնագետի բարձրագու յն կամ մի ջին մասնագիտական կրթու թյան 
մասին դիպլոմի  պատճենը, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի 
պատճենը.

2) մասնագետի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի պատճենը.
3) գործու նեու թյան վայրու մ տեղադրված հսկիչ-դրամարկղային 

մե քենայի գրանցման քարտի պատճենը (մի այն վաճառք իրականացնելու  
դեպքու մ):

Դիմող ___________________           ______________________
                                       (ստորագրու թյու նը)                               (անու նը, ազգանու նը)

____ _________ 20    թ. 
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   Հավելված N 2
ՀՀ կառավարու թյան 2011 թվականի

նոյեմբերի 3-ի N 1632-Ն որոշման
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ  ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ  ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ
  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  N 0 0 0 0 0 0Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  N 0 0 0 0 0 0

____ _______________ 20     թ.                         քաղ. Երևան
Գործու նեու թյան տեսակը ______________________________________

____________________________________________________________
Լիցենզավորված անձը __________________________________________

(իրավաբանական անձի լրիվ անվանու մը) (ֆիզիկական անձի անու նը, ազգանու նը)
________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի գտնվելու  վայրը)              (ֆիզիկական անձի բնակու թյան վայրը)
Գործու նեու թյան իրականացման վայրը ______________________________ 

                                                                                                    (հասցեն)
Լիցենզիայի գործողու թյան ժամկետը`               անժամկետ
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարու թյան
«Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալու թյան
պետ _____________________             ________________________

       (ստորագրու թյու նը)                            (անու նը, ազգանու նը)

Կ.Տ.
Հավելված N 3

                     ՀՀ կառավարու թյան 2011 թվականի
նոյեմբերի 3-ի N 1632-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն

 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ
________________________________________

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)
         _____________________________________________________________________

(կազմակերպու թյան անվանու մը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)
__________________________________________________________________________

(գործու նեու թյան ոլորտը)
Ներդիրի գործողու թյան ժամկետը`    անժամկետ
ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախարարու թյան
«Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալու թյան
պետ _____________________             ________________________

     (ստորագրու թյու նը)                                   (անու նը, ազգանու նը)
Կ.Տ.
Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայու թյան դեպքու մ:
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ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ1.ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ

1.1.  Սու յն կանոններով սահմանվու մ են հարապետու թյու նու մ բու յսերի 
պաշտպանու թյան քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների (այսու հետև` 
բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցներ) անվտանգ փոխադրման, պահպան-
ման, կիրառման պայմանները, նպատակ ու նենալով, կանխարգելելու  
սննդամթերքի և շրջակա մի ջավայրի աղտոտու մը, ինչպես նաև պահպա-
նելու  մարդկանց առողջու թյու նը:

1.2.  Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցները պետք է համապատասխա-
նեն նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին, բու յսերի ու  շրջակա 
մի ջավայրի պահպանու թյան սանիտարահիգենիկ նորմե րին:

1.3.  Բու սաբու ծու թյան ոլորտի տնտեսվարով սու բյեկտները պարտավոր 
են բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների կիրառման աշխատանքներին 
մասնակից դարձնել մի այն առողջ անձանց, ապահովել նրանց բժշկական 
նախնական զննու մը:

1.4. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների հետ չի թու յլատրվու մ աշ-
խատել անչափահասների, հղի կանանց, կրծքով կերակրող մայրերին:

2. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ 2. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

2.1. Փոխադրվող բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցները պետք է փա-
թեթավորված լինեն գարծարանային կամ այդ նպատակի համար նա-
խատեսված հու սալի և լավ փակվող պահամաններու մ:

2.2. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների փոխադրու մը կատարվու մ 
է պատասխանատու  անձի ու ղեկցու թյամբ, այդ նպատակի համար սար-
քավորված բեռնատար փոխադրամի ջոցներով, որոնք պետք է ու նենան 
ազդանշանային նշաններ (դրոշակներ, ներկված թափք և այլն), կողային 
մակագրու թյու ն` «թու նանյու թեր», հարմար լինեն հեշտու թյամբ մաքրելու  
և վնասազերծելու  համար:

2.3. Կտրականապես արգլվու մ է պաշտպանու թյան մի ջոցների հետ 
սննդամթերք, անասնակեր և այլ ապրանքներ փոխադրելը: Սննդամթերքի 
և  ու ղևորների համար նախատեսված փոխադրամի ջոցները չի կարելի օգ-
տագործել բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների փախադրման համար:

2.4. Բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների ընթացքու մ չի 
թու յլատրվու մ հարվածել, վնասել պահամանները, թափել ու  ցրել թու նա-
նյու թերը:

2.5. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների փոխադրու մն ավարտելու ց 
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հետո փոխադրամի ջոցները պետք է խնամքով մաքրել, լվանալ ու  վնա-
սազերծել, որից հետո մի այն թու յլատրվու մ է դրանց հետագա շա-
հագործու մը:

2.6. Բու յսերի պաշտպանու թյան դյու րավառ մի ջոցների փոխադրու մը 
կատարվու մ է մե տաղական թափք ու նեցող ավտոմե քենայով:

2.7. Թու նավոր գազով լցված պահամանները փոխադրվու մ են հորի-
զոնական դիրքով` կափարիչները նու յն դիրքով և հու սալի ամրացված 
վիճակու մ:

Կտրականապես արգելվու մ է փոխադրամի ջոցներից պահամաններն 
իջեցնել կափարիչները ներքև ու ղղված վիճակու մ: Արգելվու մ է տեղա-
փոխելիս բռնել փականից:

Թու նավոր գազով լցված պահամանները ամռանը փոխադրելիս ան-
հրաժեշտ է դրանք պաշտպանել արևի ճառագայթների և ջերմու թյան այլ 
աղբյու րների ազդեցու թյու նից (ծածկել թրջված բրեզենտով):

2.8. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների փոխադրու մը երկաթու ղով 
անհրաժեշտ է կատարել հատու կ փակ վագոններով, որոնք պետք է 
ու նենան ու րու յն գու նավորու մ և պիտակավորու մ:

2.9. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների և դրանց պահամանների 
փախոդրման համար օգտագործված վագոնները այլ նպատակների 
համար չեն օգտագործվու մ:

