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 ծավդոՀ 1. նակրառա նամրովագրակ իքրգսներՕ  
  

 .1 ինատսայաՀ նե մւովնամհաս վոքրգսներօ նյւոՍ   մւոքծարատ նայթւոտեպարնաՀ

 

ըգրակ ւո նրենքնւոբզկս նամծրոգատգօքրեդնը  ,  ընւոյթւոնբ սիլեծրոգատգօ նքրեդնը նե մւովրովագրակ

 

նայթւոնապտշապ ցիրեննւոյթւոցեդզա րակասանվ ըրյավաջիմ ակաջրշ և  ,  իրենքնատախշա

 

նամվոհապա նայթւոգնատվնա նամրատակ  , աթնը նամծրոգատգօքրեդնը ևան սեպչնի  մւոքց
 ծավպակ տեհ նայթւոնապտշապ իրեհաշ նականիրօ և իրենքնւովարի ցնաձնա և նայթւոտեպ

 

ըրեննւոյթւորեբարահ : 
 .2  նամնահանւոյդրա և իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե իզագ նականբ և իթվաՆ

 

վոքներօ նիձնառա նե մւովնամհաս ըրեննւոյթւոկտահանձնառա : 
 .3 յդրա իքմւոհ վիտկաոիդաՌ  նիձնառա նե մւովնամհաս ըրեննւոյթւոկտահանձնառա նամնահանւո

 

վոքներօ : 
 .4  նե մւովնամհաս ըրեննւոյթւոկտահանձնառա նամնահանւոյդրա իրերջ մահարցղաք այրկրերոտՍ

 

վոքրգսներօ նիյարջ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
 .5

 

 իրենտկեյբօ նականիշաքաղաՔ ( մւովթ դյա  ` իկանսամ մակ բմայթւոջղոբմա  

 

այրկրերոտս  )

 

նամծգախան  ,  ծավպակ տեհ նամտապացւոռակ և իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրեարենեժնի

 

 նե մւովնամհաս ըրեննւոյթւորեբարահ նամծրոգատգօքրեդնը « նայթւոնիշաքաղաՔ  

 

նիսամ  »

 

վորետկա նակավարի ղովոհապա նմւոկրարիկ ցնարդ և վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
  

ավդոՀ

 

 ծ 2. իքրեդնԸ  նիսամ  ընւոյթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
  

.1  իքրեդնԸ  նիսամ   ինատսայաՀ է մւոռարեն ընւոյթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նայթւորդանամհաՍ նայթւոտեպարնաՀ  ,  իքրգսներօ նակաիցաքաղաք նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
նիյագզա նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ և   նախսատապամահ նայթւորավամզառ նայթւոգնատվնա

 

ըրենթյւորդ  , ըրետկա նակավարի լյա ծավնւոդնը նախսատապամահ նարդ և ըքրիգսներօ նյւոս : 
 .2

 

րեմրոն լյա նե ծավնամհաս վորերգանամյապ նիյագզաջիմ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ եթԵ  ,

 

վոքրգսներօ նյւոս նե ծավսետախան նաք  , ե մւովռարիկ ապա  նիյագզաջիմ նախսատապամահ ն

 

ըրեմրոն իրգանամյապ : 
  

 

 ծավդոՀ 3. ըրեննւոյթւոցակսահ նականմիհ ղովծրոգատգօ մւոքրգսներՕ  
  

 .1

 

ըրեննւոյթւոցակսահ նականմիհ լայևտեհ նե մւովծրոգատգօ մւոքրգսներօ նյւոՍ ` 
 )1

 

քրեդնը ` 

 

ևքրեն ցիթյւոկծածաղոհ  , մւոքպեդ նայթւոյակացաբ արդ կսի  ` մ իրկրե

 

ցիթյւոևրեկա  ,

 

ևքրեն ցիկատահ իրեքսոհրջ մակ իրեննազավարջ  ` սամ իևղեկարկրե ծավրդաղետ նայթւորոխ տսը  ,

 

րամահ նամծրոգատգօքրեդնը է իլեչտամ ըրո . 
 )2

 

րեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե ` իքրեդնը  

 

րիլամահ իրենքնատախշա նականաբարկրե  ,
կ իևղեկարկրե լերիսանմւոսւո է նկատապն իրո

 

ըքծավցւոռա  , ըրեննամյապ նամցաջառա իրենրապա  ,

 

ըրենսեցորպ նականաբարկրե նիծատրա  , ընւոյթւոենւոծրոգ նիյախբարհ  ,  ւո լերեբանտյահ ևան սեպչնի

 

ըրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ լետահանգ . 
 )3

 

մւոծրոգատգօքրեդնը ` 

 

իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  ,  իրենոծանահ րակատգօ
հանւոյդրա վորենկատապն նամնա  իքրեդնը  

 

մւոծրոգատգօ . 



 )4

 

ղոծրոգատգօքրեդնը ` 

 

 ձնա նականաբավարի ( մւովթ դյա  `  նիյարտևռա նայթւոտեպ այրկրերատօ

 

նւոյթւոպրեկամզակ )  , ըրո  , նախսատապամահ նիքրգսներօ նյւոս  ,  է մւոնցանակարի

 

մւոծրոգատգօքրեդնը . 
)5  իքրեդնը  ձամահ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

նւոյթւոնյա ` 

 

նւոյթւոնյաձամահ  ,  նրո
սիլատ է քնւովարի  իքրեդնը  

 

ւոլենցանակարի մւոսամաղետ իկաշորո ` 

 

ա  . նւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե լանոիգեռ  `  նակակիզիֆարկրեանաբարկրե լանոիգեռ

 

րենքնատախշա  ,  թյւոնահ նականաբարկրե ( մւորգազետրաք )  , նակաիմիքարկրե  , նականաբամսյես  ,
եորդիհ

 

րեննւոյթւոտոզատեհ նականաբարկրեարենեժնի և նականաբարկր  , նակատոզատեհատիգ  ,

 

րենքնատախշա լյա և նականաբաէնհ  ` ծավղղւո  իքրեդնը   նականաբարկրե րւոնահդնը

 

ընայթւորիսանմւոսւո , 

 

բ  . րենքնատախշա նականաբարկրե նայթւորիսանմւոսւո նայթւոենւոծրոգ նիյախբարհ  ,  նիծատրա
րպ նականաբարկրե

 

րենմւոկրատիդատշմ իրենսեցո , 

 

գ  . նակաիգոլարենիմ  , մւոծղետս իրենւոծաքավահ լյա նականաբարկրե և նականաբաէնհ  ,

 

մւոքավահ իրերաք քեժրակնաթասիկ և նակատիգաղեգ , 

 