2.10. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների օդային փոխադրու մների 
ընթացքու մ կիրառվու մ են ՀՀ մի ջազգային համաձայնագրով և ՀՀ օրենսդ-
րու թյամբ սահմանված ընթացակարգերը:

3. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 3. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

3.1. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցները պետք է պահպանվեն 
նախապես առանձնացված, այդ նպատակի համար կահավորված պա-
հեստներու մ:

3.2. Բու յսերի պաշտպանու թյան հիգիենիկ համաճարակային ծառա-
յու թյու նների կողմի ց ստու գվելու ց և թու յլատրելու ց հետո:

3.3. Կտրականապես արգելվու մ է բու յսերի պաշտպանու թյան մի -
ջոցները պահպանել անմի ջապես հատակի տակ: Դրանք պետք է պահվեն 
դարսակների և դարաշարերի վրա:

3.4.  Մասնագիտացված պահեստներու մ պետք է լինեն հարմարանքներ 
մե քենայացված բարձման, բեռնաթափման և պահեստի ներսու մ փո-
խադրու մների համար:

3.5. Պահսետներու մ պետք է ու նենալ կշեռքներ, կշռաքարեր, 
գոտաթիակներ, պահամանները բացելու  և փակելու  գործիքներ: Հակա-
հրդեհային նպատակներով պահեստները պետք է ապահովված լինեն 
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կրակմարիչներով, ավազով լի արկղերով, հակահրդեհային վահաններով` 
անհրաժեշտ գու յքի հետ մի ասին (կարթաձող, բահ, քլու նգ, դու յլ և այլն):

3.6. Պահամանների բոլոր տեսակների վրա պետք է լինեն չջնջվող ներ-
կով գրված պիտակներ, որոնցու մ նշվու մ են`

- Ապրանքային նշանը
- Արտադրանքի անվանու մը, ազդող նյու թի պարու նակու թյու նը (%)
- Թու նանյու թի խու մբը
- Կշիռը
- Արտադրու թյան տարեթիվը:
3.7.  Յու րաքանչյու ր ապրանքային մի ավորին փակցվու մ է պատրաս-

տու կի կիրառման և պահպանու թյան վերաբերյալ հրահանգ:
3.8. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների բաց թողու մը կատարվու մ է 

մի այն կշռով կամ պահամանների մի ավորների քանակով` նշելով մաքու ր 
քաշը: Թափված թու նանյու թը պետք է հավաքել ու  լցնել պահամանի մե ջ, 
իսկ աղտոտված տեղը վնասազերծել:

3.9. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների պահպանման և բաց թողման 
պատասխանատվու թյու նը կրու մ է պահեստապետը (խանու թպանը), 
որը պետք է իմանա դրանց նշանակու թյու նը և դրանց հետ վարվելու  կա-
նոնները:

3.10. Պահեստապետը պարտավոր է կատարել բու յսերի պաշտպա-
նու թյան մի ջոցների ընդու նու մը, բացթողու մը և պահամանների ամբող-
ջականու թյան հսկու մը, դատարկ պահամանների վնասազերծու մը, 
տարածքի մաքրման ու  վնասազերծման, բեռնման և բեռնաթափման 
աշխատանքների կազմակերպու մը: Աշխատանքից առաջ պահեստները 
պետք է պարտադիր կարգով օդափոխվեն:

3.11. Պահեստ մու տք արվող և բաց թողնվող բու յսերի պաշտպանու թյան 
բոլոր կիջոցները գրանցվու մ են թելակապված, համարակալված, ելք ու  
մու տքի մատյանու մ, որը պահվու մ է պահեստու մ փակի տակ:

3.12.  Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցներից դատարկված, ոչ պիտանի 
պահամանները ոչնչացվու մ են: Խստիվ արգելվու մ է դրանց օգտագործու մը 
սննդամթերքի և անասնակերի պահպանման համար:

3.13. Պահեստներու մ գտնվելու  ժամանակ արգելվու մ է.
- Սնու նդ ընդու նելը, խմե լը, ծխելը
- Աշխատելն առանց արտահագու ստի
- Փոշի և գազ առաջացնող պատրաստու կներն առանց պաշտպանական 

ակնոցների և շնչադիմակների կշռելը
- Կողմնակի մարդկանց ներկայու թյու նը:
3.14. Յու րաքանչյու ր տարեսկզբին չստու գված բու յսերի պաշտպա-

նու թյան մի ջոցները ենթակա են պարտադիր լաբորատոր ստու գման, արդ-
յու նքները գրանցման:



Բու սասանիտարիայի վերաբերյալ ՀՀ կառավարու թյան  որոշու մներ և այլ իրավական ակտեր

256 

4.ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 4.ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

4.1. Բու յսի պաշտպանու թյան մի ջոցների կիրառման աշխատանքները 
և օժանդակ գործողու թյու նները պետք է լինեն մե քենայացված: Չի 
թու յլատրվու մ օգտագործել ոչ այդ նպատակի համար առանձնացված 
մե քենաները և սարքավորու մները:

4.2. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների հետ կատարվող բոլոր 
աշխատանքները գրանցվու մ է մատյանու մ, որը վարու մ է թու նանյու թի 
կիրառու մը ղեկավարող անձը:

4.3. Գյու ղացիական տնտեսու թյու ններու մ, պահեստներու մ և բու յսերի 
պաշտպանու թյան մի ջոցների իրացման կետերու մ ու  կիրառման վայրերու մ 
պետք է փակցված լինեն նախազգու շացնող հայտարարու թյու ններ և 
հրահանգներ թու նանյու թերի կիրառման անվտանգու թյան կանոնների 
մասին:

4.4. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների կիրառման վայրերու մ 
չի թու յլատրվու մ պահել սննդամթերք, ջու ր, անասնակեր, տնային 
գործածու թյան առարկաներ:

4.5. Արգելվու մ է բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցները թողնել առանց 
հսկողու թյան:

4.6.  Շոգ եղանակին բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների կիրառման 
բոլոր աշխատանքները կատարվու մ են առավոտյան և երեկոյան ժամե րին, 
իսկ ամպամած եղանակին նաև ցերեկվա մյու ս ժամե րին:

4.7. Բու յսերի սրսկման և փոշատման աշխատանքներ թու յլատրվու մ է 
կատարել քամու  ոչ ավել քան 4մ/վրկ արագու թյան դեպքու մ:

4.8. Սրսկու մի ց առաջ պատասխանատու  աշխատողը պարտավոր 
է ստու գել բոլոր սարքավորու մների վիճակը և կարգավորել ցրող հար-
մարանքի աշխատանքը` ջրով փորձնական մշակու մ կատարելու  մի ջո-
ցով:

4.9. Բանվորական լու ծու յթների պատրաստու մը խտացված էմու լ-
սիաներից, մածու կներից, պետք է կատարել ագրեգատներու մ` մե խա-
նիկական խառնիչների օգնու թյամբ: Թրջվող փոշիներից բանվորական 
հեղու կներ պատրաստելու  համար կշռու մ են պահանջվող քանակու թյան 
պատրաստու կ, բաց անու մ մի  քիչ ջրի մե ջ և խառնու մ այնքան, որ դառնա 
մածու կանման զանգված, ապա քիչ-քիչ ավելացնու մ են հաշվարկով 
պահանջվող մնացած ջու րը և, անընդհատ խառնելով, լցնու մ սրսկիչի 
բաքը:

4.10. Ձեռքի սրսկիչներով բու յսերը մշակելիս աշխատողները պետք է 
դասավորվեն հողամասի անկյու նագծով մի մյանցից ոչ պակաս, քան 5-6մ 
հեռավորու թյան  վրա և շարժվեն քամու  ու ղղու թյամբ` դաշտի չմշակված 
մասով:
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4.11. Տնտեսվարող սու բյեկտը, որի տարածքու մ նախատեսվու մ է 
կատարել գազացու մ, պարտավոր է աշխատանքների կատարման 
ժամկետների մասին տեղեկացնել սանիտարական ծառայու թյու ններին: 
Տնտեսվարող սու բյեկտը ապահովու մ է գազացվող օբյեկտի շու րջօրյա 
պահպանու թյու նը, աշխատանքների սկզբից մի նչև ավարտը, գազացու մ 
իրականացնողների համապատասխան հրահանգավորու մը և անհա-
տական պաշտպանու թյան մի ջոցների ստացու մը:

4.12. Հողի գազացու մը թու յլատրվու մ է մի այն սարքին, հերմե տիկ սար-
քերի օգնու թյամբ, արգելվու մ է գազացու մը կատարել ոչ մե քենայական 
եղանակով:

4.13. Թու նավորված գրավչանյու թերի պատրաստու մը և դրանց օգտա-
գործու մը կատարվու մ է մասնագետի հսկողու թյամբ` անհատական 
պաշտպանու թյան մի ջոցներով ապահովված բանվորների կողմի ց:

4.14. Հեղու կ կամ փոշենման թու նանյու թերի խառնու մը գրավչանյու -
թերի հու մքի հետ կատարվու մ է 4.11, 4.12, 4.13 կետերու մ նշված նախա-
զգու շական մի ջոցների պահպանու մով: Աշխատանքների ավարտից հետո 
թու նավորված գրավչանյու թերի պատրաստման տեղը պետք է վնա-
սազերծել:

4.15. Գրավչանյու թերի ցրու մը կատարվու մ է հատու կ սարքերի օգնու -
թյամբ:

4.16. Մինչև գրավչանյու թով պայքարի աշխատանքների սկսելը` ան-
հրաժեշտ է լրատվական տարբեր մի ջոցներով բնակչու թյան տեղյակ 
պահել կիրառման ժամկետների վերաբերյալ:

4.17. Հողատարածքներու մ, որտեղ կիրառվել են բու յսերի պաշտպա-
նու թյան մի ջոցներ, թու յլատրվու մ է աշխատել մի այն դրանց համար սահ-
մանված սպասման ժամկետի ավարտից հետո:

4.18. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների կիրառման ժամանակ 
պետք է խստիվ պահպանել մշակաբու յսերի սահմանված ժամկետները, 
նորմաները, մշակու մների քանակը:

4.19. Բու սաբու ծու թյամբ զբաղվող տնտեսվարող սու բյեկտները պար-
տավոր են իրենց տարածքու մ բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների 
հետ աշխատող անձանց ապահովել պաշտպանու թյան անհատական 
մի ջոցերով` յու րաքանչյու րին տրամադրելով անհատական օգտագործման 
մե կ կոմպլեկտ արտահագու ստ (կոշիկ, շնչադիմակ, պաշտպանական 
ակնոց, ձեռնոցներ և այլն):

2005 թ. նոյեմբերի 11     Ա. ՄարգարյանԱ. Մարգարյան
Երևան 
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    ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԹՈՒ ՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԹՈՒ ՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԵՎ 
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
(2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1899-Ն)

ՀավելվածՀավելված
ՀՀ կառավարու թյան 2005 թվականիՀՀ կառավարու թյան 2005 թվականի

նոյեմբերի 3-ի N 1899-Ն որոշմաննոյեմբերի 3-ի N 1899-Ն որոշման

1. Սու յնով սահմանվու մ են Հայաստանի Հանրապետու թյան տարածքու մ 
օգտագործման համար թու յլատրված և գրանցված թու նաքիմի կատների 
(քիմի ական և կենսաբանական պատրաստու կներ, որոնք օգտագործվու մ 
են բու յսերի վնասատու ների և հիվանդու թյու նների, գյու ղատնտեսական 
արտադրանքի վնասատու ների դեմ պայքարի, բու յսերի աճի կարգավոր-
ման համար), օրգանական և ոչ օրգանական պարարտանյու թերի վաճառքի 
առանձնահատկու թյու նները:

2. Վաճառքի սու յն առանձնահատկու թյու նները տարածվու մ են թու նա-
քիմի կատների և պարարտանյու թերի վաճառք իրականացնող իրա-
վաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վրա:

3. Հայաստանի Հանրապետու թյան տարածքու մ վաճառքի ենթակա են 
մի այն Հայաստանի Հանրապետու թյան գյու ղատնտեսու թյան նախարա-
րու թյան կողմի ց հաստատված, Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ գրանց-
ված և օգտագործման համար թու յլատրված բու յսերի պաշտպանու թյան 
քիմի ական և կենսաբանական մի ջոցների անվանացանկու մ ընդգրկված 
թու նաքիմի կատները:

Թու նաքիմի կատների վաճառք իրականացնող խանու թներու մ` գնորդ-
ներին (սպառողներին) տեսանելի տեղու մ, փակցվու մ է նշված անվա-
նացանկը:

4. Թու նաքիմի կատների և պարարտանյու թերի (այսու հետ` ապրանք-
ներ) վաճառքը խանու թներու մ արտադրողի և մասնագիտացված կազմա-
կերպու թյան, այդ թվու մ` վաճառողի կողմի ց իրականացվու մ է մի այն 
կշռափաթեթավորված:

5. Աշխատողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենսդ-
րու թյամբ սահմանված կարգով սպառողին, նրա պահանջով, տրամադրել 
ապրանքի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվու թյու ն:

6. Վաճառողն ապահովու մ է աշխատողների` Հայաստանի Հանրապե-
տու թյան օրենսդրու թյամբ սահմանված աշխատանքային անվտանգու թյան 
պայմանները:

7. Վաճառողը պետք է ապահովի`
ա) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված` ապրանքների 

վաճառքի, խանու թու մ տեղավորելու  և պահելու  անվտանգու թյան պար-
տադիր պահանջները.
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բ) Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենսդրու թյամբ սահմանված 
կարգով` թու նաքիմի կատների և պարարտանյու թերի վաճառքին ներկա-
յացվող անվտանգու թյան հիգիենիկ պահանջները:

8. Ապրանքները մի նչև վաճառքի հանելը պետք է անցնեն նախա-
վաճառքային նախապատրաստու թյու ն, որը ներառու մ է ապրանքի 
փաթեթների բացու մը և փաթեթավորման որակի ստու գու մը, տեսա-
կավորու մը, անհրաժեշտ տեղեկատվու թյան առկայու թյու նը և գների 
ճշտու թյու նը:

9. Կշռափաթեթավորված ապրանքները վաճառվելիս պետք է ու նենան 
պիտակներ, որոնց վրա նշվու մ են ապրանքի անվանու մը, արտադրող ու  
մասնագիտացված կազմակերպու թյու նների և վաճառողի անվանու մները, 
մաքու ր քաշը կամ ծավալը, գինը, ազդող նյու թի խտու թյու նը, վտան-
գավորու թյան դասը, արտադրման ամսաթիվը, պիտանիու թյան ժամ-
կետը և թու նավորման ժամանակ առաջին բու ժօգնու թյան մասին 
տեղեկու թյու ններ:

10. Ապրանքների վաճառքի ժամանակ սպառողին, բացի օրենքով 
սահմանված պարտադիր տեղեկատվու թյու նից, պետք է տրամադրվի 
մշակվող օբյեկտի, ծախսի նորմայի, կիրառման ժամկետի, եղանակի, 
մշակու մների առավելագու յն թվի և աշխատանքի անվտանգու թյան 
մի ջոցառու մների մասին տեղեկատվու թյու ն, առանց որի ապրանքի օգտա-
գործու մն ըստ նշանակու թյան հնարավոր չէ:

Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար         Մ. Թոփու զյան
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ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒ ԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՈՒ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒ ԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՈՒ  
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒ ԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒ ԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅԱՆ 

ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒ ՆԻՍԻ 10-Ի N 1052-Ն ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒ ՆԻՍԻ 10-Ի N 1052-Ն 

ՈՐՈՇՈՒ Մն ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՈՐՈՇՈՒ Մն ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
(2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն) 

      Հավելված N 1Հավելված N 1
ՀՀ կառավարու թյան 2007 թվականիՀՀ կառավարու թյան 2007 թվականի
հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշմանհոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշման

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐI. ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹՆԵՐ

 1. Սու յն կարգով սահմանվու մ է Հայաստանի Հանրապետու թյու ն ներ-
մու ծվող և Հայաստանի Հանրապետու թյու նից արտահանվող, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ արտադրվող, պահպանվող և 
իրացվող (այսու հետ` իրացվող) բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների և 
պարարտանյու թերի փորձաքննու թյան գործընթացը:
(1-ին կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

2. Սու յն կարգը չի տարածվու մ «Տարանցիկ փոխադրու մ» մաքսային 
ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետու թյու ն ներմու ծվող բու յսերի պաշտ-
պանու թյան մի ջոցների և պարարտանյու թերի վրա:
(2-րդ կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

 II. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄնԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸII. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄնԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ
 3. Սու յն կարգու մ օգտագործվող հիմնական հասկացու թյու ններն են`
լիազորված մարմի ն` Հայաստանի Հանրապետու թյան գյու ղատնտե-

սու թյան նախարարու թյու ն.
փորձաքննու թյու ն` բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների և պա-

րարտանյու թերի խմբաքանակից վերցված նմու շների լաբորատոր փոր-
ձարկու մ` սահմանված չափորոշիչին ազդող նյու թի համապատաս-
խանու թյան որոշման նպատակով.

խմբաքանակ` ցանկացած քանակու թյամբ` նու յնանման որակական 
հատկանիշներով համասեռ բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոց և պարար-
տանյու թ, որը նախատեսվու մ է մի աժամանակյա ներմու ծման կամ 
արտահանման համար.

կետային նմու շ` բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների և պարար-
տանյու թերի ոչ մե ծ քանակու թյու ն, որը խմբաքանակից վերցվու մ է մե կ 
գործողու թյան ընթացքու մ մի ացյալ նմու շի ձևավորման համար.

մի ացյալ նմու շ` մի քանի կետային նմու շներից կազմված նմու շ.
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մի ջին նմու շ` մի ացյալ նմու շի մաս` առանձնացված` լաբորատոր փոր-
ձաքննու թյան համար.

պահեստային նմու շ` իրացնողի ցանկու թյամբ մի ացյալ նմու շից առանձ-
նացված նմու շ, որը ծածկագրված, կապարակնքված կամ դրոշմակնքված 
հանձնվու մ է իրացնողին.