դ  . նակատիգ  , նիյաթւոկաշմ  ,  նականաբարկրե ղոցենւո նւոյթւոկանաշն լյա և նակատիգաղեգ

 

 իրենտկեյբօ ( ա նականաբարկրե իկազե

 

րենմւոցաջառ  , րեննաձրաշւոհ նայթւոնբ  , նլյա և րենվաձնարաք  )

 

մւոնապհապ ւո մւորգարակն . 
 )6  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ

 

նւոյթւովտլյւոթ ` 

 

նւոյթւովտլյւոթ  , սիլատ է քնւովարի նրո  իքրեդնը   մւոսամաղետ իկաշորո
րկրե ւոլենցանակարի  նամրեբանտյահ իրենոծանահ րակատգօ րեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբա

 

րամահ . 
 )7

 

նւոյթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ` 

 

նւոյթւովտլյւոթ  ,  է քնւովարի նրո
իքրեդնըսիլատ   նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ ւոլենցանակարի մւոսամաղետ իկաշորո

 

րենքնատախշա . 
 )8 գօքրեդնը

 

քնւովարի նամծրոգատ `  նամծրոգատգօքրեդնը նախսատապամահ

 

վոնւոյթւովտլյւոթ մակ վոնւոյթւոնյաձամահ  , վոծգախան մակ վորգարծ  ,  նամծրոգատգօքրեդնը

 

վորգանամյապ  , ղովտսավահ վոտկա նամցակտահանռել ` իքրեդնը   իսամաղետ իկաշորո
ա իրենոծանահ րակատգօ մակ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  կիռացաբ նամնահանւոյդր

 

րենքնւովարի . 
)9  իքրեդնը  

 

սամաղետ ` ղոկանւորապ մւոշնանամհաս նակարգահրախշա իկաշորո  իքրեդնը  

 

սամ  ,

 

րենքնատախշա նամծրոգատգօքրեդնը նեվցանակարի է քտեպ մւորո . 
)01  

 

ոծանահ րակատգօ ` 

 

րենմւոցայոգ նիյաքնահ դնիպ ծավկափրապ մւոքրեդնը  ,  մակ կւողեհ
 նիյազագ

 

րեսամարդաղաբ  , մւովթ դյա  `  րերջ այրկրերոտս ( նիյաքնահ և մահարցղաք  )  նիյամրեջարկրե և

 

աիգրենէ  , իրեննազավարջ  , րենքծավտսն նիյակատահ իրեքսոհրջ  ,  և ըմզակ նակաիմիք ցնորո
 ցիմւոկաշմարեվ մակ ներոիկաղղւո լեծրոգատգօ քնարդ սիլատ նե լյւոթ ըրենշինակտահ նակակիզիֆ

 

ոտեհ . 
)11  տգօ

 

րենրաշապ իյոծանահ րակա ` 

 

րենմւոկատւոկ իյոծանահ րակատգօ  , ըլաված ցնորո  ,

 

ըկանաք  , նե ծավշորո ըևձ ւո նքրիդ նիյաքծարատ և ըկարո . 
 )21

 

րյավաքնահ ` իքրեդնը  

 

սամ  ,  րենրաշապ իյոծանահ րակատգօ է մւոկանւորապ ըրո ( մւովթ դյա  `

 

նիյամւոսետախնակ )  , իգասետնտանաբարկրե նե լեցատս քնորո

 

նակատահանգ նակատ . 
 )31

 

րետյւոկացլ նակարդատրա ` 

 

նայթւորիսանմւոսւո իրենոծանահ րակատգօ  ,  նամնահանւոյդրա

 

րենմւոկատւոկ իրենրապա ծացաջառա մւոքնւոյդրա նամկաշմարեվ մակ  `  իրկրե ծավրդաղետ

 

մւորենքծավրոփ նիյանռել մակ արվ իթյւոևրեկամ . 
)41  

 

մւոկաևրե իյոծանահ րակատգօ ` իքրեդնը  

 

սամաղետ  ,  րակատգօ է լեվրեբանտյահ մւորո

 

նւոյթւոյակռա իյոծանահ  , ըկանաք իրո  , նեչ ծավշորո ռեդ ընւոյթւոկանաշն նակարեբանւոյդրա և ըկարո . 
)51  

 

ռիշկեվշահ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ `  իրենոծանահ րակատգօ ծավրեբանտյահ

 

ևձ նամռավշահ նակատեպ իրենրաշապ  ` վրատ րւոյչնաքարւոյ

 

 իրավնւոհ ա 1-

 

բմայթւորդ ի  ,  ըրո

 

իկանաք իրենրաշապ իրերյավաքնահ ծավրիսանմւոսւո րենլայվտ է մւոկանւորապ  ,  և իկարո

 

ինաճիտսա նայթւոծավրիսանմւոսւո  ,  ցնարդ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ ևան սեպչնի
նայթւոխոփոփ  

 

նիսամ . 
 )61 սադակ իրենմւոկաևրե իրենոծանահ րակատգօ և իրերյավաքնահ

 

րտ `  և իրերյավաքնահ
իրենմւոկաևրե իրենոծանահ րակատգօ  նիսամ  

 

նւոյթւովտակեղետ փոփմա ծավգրակամահ  ,  նրո

 

ըրենտկեյբօ ծավրեբանտյահ րոլոբ է մւոկրգդնը  ` ցիպիտ ցնարդ խակնա  , ցիրեփաչ  ,

 

ցինւոյթւոկանաշն նակարեբանւոյդրա ւո ցինաճիտսա նայթւոծավրիսանմւոսւո . 
)71  ա իյոծանահ րակատգօ

 

մւոնահանւոյդր `  և ցիրերյավաքնահ ըմւորեբսրւոդ իյոծանահ րակատգօ

 

րիլամահ իրենքնատախշա ծավղղւո ննամզրոկ իրենչիրդաղաբ րակատգօ ծավկափրապ ջեմ ցնարդ . 