իրացնող` բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցներ և պարարտանյու թեր 
ներմու ծող, արտահանող, արտադրող, պահպանող ու  իրացնող ֆիզիկա-
կան կամ իրավաբանական անձ.

լաբորատորիա` Հայաստանի Հանրապետու թյան կառավարու թյան 
սահմանած կարգով անցկացված մրցու յթի արդյու նքու մ լիազորված փոր-
ձարկման լաբորատորիա:
(3-րդ կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

 III. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ III. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ 
ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻՑ ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻՑ ՆՄՈՒ ՇԱՌՈՒ ՄԸ

4. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների և պարարտանյու թերի նմու -
շառու մը (այսու հետ` նմու շառու մ) իրականացնու մ է լիազորված մարմի նը 
(այսու հետ` նմու շառու ): 
(4-րդ կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

5. Նմու շառման տարաները և դրանց կափարիչները, ինչպես նաև 
կապարակնքման նպատակով օգտագործվող փաթեթավորող նյու թերը 
պետք է պատրաստված լինեն պահման ու  փոխադրման ժամանակ 
նմու շները փոփոխու թյու ններից պաշտպանող նյու թերից։

6. Նմու շառու մը պետք է իրականացվի ընտրանքային կարգով` 
խմբաքանակի տարբեր մասերից:

7. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների խմբաքանակից կետային 
նմու շները վերցվու մ են հետևյալ չափաքանակներով`

 
NN
ը/կ

Խմբաքանակի տարավորված
մի ավորի քանակը (հատ)

Կետային նմու շառման
քանակը (հատ)

1. մի նչև 50 3
2. 51-150 5
3. 151-400 8
4. 401-800 12
5. 801-1500 16
6. 1501-3000 22
7. 3001-5000 28
8. 5000-ից ավելի 30
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 7.1. Տարայով պահպանվող կամ փոխադրվող պարարտանյու թից նմու -
շառու մը կատարվու մ է`

1) մի նչև 50 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հինգերորդ տարայից.
2) 51-100 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր քսաներորդ տարայից.
3) 101-500 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հիսու ներորդ տարայից.
4) 501-1000 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր հարյու րերորդ տարա-

յից.
5) 1001-5000 տարայի դեպքու մ` յու րաքանչյու ր երկու հարյու րերորդ 

տարայից:
(7.1 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

7.2. Կետային նմու շառու մը կատարվու մ է ճեղքաձև նմու շառման սարքի 
մի ջոցով` հորիզոնական դիրքու մ գտնվող տարայի հակադիր կողմե րից: 
(7.2 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

7.3. Առանց փաթեթավորման, շարժման մե ջ գտնվող կամ շեղջով լցված 
պարարտանյու թից նմու շառու մը կատարվու մ է`

1) պարարտանյու թերի բեռնման, բեռնաթափման կամ փաթեթավորման 
գործընթացների ժամանակ մե խանիկական նմու շառման սարքի մի ջոցով 
կամ ձեռքով` անընդմե ջ կամ հավասարաչափ դադարներով.

2) շեղջով լցված պարարտանյու թից նմու շառու մը կատարվու մ է ձեռքի 
փակվող նմու շառման սարքի մի ջոցով, շեղջի` ոչ պակաս, քան 30 սմ խո-
րու թյու նից, 2 հակադիր կողմե րից: Ընդհանու ր զանգվածից նմու շների մի ջև 
եղած հեռավորու թյու նը պետք է կազմի  20-25 սմ: Չի թու յլատրվու մ շեղջի 
գագաթից 50 սմ ցածր և շեղջի հատակից 50 սմ-ից բարձր նմու շառու մ 
կատարել:
(7.3 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

7.4. Յու րաքանչյու ր վագոնից պարարտանյու թի նմու շը վերցվու մ է 
կարճակոթ գոգավոր թիակով, 2 անգամ`

1) առաջին` պարարտանյու թի բեռնաթափման ընթացքու մ` վագոնի 
դռան բացվածքից.

2) երկրորդ` պարարտանյու թի բեռնաթափու մի ց հետո.
3) վերցվու մ է 3-ական կետային նմու շ` վերին, մի ջին և ներքին շերտերից, 

աջ և ձախ կողմե րից: Կետային նմու շները մի ախառնու մ և կազմու մ են 
մի ացյալ նմու շ, որից առանձնացվու մ է մի ջին նմու շը: Միջին նմու շի 
քանակը պետք է կազմի  յու րաքանչյու ր վագոնու մ առկա պարարտանյու թի 
քաշի 0,002 տոկոսից ոչ պակաս:
(7.4 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

7.5. Ավտոմե քենաների բեռնախցիկից նմու շառու մը կատարվու մ է`
1) մի նչև 5 տոննա տարողու թյամբ ավտոմե քենայու մ առկա պարար-

տանյու թի մակերեսն անկյու նագծերով բաժանվու մ է 7 քառակու սու  և յու -
րաքանչյու ր քառակու սու ց վերցվու մ մե կ կետային նմու շ.
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2) 5 տոննայից ավելի տարողու թյամբ ավտոմե քենայու մ առկա պարար-
տանյու թի մակերեսը բաժանվու մ է 10 քառակու սու  և յու րաքանչյու ր քա-
ռակու սու ց վերցվու մ մե կ կետային նմու շ:
(7.5 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

7.6. Յու րաքանչյու ր կետային նմու շի քանակը պետք է կազմի  400 գրամի ց 
ոչ պակաս:
(7.6 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

7.7. Կետային նմու շները մի ախառնու մ, կազմու մ են մի ացյալ նմու շ և 
համապատասխան սարքավորու մով բաժանու մ մի ջին նմու շների` 1-2.5 
կգ քաշով:
(7.7 կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

8. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների յու րաքանչյու ր կետային 
նմու շ պետք է լինի 30 գրամի ց (մի լիլիտրից) ոչ ավելի:
(8-րդ կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

9. Փորձաքննու թյան համար նմու շառու մն իրականացվու մ է, նմու շները 
ծածկագրվու մ, կապարակնքվու մ կամ դրոշմակնքվու մ են, և նմու շառման 
ակտը ձևակերպվու մ է լիազորված մարմնի ներկայացու ցչի կողմի ց` 
իրացնողի կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի մասնակցու թյամբ։

10. Նմու շառման ընթացքու մ նմու շառու ի կողմի ց կազմվու մ է նմու շառ-
ման ակտ (N 1 ձև), որու մ ներառվու մ են`

1) նմու շառման վայրը, թվականը (տարեթիվը, ամի սը, ամսաթիվը).
2) նմու շառու ի պաշտոնը, անու նը, ազգանու նը.
3) իրացնողի կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի պաշտոնը, անու նը, ազ-

գանու նը, ու մ ներկայու թյամբ է իրականացվել նմու շառու մը.
4) բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի կամ պարարտանյու թի ան-

վանու մը, արտաքին տնտեսական գործու նեու թյան ապրանքային անվա-
նացանկի ծածկագիրը (ԱՏԳԱԱ-ի ծածկագիր).