 )81

 

մւոցակտահանռել `  նամրդաղետ իրիլամահ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ
ղովրդամարտ վոկատապն  իքրեդնը  տեկարզե իսամաղետ

 

ղորգարմա նրենտանիդրոոկ իրե  `  րոզաիլ

 

թղւոթատսափ ղովրտ նիղոծրոգատգօքրեդնը ցիմղոկ ինմրամ  ,  իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը նրո

 

է նսամ իլենաժաբնա . 
 )91

 

նւոյթւոկեղետ նականաբարկրե ` իքրեդնը  

 

իքծավցւոռակ իսամաղետ  , իմզակ  ,  մւոնարդ

 

նայթւոյակռա իրենոծանահ րակատգօ  , յա և իկանաք

 

իրեննւոյթւոկտահ լ  ,  ևան սեպչնի
իրենշինացւոց նակասետնտակինխետ նամծրոգատգօքրեդնը  նիսամ  

 

րենլայվտ . 
 )02

 

րիլամահ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ `  և նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ

 

իքնեշ ծավցւոռակ վոկատապն նամկաշմարեվ  , նայթւոնիշ  , իրենմւորովաքրաս ծավյակաղետ  ,
դրողահ

 

նւոյթւոջղոբմա իրենքծավցւոռակաթնե լյա մակ իրենիղւո նայթւոցկա . 
 )12

 

ծիգախան `  նամցանակարի իրենքնատախշա նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ
 ծացնա րեննւոյթւոննքաձրոփ վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ և ծավկաշմ վոկատապն

 

թղւոթատսափ . 
 )22 շա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

րիգարծ նիյաքնատախ `  տեհ ինմրամ րոզաիլ

 

թղւոթատսափ ծավցենյաձամահ  `  նամրատակ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

լայրեբարեվ . 
 )32

 

րիգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը `  ծավքնկ ևջիմ իղոծրոգատգօքրեդնը և ինմրամ րոզաիլ

 

նւոյթւոնյաձամահ րովարգ  , լայվտ նե մւովնամհաս վորո  

 

 նամծրոգատգօքրեդնը (  նականաբարկրե

 

նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մակ իրեննւոյթւորիսանմւոսւո  )  նամրդամարտ իքնւովարի

 

ըրեննամյապ  , ըրեննւոյթւոնակատրապ ւո նրենքնւովարի իրեմղոկ . 
 )42

 

նիմրամ րոզաիլ ` 

 

 նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ( տեհւոսյա  `
նւոյթւորավառակ  )  ծավհապարեվ ների մւոտրոլո նամծրոգատգօքրեդնը վոքրգսներօ նյւոս և ծարոզաիլ

 

նիմրամ նամրավառակ նակատեպ ղոնցանակարի նրեննւոյթւորոզաիլ . 
 )52

 

րենքնատախշա նոիցավիտլւոկեռ `  մակ վոծգախան նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ
րկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ  վորգարծ նայթւորիսանմւոսւո նականաբա

 նամծրոգատգօքրեդնը ծավսետախան վոկատապն նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ

 

 ծավղղւո ննամնգնակարեվ իրեղոհ ծավտխախ մւոքնւոյդրա (  րամահ նամծրոգատգօ մակ գնատվնա

 

ւոլերեբ իկաճիվ ինատիպ  ) րենմւոռացոջիմ . 
 )62

 

րենաիցիդնոկ ` րակատգօ  

 

նիկանաք ւո նիկարո իյոծանահ  ,  նամծրոգահաշ իրյավաքնահ
 ղովցայակրեն նիրեննամյապ նականբ ղոշորոխնակ ըրենշինացւոց նակասետնտակինխետ

 

րենջնահապ . 
 )72

 

ւոտամւոմիդ լայնոտրա `  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ
վոկատապն  լենցանակարի րեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրեիքրեդնը  նամծրոգատգօքրեդնը ւո

 

ղորկ քնւովարի  ,  քնւովարի րամահ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ մւոսամաղետ լայվտ ըրո

 

նիմրամ րոզաիլ լերցայակրեն է մւոմիդ ւոլերեբ քռեձ . 
 )82

 

նւոյթւովտլյւոթ կւոտահ ` 

 

նւոյթւովտլյւոթ  ,  նախսատապամահ սիլատ է քնւովարի նրո
 ղոցենւո ձրոփ նակատիգանսամ  իքմւոհ վիտկաոիդառ ւոլենցանակարի ցնաձնա նականաբավարի

 

րենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
 )92

 

րյավաքնահ նիծանխետ ` 

 

նայթւորիսանմւոսւո իրենոծանահ րակատգօ  , նամնահանւոյդրա  ,

 

ծավրովաևձ մւոքնւոյդրա նամցատսրահ և նամկաշմարեվ  , նիյանռել մակ արվ իթյւոևրեկամ իրկրե  

 

րենմւոկատւոկ իյոծանահ րակատգօ մւորենրաբմաչոպ մակ մւորենքծավրոփ  ,  ծավնամհաս քնորո

 

նակատահանգ նակատիգասետնտանաբարկրե նե լեցատս վոգրակ . 
 )03

 

մւոզւոխատեհարլ ` 

 

իրեևթ իրերյավաքնահ ղովծրոգահաշ  , իրեննոզիրոհ րոխ  ,  տաջնարատ

 

րենքնատախշա նակազւոխատեհանաբարկրե իրեսամաղետ ,  նե մւովցանակարի մւոքնւոյդրա իրո
 իրենրաշապ ծավտյահացաբ րոն և մւորգարեվ իրեգրակ րձրաբ իլեվա իրենրաշապ իրեգրակ րծաց

 

կրավշահ . 
 )13

 

մւոզւոխատեհ նակածրոգահաշ `  ջղոբմա նամծրոգահաշ իրյավաքնահ է մւովցանակարի

 

մւոքցաթնը իծավտահականամաժ  , քնահ նե մւովտրգշճ վոքնաևտեհ իրո  իրեննիմրամ նիյա

 

նայթւոնաբաևձ  ,  նակաիգոլոնխետ և նակակարո իրենոծանահ րակատգօ ւո իրեննամյապ նամրդաղետ

 

ըրենշինակտահ  , ըրեննամյապ նականաբարկրեորդիհ և նակակինխետանռել նամծրոգահաշ  ,  սեպչնի

 

մւոռավշահ վիտարեպօ իժրաշ իրենրաշապ է մւովրատակ ևան . 
 )23 ջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ

 

նակատահանգ նականխան նայթւոցեդզա արվ իրյավա `  նականաբարկրե
 նակասացաբ րովարանհ արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ մւոքցաթնը իրեննւոյթւորիսանմւոսւո

 

մւոտահանգ և մւոտյահացաբ իրեննւոյթւոցեդզա . 
 )33

 

նալպ նամրավառակ նականապհապանբ `  վոքնաևտեհ նամծրոգատգօքրեդնը
կանապհապանբ

 

նամցեզավն իրենտսւորոկ նա  ,  նամլեգրախնակ նայթւոցեդզա ձրադարեվնա



 

րենչիցւոց նամկրատիդատշմ նամցանակարի ցնարդ և րենմւոռացոջիմ ղովրովանալպ վոկատապն  ,

 

իլեփաչ և նե կատսհ քնորո  ` մւոքցաթնը իկանամաժ իկաշորո . 
)43  իքրեդնը  

 

մւոծրոգատգօ րիլամահ և տիմաջղո `  նամծրոգատգօքրեդնը  իսիպնյա մւոքցաթնը

 