5) արտադրող երկիրը, կազմակերպու թյան կամ մատակարարի ան-
վանու մը, գտնվելու  վայրը.

6) թողարկման տարեթիվը, պիտանիու թյան ժամկետը.
7) խմբաքանակը (զանգվածը կամ ծավալը).
8) մի ջին նմու շի և պահեստային նմու շի (առկայու թյան դեպքու մ) 

քանակը (զանգվածը կամ ծավալը)։ 
(10-րդ կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

 
IV. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ IV. ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒ ՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒ ՄԸՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒ ՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒ ՄԸ

11. Նմու շառու ն խմբաքանակից վերցրած կետային նմու շներից կազմու մ 
է մի ացյալ նմու շ, որից վերցվու մ է մի ջին նմու շ: Նմու շառու ն կատարու մ 
է նմու շների համապատասխան ծածկագրու մ և կապարակնքու մի ց կամ 
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դրոշմակնքու մի ց հետո` ու ղեկցող նամակով դրանք ներկայացնու մ է լաբո-
րատոր փորձաքննու թյան։

12. Նմու շն ընդու նու մ է լաբորատորիայի ներկայացու ցիչը, որն ստու գու մ է` 
1) ու ղեկցող նամակի առկայու թյու նը.
2) փաթեթավորման պահպանվածու թյու նը.
3) ծածկագրի և կապարակնիքի կամ դրոշմակնիքի առկայու թյու նը։
13. Եթե լաբորատորիայի ներկայացու ցիչը հայտնաբերու մ է, որ նմու շը 

ներկայացվել է սու յն կարգի 12-րդ կետի պահանջների խախտմամբ, ապա 
նմու շը չի ընդու նվու մ և վերադարձվու մ է գրավոր հիմնավորմամբ։
(13-րդ կետը փոփ. 03.09.10 N 1125-Ն)

14. Լիազորված մարմի նը փորձաքննու թյան ներկայացված նմու շները 
հաշվառու մ է առանձին գրանցամատյանու մ (N 2 ձև)։

15. Լաբորատորիան եռօրյա ժամկետու մ` վերցված նմու շների փոր-
ձաքննու թյան արդյու նքների մասին կազմու մ է փորձաքննու թյան 
արձանագրու թյու ն (N 3 ձև)` երկու  օրինակից, որոնցից մե կն ու ղարկու մ է 
լիազորված մարմի ն, իսկ երկրորդը մնու մ է լաբորատորիայու մ։

16. Փորձաքննու թյան արձանագրու թյու նն ստորագրու մ են փորձաքն-
նու թյու ն կատարողը և լաբորատորիայի ղեկավարը։ Փորձաքննու թյան 
արձանագրու թյու նը վավերացվու մ է լաբորատորիայի կնիքով։

17. Լիազորված մարմի նը փորձանմու շի փորձաքննու թյան արձանա-
գրու թյու նն ստանալու ց հետո 24 ժամվա ընթացքու մ տալիս է բու յսերի 
պաշտպանու թյան մի ջոցների կամ պարարտանյու թերի մասին եզրակա-
ցու թյու ն։
(17-րդ կետը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)

18. Փորձաքննու թյան ավարտից հետո` մնացած կամ չօգտագործված 
փորձանմու շները վերադարձվու մ են իրացնողին կամ նրա լիազոր 
ներկայացու ցչին` կազմե լով նմու շի վերադարձման մասին ակտ (N 4 
ձև)` բացառու թյամբ այն դեպքերի, երբ Հայաստանի Հանրապետու թյան 
օրենսդրու թյամբ նախատեսված է տվյալ ապրանքի հսկիչ նմու շի` որոշակի 
ժամկետով պահպանու մը լաբորատորիայու մ: Այս դեպքու մ ապրանքն 
իրացնողը կամ նրա լիազոր ներկայացու ցիչը կարող է հսկիչ նմու շը հետ 
վերցնել` այդ ժամկետը լրանալու ց հետո: 

 
Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար         Մ. Թոփու զյան 
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Ձև N 1Ձև N 1
 ՀՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն
ՆՄՈՒ ՇԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱԿՏ N ____ՆՄՈՒ ՇԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱԿՏ N ____

____ _____________ 20     թ.____ _____________ 20     թ.
___________________________________________________________ ու մ

(վայրը, որտեղ կատարվել է նմու շառու մը)

 ես` ___________________________________________________________
(նմու շառու ի պաշտոնը, անու նը, ազգանու նը)

 _____________________________________________________________ ի 
(իրացնողի կամ նրա լիազոր ներկայացու ցչի պաշտոնը, անու նը, ազգանու նը)

ներկայու թյամբ` փորձաքննու թյան նպատակով Հայաստանի Հան-
րապետու թյան կառավարու թյան 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1151- 
Ն որոշմամբ հաստատված կարգով վերցրել եմ մի ջին նմու շ։

________________________________________________________________
(բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի կամ պարարտանյու թի անվանու մը, ԱՏԳԱԱ-ի ծածկագիրը)

Արտադրող` ____________________________________________________
                                          (երկիրը, կազմակերպու թյան կամ մատակարարի անվանու մը, գտնվելու  վայրը)

Թողարկման թվականը ______, պիտանիու թյան ժամկետը___________ 
                                                     (ամի սը, տարեթիվը)                                                 (ամի սը, տարեթիվը)