մւոռարիկ իրենաիգոլոնխետ  ,  իյոծանահ րակատգօ նեզավնկ սնիրովարանհ մւոքպեդ իրո

 

ըրենտսւորոկ  , թյւոհաշ նյւոգալեվառա նակասետնտ իվցատսկ և : 
  

 

 ծավդոՀ 4. իքրեդնԸ  նիսամ  ըրենթյւորդանմիհ նայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
  

.1  իքրեդնԸ   և նամծրոգատգօ  նակավարի իրեննւոյթւորեբարահ ծավպակ տեհ նայթւոնապհապ

 

նե նրենթյւորդանմիհ նամրովագրակ ` 
 )1

 

ըմւովոհապա նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ և նայթւոգնատվնա նայթւոչկանբ . 
)2  իքրեդնը  

 

ըմւոչանաճ  ` նւոյթւոնակափես կիռացաբ նայթւոտեպ սեպրո . 
)3  իքրեդնը  պ և նամծրոգատգօ  և ըմւոմզակ իրերգարծ նակատեպ մւոտրոլո նայթւոնապհա

 

ըմւոծրոգարի . 
)4  իքրեդնը   նայթւողոկսհարեվ նակատեպ բմամտակն նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

ըմւոցանակարի . 
 )5

 

ըմւոցանակարի նամռավշահ նակատեպ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ  ,  իռշկեվշահ

 

ըմւոմզակ  , իրերյավաքնահ  , նահ րակատգօ  և ըմւորավ իրտսադակ նակատեպ իրենմւոկաևրե իրենոծա

 

ըմւոցանակարի նամռավշահ նակատեպ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
)6  իքրեդնը  

 

ըմւովոհապա նամծրոգատգօ րիլամահ և տիմաջղո . 
)7  իքրեդնը  մւոցակցնա նայթւոննքաձրոփ նակատեպ մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

ը. 
)8  իքրեդնը  

 

ըմւոցանակարի նամրովամրոն նակատեպ մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ . 
 )9

 

ընւոյթւոնյակարապարհ նայթւոենւոծրոգ ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )01

 

ընւոյթւոիվորաճվ նամծրոգատգօքրեդնը : 
  

 

 ծավդոՀ 5. 

 

նայթւոգնատվնա նայթւոչկանԲ  , րյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ  նայթւոնապհապ ի
ըմւովոհապա  

  
.1  իքրեդնԸ   ցիմղոկ իրենղոծրոգատգօքրեդնը մւովրդամարտ նե նամծրոգատգօ նրեսամաղետ

 նայթւոջղոռա ւո իքնայկ ցնակդրամ և նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ
 նամնապհապ իրենջնահապ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ ծավպակ տեհ նայթւոնապտշապ

ամյապ

 

վոն : 
  

 

 ծավդոՀ 6. իքրեդնԸ   իրերգարծ նակատեպ մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ
ըմւոծրոգարի և ըմւոմզակ  

  
.1  իքրեդնԸ  նիսամ   նամծրոգարի իրենջնահապ նայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

նե մւովցանակարի վոկատապն  իքրեդնը  րոգատգօ րիլամահ և տիմաջղո և ընայթւոնապհապ  ննամծ

 

մւոկաշմ իրերգարծ նակատեպ ղոսետախան րենմւոռացոջիմ ծավղղւո  , մւոծրոգարի և մւոտատսահ : 
.2  իքրեդնԸ  

 

նակատեպարնահ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  ,  նակաղետ և նիյանաջրշածարատ

 

ընւոյթւորավառակ է մւոտատսահ ըրերգարծ : 
.3  իքրեդնԸ  երգարծ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  նմւորովասնանիֆ իր

 

իեջւոյբ նակատեպ է մւովցանակարի  , ցիրենցոջիմ իրենրւոյբղա լյա ծավլեգրաչ վոքներօ ևան սեպչնի : 
  

 

 ծավդոՀ 7. իքրեդնԸ   նայթւոննքաձրոփ մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ
ըմւոցակցնա  

  
.1  իքրեդնԸ  հ նե մւովցանակարի մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  լայևտե

 

ըրեննւոյթւոննքաձրոփ ` 
 )1

 

նականաբաքրեդնը . 
 )2

 

նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ . 
 )3

 

նայթւոգնատվնա նակակինխետ : 
 .2  իրենրաշապ ծավրիսանմւոսւո նե ակաթնե նայթւոննքաձրոփ նականաբաքրեդնԸ

և իքրեդնը  նիսամ  

 

ընւոյթւոտավահանաժրա նայթւոկեղետ լյա  , նահ իրենոծանահ րակատգօ  իրերյավաք

 

ըրենրաշապ ւո նրենաիցիդնոկ  ,  մակ ծարցրոկ ընւոյթւոկանաշն նակարեբանւոյդրա ևան սեպչնի

 

ըմւորգսրւոդ իրենրաշապ ծավտսավահչ մւոքնւոյդրա իրենքնատախշա ագատեհ  :  նականաբաքրեդնԸ



 

ընւոյթւոտավահանաժրա նայթւոկեղետ լետահանգ է նկատապն նայթւոննքաձրոփ  ,  լետատսահ
աիցիդնոկ

 

ըրենրաշապ ւո նրեն  ,  նամրգսրւոդ իրենրաշապ լատ նւոյթւոցակարզե
նայթւոծավրովանմիհ  

 

նիսամ : 
 .3  նայթւոգնատվնա նակակինխետ և նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրՇ

 

ըծիգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ակաթնե է իրեննւոյթւոննքաձրոփ  :  և նայթւոնԲ
ոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ  նականաբարկրե ակաթնե նե նամտահանգ նականխան նայթւ

 

ըրերգարծ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո : 
.4  իքրեդնԸ   է մւովրտալյւոթ վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ նմւորդամարտ

 նայթւոտավահանաժրա իրեննւոյթւոկեղետ լայրեբարեվ իրենրաշապ ղովկանւորապ մւոնարդ նյաիմ
եդնը  և ըկանաք իրենրաշապ ծավտահանգ ւո ծավրիսանմւոսւո և ցինւոյթւոննքաձրոփ նականաբաքր

 

ոտեհ ցւոլեվտատսահ վոգրակ ծավնամհաս ըկարո : 
 .5  նամիհ իմւոմիդ իղոծրոգատգօքրեդնը նրեննւոյթւոննքաձրոփ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոՍ

լեվրատակ նե ղորակ վոգրակ ծավնամհաս արվ  իքրեդնը  սամաղետ  նականաբարկրե ի

 

մւոլւոփ րւոյչնաքարւոյ նայթւորիսանմւոսւո  ,  րակատգօ լեսկս է մւոնակնաց ըղոծրոգատգօքրեդնը եթե

 

մւոնահանւոյդրա իյոծանահ  ,  լերատակ սիլատ է լյւոթ ըթւոյն ծավցայակրեն նայթւոննքաձրոփ և

 

իկարո և իկանաք իկաշորո իրենոծանահ րակատգօ  , նաշն նակարեբանւոյդրա ցնարդ

 

նայթւոկա  ,

 

նակակինխետանռել  , նականաբարկրեարենեժնի  , նականաբարկրեորդիհ  ,  լյա և նականապհապանբ

 

մւոտահանգ վիտկեյբօ իրեննամյապ : 
 .6

 

վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ է մւովրատակ ընւոյթւոննքաձրոփ նականաբաքրեդնԸ  ,
տակ նայթւոննքաձրոփ նակատեպ նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ  մւովնամհաս ըգրակ նամրա

 

 է « նայթւոննքաձրոփ նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրՇ  

 

նիսամ  »  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

վոքներօ  , ըգրակ նամրատակ նայթւոննքաձրոփ նայթւոգնատվնա նակակինխետ կսի  ` «  նակակինխեՏ
նամրովագրակ նակատեպ նամվոհապա նայթւոգնատվնա  

 

նիսամ  » տեպարնաՀ ինատսայաՀ  նայթւո

 

վոքներօ : 
 .7  ների ւոլերատակ նիվշահ իրենցոջիմ նակափես ինւո քնւովարի նղոծրոգատգօքրեդնԸ

 

նւոյթւոննքաձրոփ խակնա նայթւոկեղետ նականաբարկրե ծավրդամարտ : 
 .8  իրյավաքնահ նե մւովխոփ սեպաէ վորենքնւոյդրա նայթւոննքաձրոփ խակնա եթԵ

կ ընակատահանգ նակատիգասետնտանաբարկրե մա  իքրեդնը   նականաբարկրե իսամաղետ

 

ըրենմւոցարեկտապ լայրեբարեվ իրեննւոյթւոկտահ լյա և իքծավցւոռակ  ,  ըղոծրոգատգօքրեդնը ապա
 իրենաիցիդնոկ իրյավաքնահ ղովծրոգահաշ ցիմղոկ րի նիմրամ րոզաիլ լեմիդ է ղորակ

 

նամտահանգարեվ  , մտշճ իրենրաշապ իյոծանահ րակատգօ ւո նամրովանմիհարեվ

 

նա  ,  ևան սեպչնի
 մւոքնւոյդրա իրենքնատախշա ագատեհ մակ ծարցրոկ ընւոյթւոկանաշն նակարեբանւոյդրա

 մւոծգախան և մւորգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը և նամրգսրւոդ իրենրաշապ ծավտսավահչ

 

վոկրաջառա ւոլերատակ րեննւոյթւոխոփոփ նախսատապամահ  :  է րովատրապ ընիմրամ րոզաիԼ
րաննք ըմւոմիդ

 

մւոշորո լենւոդնը մւոտեկմաժ այսմակեմ և լեկ : 
 .9  րակատգօ ևան լեվրատակ է ղորակ նւոյթւոննքաձրոփ խակնա նայթւոկեղետ նականաբարկրԵ

 

նամկաշմ իրեծգախան նամծրոգահաշ իրերյավաքնահ իրենոծանահ  ,  իրյավաքնահ

 

 նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ւո նամտսարտապախան ( արհնա իսիպդյա եթե  նւոյթւոտշեժ

 

է լեցաջառա  ) արվ նամիհ իրենլայվտ ծացատս րոն մակ իրենմւոցետոմ րոն բմամտակն նայթւոկեղետ : 
 .01

 

վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ է մւովրատակ ընւոյթւոննքաձրոփ խակնԱ : 
  

 

 ծավդոՀ 8. իքրեդնԸ   նամրովամրոն նակատեպ մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ
ըմւոցանակարի  

  
.1  իքրեդնԸ   ըմւորովամրոն նակատեպ մւոտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

իրենտրադնատս նիյագզա նախսատապամահ  , իրեգրականոնակ նակակինխետ  ,  նակակինխետ

 

է նմւոնւոդնը ւո նմւոկաշմ իրետկա նակավարի լյա և իրեննամյապ : 
 .2

 

ըրենտրադնատս նիյագզա ծավնւոդնը վոգրակ ծավնամհաՍ  , տ

 

ըրեգրականոնակ նակակինխե  ,
նե մւոգրականոնակ ըրետկա նակավարի լյա և ըրեննամյապ նակակինխետ  իքրեդնը   և նամծրոգատգօ

 

րամահ իրենցիկանսամ րոլոբ ըրեննւոյթւորեբարահավարի ծավպակ տեհ նայթւոնապհապ : 
.3  իքրեդնԸ  

 

ըրենտրադնատս նիյագզա իտրոլո նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  , ակինխետ  նակ

 

ըրեգրականոնակ  ,  մւովտատսահ և մւովկաշմ ըրետկա նակավարի լյա և ըրեննամյապ նակակինխետ

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նե : 
  

 

 ծավդոՀ 9. ընւոյթւոնյակարապարհ նայթւոենւոծրոգ ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  



 .1 ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնԸ   նայթւովտակեղետ լայրեբարեվ նայթւոենւոծրոգ

 

վոգրակ ծավնամհաս վորենքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւովցանակարի նմւորդամարտ : 
  

 

 ծավդոՀ 01 . ընւոյթւոիվորաճվ նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1

 

է իվորաճվ ըմւոծրոգատգօքրեդնԸ  ,  իքրգսներօ նյւոս բմայթւոռացաբ 26 -  վոծավդոհ դր
ետախան

 

իրեքպեդ ծավս : 
  

 

 ծավդոՀ 11 . իքրեդնԸ  ըքնւովարի նայթւոնակափես բմամտակն  
  

 .1

 

է ննւոյթւոնակափես կիռացաբ նայթւոտեպ ըքրեդնը նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  ,  ղորակ ըրո
 րակատգօ և իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե նյաիմ նամծրոգատգօ լեվրդամարտ է

նամնահանւոյդրա իրենոծանահ  

 

վորենկատապն : 
.2  իքրեդնԸ  

 

իքռաճավւոքռա լենիլ ղորակ նեչ ըրեսամաղետ  ,  լյա լեվրատօ մակ ակրառա իվարգ

 

վոևձ : 
  

 

 ծավդոՀ 21 . ըքնւովարի նայթւոնակափես բմամտակն նայթւոկեղետ նականաբարկրԵ  
  

.1  իքրեդնԸ  

 