Խմբաքանակը __________________________________________________
(զանգվածը կամ ծավալը)

Միջին նմու շի քանակը __________________________________________
(զանգվածը կամ ծավալը)

Պահեստային նմու շի (առկայու թյան դեպքու մ) քանակը______________
                                                                                                                                                 (զանգվածը կամ ծավալը)

Նմու շառու  ____________________ ______________________
                          (ստորագրու թյու նը)                           (անու նը, ազգանու նը)

Իրացնող ____________________ ______________________
                                      (ներկայացու ցիչ) (ստորագրու թյու նը)        (անու նը, ազգանու նը)

Ձև N 2Ձև N 2
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎԱԾ ՆՄՈՒ ՇՆԵՐԻՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐՑՎԱԾ ՆՄՈՒ ՇՆԵՐԻ
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Ձև N 3Ձև N 3
 _______________________________________________________________

(փորձաքննու թյու նն իրականացնող լաբորատորիայի անվանու մը և գտնվելու  վայրը)

 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆՄԱՍԻՆԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն N____ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒ ԹՅԱՆՄԱՍԻՆԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն N____

 ___ _________ 20   թ. ___ _________ 20   թ.

 Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի կամ պարարտանյու թի անվանու մը 
________________________________________________________________

Ուղեկցող նամակի համարը, թվականը _________________________

Նմու շի ծածկագիրը _______, նմու շն ստանալու  թվականը ________

Փորձարկվող նմու շի (նմու շների) քանակը ______________________

Ազդող նյու թի քանակի որոշման մե թոդիկան ____________________

Բու յսերի 
պաշտպա-
նու թյան

մի ջոցի կամ 
պարար-
տանյու թի 

անվանու մը, 
ԱՏԳԱԱ-ի 
ծածկագիրը 

Ազդող 
նյու թը 

Արտադրող 
երկիրը, 

կազմակեր-
պու թյու նը
կամ մատա-
կարարը

Ցու ցանիշը

Եզրակացու թյու ն 
սահմանված

չափորոշիչներին 
համապատաս-

խանու թյան մասին 

ըստ
սահմանված
չափորո-
շիչների 

փաստացի`
ըստ

փորձա-
քննու թյան 

      

      

         
 Արձանագրու թյու նը կազմված է _______ օրինակից:
 
Փորձաքննու թյու ն կատարող________________  _______________  

                                                      (ստորագրու թյու նը) (անու նը, ազգանու նը)
 

Լաբորատորիայի ղեկավար ________________   _________________
                                                           (ստորագրու թյու նը) (անու նը, ազգանու նը)

 Կ.Տ.
 

 (Ձևը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)
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Ձև N 4Ձև N 4
 
___________________________________________________________

(լաբորատորիայի անվանու մը և գտնվելու  վայրը)
 

ՆՄՈՒ ՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱԿՏ N____ՆՄՈՒ ՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱԿՏ N____

 ___ ______________ 20    թ. ___ ______________ 20    թ.
 
Ես`_________________________________________________________, 

(հանձնողի անվանու մը, հանձնողի պաշտոնը, անու նը, ազգանու նը)

ստացող _____________________________________________________ ին
(պաշտոնը, անու նը, ազգանու նը)

 վերադարձրել եմ _____________________________________________ ի
                                          (բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի կամ պարարտանյու թի անվանու մը)

նմու շը (նմու շները)` __________ քանակով:

 

Հանձնել եմ`         _______________                       ________________
                                                                (ստորագրու թյու նը)                         (անու նը, ազգանու նը)

 Ստացել եմ`              _______________                       ________________
                                                                  (ստորագրու թյու նը)                      (անու նը, ազգանու նը)

 

Կ.Տ.
 

(Ձևը լրաց. 03.09.10 N 1125-Ն)
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Հավելված N 2Հավելված N 2
ՀՀ կառավարու թյան 2007 թվականիՀՀ կառավարու թյան 2007 թվականի
հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշմանհոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշման

 
Ձև 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն  N_____ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն  N_____
ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒ ԹԵՐԻ 

ՆԵՐՄՈՒ ԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆՆԵՐՄՈՒ ԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(Հայտատու  ____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանու մը կամ ֆիզիկական անձի անու նը, ազգանու նը)

___________________________________________________________
(գտնվելու  վայրը կամ հասցեն)

 
Բու յսերի 

պաշտպանու թյան
մի ջոցի կամ 

պարարտանյու թի 
անվանու մը

ԱՏԳԱԱ-ի
ծածկագիրը

Քանակը
(կգ կամ լ)

Թողարկման
տարեթիվը

    
    

       
  Համաձայն ____ ____________ 20   թվականի N _______ 

փորձաքննու թյան մասին արձանագրու թյան ________________ բու յսերի 
պաշտպանու թյան մի ջոցը կամ պարարտանյու թը համապատասխանու մ 
է սահմանված չափորոշիչներին:

_______________________ բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցը 
կամ պարարտանյու թը թու յլատրվու մ է ներկրել Հայաստանի 
Հանրապետու թյու ն:

 
Եզրակացու թյու նն ու ժի մե ջ է մի նչև _____ ______________ 20   թ.

 Պատասխանատու 
ստորաբաժանման ղեկավար` ____________     ________________

                                                                                                    (ստորագրու թյու նը)            (անու նը, ազգանու նը)  

________ __________ 20   թ.

 Կ.Տ.
 
Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար         Մ. Թոփու զյան 
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 Հավելված N 3Հավելված N 3
ՀՀ կառավարու թյան 2007 թվականիՀՀ կառավարու թյան 2007 թվականի
հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշմանհոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշման

 
Ձև

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ ԹՅԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵՍՈՒ ԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն N _____ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ ԹՅՈՒ Ն N _____
ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Հայտատու  _____________________________________________________
(իրավաբանական անձի անվանու մը կամ ֆիզիկական անձի անու նը, ազգանու նը)

____________________________________________________________
(գտնվելու  վայրը կամ հասցեն)

 
Արտադրող երկիրը, կազմակերպու թյու նը կամ մատակարարը
___________________________________________________________
    

Բու յսերի 
պաշտպանու թյան
մի ջոցի անվանու մը

ԱՏԳԱԱ-ի
ծածկագիրը

Քանակը
(կգ կամ լ)

Թողարկման
տարեթիվը

    
    

Համաձայն ____ ____________ 20      թվականի N _______ փորձաքննու -
թյան մասին արձանագրու թյան _________ բու յսերի պաշտպանու թյան 
մի ջոցը համապատասխանու մ է սահմանված չափորոշիչներին:

_______________________ բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցը 
թու յլատրվու մ է արտահանել Հայաստանի Հանրապետու թյու նից:

 
Եզրակացու թյու նն ու ժի մե ջ է մի նչև _____ ______________ 20   թ.
 