իքծավցւոռակ նականաբարկրե  , իրենոծանահ րակատգօ ղովկանւորապ մւոքրեդնը  ,
ահ

 

իրենլայվտ նականաբարկրե իրերյավաքն  , իփաչ իրենրաշապ  , իրեննամյապ նամկաշմարեվ  ,  սեպչնի
իքրեդնըևան  

 

ըրեննւոյթւոկեղետ լայրեբարեվ իրեննւոյթւոկտահանձնառա լյա  ,  նե մւովկանւորապ քնորո

 

մւորեննւոյթւովտեվշահ նականաբարկրե  , մւորենզետրաք  ,  նամրգատսափ նականաբարկրե
 և նիյանջառա

 

մւորեթւոյն լյա  , նե ննւոյթւոնակափես նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  `  ցնարդ խակնա

 

ցիրենրւոյբղա նամրովասնանիֆ նամցատս : 
 .2

 

ցիրւոյբղա նամրովասնանիֆ խակնԱ  `  ծացնա նւոյթւոննքաձրոփ նականաբաքրեդնը նակատեպ

 

նամնիրօնտ վոգրակ րիդատրապ ընւոյթւոկեղետ նականաբարկրե  , նայթւոնապհապ  ,  և նամգրակամահ

 

ցյւոտահնա նինմրամ րոզաիլ մւովրդամարտ է նամցարնահդնը  ` վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ : 
 .3

 

ցիևձ նամցատս նայթւոկեղետ խակնԱ  `  ընւոյթւոկեղետ նականաբարկրե ծավրեբ քռեձ
 իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը նյաիմ լեծրոգատգօ և լենիրօնտ է ղորակ ըղոծրոգատգօքրեդնը

աս

 

մւորեննամհ : 
 .4  ւոլեվրաժարհ ցինարդ մակ ոտեհ ցւոլանարլ ըտեկմաժ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

 ընւոյթւոկեղետ նականաբարկրե ղովնտգ կատ նամնիրօնտ իրենղոծրոգատգօքրեդնը մւոքպեդ  3

 

նինմրամ րոզաիլ է մւովնձնահ մւոքցաթնը ավսմա  ` վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ : 
 .5 անիշաքաղաՔ  իրենոծանահ րակատգօ ղոցասիդնահ րենտկեյբօ նայթւոենւոծրոգ նակ

 ծավցատս մւոքցաթնը նայթւորարանիշ իրենցյւոռակ այրկրերոտս ծավպակչ տեհ նամնահանւոյդրա

 

նամնիրօնտ ըրեննւոյթւոկեղետ նականաբարկրե  , նայթւոնապհապ  ,  նամցարնահդնը և նամգրակամահ
մւովրդամարտ նե  զաիլ իտրոլոիքրեդնը

 

ցյւոտահնա նինմրամ րո  `  ծանամհաս նայթւորավառակ

 

վոգրակ : 
  

 

 ծավդոՀ 31 .  նամտյահացաբ և ըգրակ նամրդամարտ նայթւոկեղետ նականաբարկրԵ
ըմւոկափանամհաս  

  
 .1

 

րաճվնա է մւովրդամարտ ընւոյթւոկեղետ նականաբարկրԵ  .  նյաիմ նե մւորաճվ նինմրամ րոզաիլ
ավպակ տեհ նամրդամարտ նայթւոկեղետ

 

ցամիդ իրեննւոյթւոյառած ծավցւոտամ ծ  `  նայթւորավառակ

 

վոգրակ ծանամհաս : 
 .2  ծացատս իղոծրոգատգօքրեդնը մւորեննամհաս իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 իղոծրոգատգօքրեդնը ցնառա լեվտյահացաբ ղորակ իչ ընւոյթւոկեղետ նականաբարկրե

 

նայթւոնյաձամահ  : վոհապա է րովատրապ ընիմրամ րոզաիԼ  նականաբարկրե ցիցնաձնա դրորրե լե

 

նամկատւոկ արդ ընւոյթւոինտղագ նայթւոկեղետ  , նամրգանաձրա  , նայթւոնապհապ  ,  և նամցնախոփ

 

մւոքցաթնը նամծրոգատգօ : 
 .3  ըղոտյահացաբ մւոքպեդ նամտյահացաբ նայթւոինտղագ նայթւոկեղետ նականաբարկրԵ

պարնաՀ ինատսայաՀ նայթւովտանախսատապ է մւովկրաթնե  ծավնամհաս վոքներօ նայթւոտե

 

վոգրակ : 
 .4

 

մւոծրոգ իչ ըքլեգրա նամտյահացաբ նայթւոկեղետ նականաբարկրԵ  ,  նականաբարկրե եթե

 

է մւովրդամարտ ընւոյթւոկեղետ ` 
 )1

 

արվ նամիհ նամշորո ինարատադ . 



 )2  նակարգակաճիվ նակատեպ լայրեբարեվ իրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը
զակ նւոյթւովտեվշահ

 

վոկատապն ւոլեմ . 
 )3

 

վոկատապն նամծրոգատգօ մւորենկանաջրշ նիքրեն ինմրամ րոզաիլ . 
)4  իքրեդնը  

 

ընայթւոչսետ նակատեպ  , ընայթւոչսետ նակատեպ նականապհապանբ  ,  նիյակրահ

 

նիրեննիմրամ  `  վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ մւորեննամհաս նայթւոսավարի սիրեննիջրեվ
 և նակաղոկսհարեվ ղովցանակարի

 

վոկատապն ւոլեծրոգատգօ մւորենքնատախշա նակաղոկսհ : 
  

 

 ծավդոՀ 41 . 

 

իրյավաքնահ նիծանխեՏ  ,  նակարդատրա և իյոծանահ րակատգօ ծավնահանւոյդրա
ըքնւովարի նայթւոնակափես բմամտակն իրետյւոկացլ  

  
 .1  և նե ննւոյթւոնակափես կիռացաբ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ըրերյավաքնահ նիծանխեՏ

ակ

 

նամծրոգահաշ լեվրդամարտ վոգրակ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս նե ղոր  `  րակատգօ

 

վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ : 
 .2  նամծրոգատգօքրեդնը նե մւովրաճվ րամահ նամծրոգահաշ իրերյավաքնահ նիծանխեՏ

 

րենրաճվ  ` վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
 .3 եդնԸ  իրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա մւոքնւոյդրա նայթւոենւոծրոգ իղոծրոգատգօքր

 նայթւովտլյւոթ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ըքնւովարի նայթւոնակափես բմամտակն

 

նիղոծրոգատգօքրեդնը լայվտ է մւոնակտապ մւոքցաթնը նայթւողոծրոգ : 
 .4 ւոցարլ ցնառա ինւո քնւովարի նղոծրոգատգօքրեդնԸ  մակ իրեննւոյթւովտլյւոթ չից