Պատասխանատու 
ստորաբաժանման ղեկավար`_______________    ________________

                                                               (ստորագրու թյու նը)   (անու նը, ազգանու նը)
________ __________ 20   թ.
 Կ.Տ.
 
Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի  
ղեկավար-նախարար                                          Մ. Թոփու զյան 
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ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ ՀՀ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ԵՎ ՀՀ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒ ՆՎԱՐԻ 8-Ի N 12 ՈՐՈՇՈՒ Մն ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ ԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒ ՆՎԱՐԻ 8-Ի N 12 ՈՐՈՇՈՒ Մն 
ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

(2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1039-Ն)

ՀավելվածՀավելված
ՀՀ կառավարու թյան 2007թ-իՀՀ կառավարու թյան 2007թ-ի

օգոստոսի 30-ի N 1039-Ն որոշմանօգոստոսի 30-ի N 1039-Ն որոշման

1. Սու յն կարգով սահմանվու մ է Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ 
բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների պետական գրանցման գործըն-
թացը;

2. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի (մի ջոցների) գրանցման հա-
մար լիազորված մարմի ն է ներկայացվու մ հայտ` «Բու սասանիտարիայի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենքի (այսու հետ` օրենք) 7-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի դրու յթներին համապատասխան:   
  (2-րդ կետը փոփ. 13.05.10  N 555Ն)

3. Հայտնի կից փաստաթղթերը ներկայացվու մ են հայերենով, 2 օրի-
նակից, որոնցից մե կը մնու մ է լիազորված մարմնու մ, իսկ մյու սը տրվու մ 
է բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների գրանցման հանձնաժողովի 
(այսու հետ` հանձնաժողով) քարտու ղարին` հանձնաժողովի անդամներին 
տրամադրելու  համար:

4. Հայտն ստանալու ց հետո երկու  աշխատանքային օրվա ընթացքու մ` 
լիազորված մարմի նն ու սու մնասիրու մ է հայտին կից փաստաթղթերի ցան-
կի ամբողջականու թյու նը և այն հանձնու մ հանձնաժողովի քարտու ղարին, 
վերջինս էլ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքու մ դրանք տրամադրու մ 
է հանձնաժողովի անդամներին: Եթե հայտին կից փաստաթղթերի ցանկն 
ամբողջական չէ, ապա լիազորված մարմի նը երկու  աշխատանքային օրվա 
ընթացքու մ այն վերադարձնու մ է հայտատու ին:

5. Հանձնաժողովը 30-օրյա ժամկետու մ քննարկու մ է բու յսերի պաշտ-
պանու թյան մի ջոցի (մի ջոցների) գրանցման համար ներկայացված հայտը, 
դրան կից փաստաթղթերը և լիազորված մարմի նը երկու  աշխատանքային 
օրվա ընթացքու մ այն վերադարձվու մ է հայտատու ին:

6. Լիազորված մարմի նը բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի (մի ջոցների) 
գրանցման համար հանձնաժողովի դրական եզրակացու թյու նն ստանալու ց 
հետո 10-օրյա ժամկետու մ ընդու նու մ է որոշու մ բու յսերի պաշտպանու թյան 
մի ջոցի գրանցման և Հայաստանի Հանրապետու թյու նու մ օգտագործման 
համար թու յլատրված բու յսերի պաշտպանու թյան քիմի ական ու  կենսա-
բանական մի ջոցների անվանազանկու մ ընդգրկելու  մասին:
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7. Լիազորված մարմի նը բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի (մի ջոց-
ների)` օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցու մի ց հետո երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքու մ հայտատու ին տալիս է գրանցման 
վկայագիր:

8. Բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի գրանցման հաստատու մ է լիա-
զորված մարմի նը:

9. Հանձնաժողովը բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի գրանցման հա-
մար տալիս է բացասական եզրակացու թյու ն, եթե այն`

 չի համապատասխանու մ բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցների 
հիգենիկ նորմատիվների (մարդու  օրգանիզմու մ օրվա թու յլատրելի 
սահմանային չափաբաժին, հողու մ փու յլատրելի սահմանային քանակ, 
ջրամբարների ջրու մ թու յլատրելի սահմանային քանակ, աշխատանքային 
գոտու  օդու մ թու յլատրելի սահմանային քանակ, մթնոլորտային օդու մ 
թու յլատրելի քանակ և թու յլատրելի առավելագու յն մակարդակը սննդա-
մթերքու մ)

 պարու նակու մ է Հայաստանի Հանրապետու թյան մի ջազգային պայ-
մանագրով արգելված քիմի ական նյու թից որևէ մե կը:

10. Լիազորված մարմի նը հանձնաժողովի բացասական եզրակացու -
թյու նը ստանալու ց հետո եռօրյա ժամկետու մ ընդու նու մ է որոշու մ բու յսերի 
պաշտպանու թյան մի ջոցի գրանցու մը մե րժելու  վերաբերյալ և դրա մասին 
տեղեկացնու մ հայտատու ին:

11. Լիազորված մարմնի` բու յսերի պաշտպանու թյան մի ջոցի գրանցու մը 
մե րժելու  վերաբերյալ որոշու մը կարող է բողոքարկել օրենքով սահմանված 
կարգով:

Հայաստանի Հանրապետու թյան
կառավարու թյան աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար                                                        Մ.Թոփու զյան
 



Թու ղթ` օֆսեթ, տպաքանակ` 200 
17 տպ. մամու լ, պատվեր թիվ` 109 
տպագրված է ԳԱՀԿ տպարանու մ

Երևան, Մամի կոնյանց 39 ա
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