 րի ւոլեծրոգատգօ մւոքցաթնը նայթւողոծրոգ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը իրեննւոյթւոնյաձամահ
 ւոլեցնախոփ իձնա լյա մակ ըրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա մւոքնւոյդրա նայթւոենւոծրոգ

 

ըքնւովարի նամծրոգատգօ ցնարդ : 
 .5 ատգօ նրետյւոկացլ նակարդատրԱ  է մւորաճվ ըրենրաճվ նամծրոգատգօքրեդնը նղոծրոգ

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
 .6  բմամտակն իրետյւոկացլ նակարդատրա ոտեհ ցւոլերադադ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

ընայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոնցնա ցյւոտահնա նքնւովարի նայթւոնակափես  , ըրո   է ղորակ

 

րերյավաքնահ նիծանխետ սեպրո լերդամարտ նամծրոգատգօ քնարդ : 
 .7  ինատսայաՀ ըքնւովարի նամծրոգատգօ բմամտակն իրետյւոկացլ նակարդատրԱ

 

նամծրոգատգօ լեվրդամարտ նե ղորակ քնարդ ոտեհ ցւոլենցնա ննայթւոտեպարնաՀ  `  նյւոս

 

վոգրակ ծավնամհաս վոքրգսներօ : 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  2 
  

ԴՆԸ ԸՄՒՈՐՈՎԱԳՐԱԿ ՆԱԿԱՏԵՊ ԻՏՐՈԼՈ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵ  
  

 

 ծավդոՀ 51 . իքրեդնԸ  

 

նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  ,  նամծրոգատգօքրեդնը ևան սեպչնի
 նակատեպ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ծավպակ տեհ

ըմւորավառակ  
  

.1  իքրեդնԸ  

 

նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  , ատգօքրեդնը ևան սեպչնի  ծավպակ տեհ նամծրոգ
 նե մւոնցանակարի նմւորավառակ նակատեպ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ

 

ըրեննիմրամ նամրավառակ նակատեպ րոզաիլ մւոռավագանբ լայվտ և ընւոյթւորավառակ  `  ցների

 

մւորենկանաջրշ իրեննւոյթւոսավարի : 
.2  իքրեդնԸ  ոռավագանբ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  նայթւորավառակ մւ

 

նե նրեննւոյթւոսավարի ` 
 )1

 

ըմւոցանակարի ւո նմւոշորո նայթւոնակաքաղաք նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )2

 

նամծղետս իգրակամահ նականսաիմ նայթւոկեղետ նականաբարկրե  ,  նամնիրօնտ և նամրավ

 

ըմւոնամհաս իգրակ . 
 )3

 

նամրավ իռշկեվշահ նակատեպ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ  , օ  իրենոծանահ րակատգ
ծավրդամարտ վոկատապն նամնահանւոյդրա  իքրեդնը  

 

նամռավշահ նակատեպ իրեսամաղետ  ,

 

նամրավ իրտսադակ նակատեպ իրենմւոկաևրե իրենոծանահ րակատգօ և իրերյավաքնահ  ,

 

ըմւոնամհաս իրեգրակ նամռավշահ նակատեպ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
 )4 գօքրեդնը  նակավարի ղորովագրակ ըրեննւոյթւորեբարահավարի մւոտրոլո նամծրոգատ

 

ըմւոտատսահ իրետկա . 
 )5  իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե և իրեննւոյթւովտլյւոթ նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմւոտատսահ իրեևձ իրեննւոյթւոնյաձամահ . 



 )6 ւոտատսահ իրեևձ իլեկանիրօ իրերգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմ . 
 )7  նակերատ և նիյակայսմառե լայրեբարեվ իժրաշ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ

 

ըմւոնամհաս իրեևձ իրեննւոյթւովտեվշահ . 
 )8

 

ըմւոնամհաս իևձ ինայտամացնարգ իժրաշ այրօնեմա իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ . 
 )9 րհնա կանամաժ նամծրոգահաշ իրերյավաքնահ իրերջ նիյաքնահ այրկրերոտս  տշեժա

 

իրենմւոկրատիդ նիյամիժեռ  ,  ւոլենապհապ ցիմւոտոտղա և ցիմւոռապս ըրենսրւոսեռ նիյարջ

 

ըմւոնամհաս իգրակ իրենմւոռացոջիմ . 
 )01

 

իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  ,  ծացաջառա մւոքցաթնը նամնահանւոյդրա
իրենքնյամահ ցիկարահ ցնարդ և իքրիդաղետ իրետյւոկացլ նակարդատրա   նայթւոչկանբ

 նամցանակարի իրենմւոկրատիդատշմ վոկատապն նամվոհապա նայթւոջղոռա և նայթւոգնատվնա

 

ըմւոնամհաս իգրակ . 
 )11  ւո իրեննւոյթւողորակ նակակինխետ և նակասնանիֆ իւոտամւոմիդ

իրենցոջիմ  նիսամ   իգրակ նամտահանգ իրենշինափաչ նակակարո ղովցայակրեն ընայթւոկեղետ
ըմւոնամհաս . 

 )21

 

իրենմւոցակրեմ նականաբարկրե տւոյգավզահ  , իրենմւոցայոգ նականաբաքնահ  ,
 քեժրա կւոտահ նիյաթւոկաշմատիգ և նակատիգ ւո իրենտկեյբօ նականաբաէնհ

ղոնցայակրեն  իքրեդնը  

 

ըմւոնամհաս իգրակ նայթւոնապհապ և ըկաճիվագրակ իրեսամաղետ սւոյմ . 
)31  իքրեդնը  այթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  նայթւոցկածրոգամահ նիյագզաջիմ մւոռավագանբ ն

 

ըմւոցանակարի  ,  լյա ծավնամհաս վորենքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ևան սեպչնի

 

րեննւոյթւոսավարի . 
 )41

 

ընւոյթւոնապտշապ իրենքնւովարի իրենիցաքաղաք և իրենղոծրոգատգօքրեդնը : 
  

 

 ծավդոՀ 61 . մցանակարի իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  նիյաղոհ տշեժարհնա րամահ նա
ըրեննւոյթւորեբարահ  

  
 .1  ևջիմ իրեննիմրամ նամրավառականքնի նակաղետ և իրենղոծրոգատգօքրեդնԸ

 բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նե մւովրովագրակ ըրեննւոյթւորեբարահավարի

 

վոգրակ ծավնամհաս : 
  

 

 ծավդոՀ 71 . իքրեդնԸ  ւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

նայթ  ,  նամծրոգատգօքրեդնը ևան սեպչնի
 մւոռավագանբ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ծավպակ տեհ

ըրեննւոյթւոսավարի իրեննիմրամ րոզաիլ  
  

.1  իքրեդնԸ   նրեննւոյթւոսավարի ինմրամ րոզաիլ մւոռավագանբ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

նե ` 
 )1 եպ մւոտրոլո նամծրոգատգօքրեդնը  նամցանակարի և ըմւոկաշմ նայթւոնակաքաղաք նակատ

 

ըմւովոհապա . 
)2  իքրեդնը  

 

իրենտրադնատս ծավնւոդնը մւոռավագանբ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  ,

 

ըմւոցանակարի նայթւողոկսհարեվ բմամտակն նամրատակ իրեննոնակ ւո իրեմրոն . 
)3  իքրեդնը   նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ րիլամահ և տիմաջղո  իրերգարծ նակատեպ

 

ըմւոցանակարի ւո նմւոկաշմ . 
 )4  նակավարի ղորովագրակ ըրեննւոյթւորեբարահավարի մւոտրոլո նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմւոկաշմ իրետկա . 
 )5

 

ըմւորդամարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )6

 

ըմւոնամհաս իևձ իլեկանիրօ իտկա նամցակտահանռել . 
 )7 մւոտրոլո նամծրոգատգօքրեդնը   նայթւոննքաձրոփ նակատեպ մւորեննամհաս նայթւոսավարի րի

 

ըմւոցանակարի . 
 )8

 

ըմւորավ իռշկեվշահ նակատեպ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ  ,  իրենոծանահ րակատգօ
ծավրդամարտ վոկատապն նամնահանւոյդրա  իքրեդնը   նամռավշահ նակատեպ իրեսամաղետ

 

ըմւոցանակարի  , ահ րակատգօ և իրերյավաքնահ  իրտսադակ նակատեպ իրենմւոկաևրե իրենոծան

 

ըմւորավ . 
 )9  տշեժարհնա րամահ նամծրոգատգօքրեդնը մւորեննամհաս նայթւոսավարի րի

 

ըմւորդամարտ իրեննւոյթւոնյաձամահ ւո իրեննւոյթւովտլյւոթ . 
 )01 մւորեննամհաս նայթւոսավարի րի  իքրեդնը  

 

ղորովագրակ ըցաթնըծրոգ նամծրոգատգօ  ,
ռակ նակատեպ

 

իրետկա վիտամրոն ղովոհապա ննւոյթւողոկսհարեվ և ըմւորավա  ,  սեպչնի
ևան  իքրեդնը  

 

ըմւոնւոդնը և ըմւոկաշմ իրեննոնակ ւո իրեմրոն ղովջնահապ րամահ նամծրոգատգօ . 



 )11

 

ըմւոքնկ իրերգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )21 մծրոգատգօքրեդնը կանամաժ նամրդամարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  րամահ նա

իքրեդնըծավլեգրա  

 

ըմւոտրգշճ իրեսամաղետ նիձնառա . 
 )31

 

ըմւոծղետս իգրակամահ նականսաիմ նայթւոկեղետ նականաբարկրե  , ըմւոնիրօնտ և ըմւորավ . 
 )41  բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմւոռարիկ իրենմւոկափանամհաս ծավսետախան . 
 )51 Հ  վոգրակ ծավնամհաս վորետկա լյա նակավարի և վորենքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայա

 

ըմւորդամարտ նայթւոկեղետ նականաբարկրե . 
)61  իքրեդնը   նայթւողոկսհարեվ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

(

 

տեհւոսյա ` իքրեդնը  

 

նայթւողոկսհարեվ  ) ըմւոգրակամահ իրենքնատախշա նայթւոչսետ նակատեպ . 
)71  նը իքրեդ   ըմւոտատսահ իրերգարծ նիյաքնատախշա նայթւոչսետ նակատեպ նայթւողոկսհարեվ

 

ըմւոնւոդնը իրեննւոյթւովտեվշահ լայրեբարեվ իրենքնատախշա ծավրատակ և . 
 )81  վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ նւոյթւոնյաձամահ լատ

ենոծանահ րակատգօ և նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  րամահ նամնահանւոյդրա իր
ծավնռեբարնած վոքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  իքրեդնը   ւոլենցանակարի մւոսամաղետ

 

րենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  ` դյա  նիսամ  

 

 նզավնռա  41  րովարգ ջառա րօ

 

նիղորկ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը վոլեկեզարի . 
 )91 լեծրոգ քտւոմ  իքրեդնը  ցակնաց  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե սամաղետ ծա

 

րամահ ւոլենցանակարի րենքնատախշա  ` դյա  նիսամ  

 

 նզավնռա  41  վոլեկեզարի րովարգ ջառա րօ

 

նիղորկ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը : 
.2  իքրեդնԸ   նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ծավպակ տեհ նամծրոգատգօ

նայթւոնապհապանբ մւոտրոլո   ինմրամ րոզաիլ նամրավառակ նակատեպ իռավագանբ

 

նե նրեննւոյթւոսավարի ` 
 )1

 

իրեմրոն նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ մւոռավագանբ նամծրոգատգօքրեդնը  ,

 

ըմւոցանակարի նայթւողոկսհարեվ նակատեպ բմամտակն նամրատակ իրենջնահապ ւո իրեննամյապ . 
 )2 գախան նամծրոգատգօքրեդնը

 

իրեծ  , իրերգարծ  ,  իրիլամահ նամնահանւոյդրաքնահ

 

նամժատնոմապա  , նամցավրեսնոկ իրերյավաքնահ  ,  ակաջրշ իրեծգախան նամրաժարհ և նամկափ

 

ըմւոցանակարի նայթւոննքաձրոփ նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ . 
 )3  նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ մւոռավագանբ նամծրոգատգօքրեդնը

ակատեպ

 

ընւոյթւոցկանսամ ընամրովաևձ նայթւոնակաքաղաք ն . 
)4  իքրեդնը   նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ծավպակ տեհ նամծրոգատգօ

 

ըմւոռարիկ իրենմւոկափանամհաս ծավսետախան բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ . 
 )5

 

նամժատնոմապա իրիլամահ նամնահանւոյդրաքնահ  , երյավաքնահ

 

նամցավրեսնոկ իր  ,  նամկափ

 

իրեծգախան նամրաժարհ և  ,  նայթւողոկսհարեվ նականապհապանբ բմամտակն նամրատակ իրերգարծ

 

ըմւոցանակարի . 
 )6

 

նամծրոգատգօ իխլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ  ,  իրենմւոցակտահ

 

նամկրավշահ իրեփաչ  , լենցանակարի րենքնատախշա նոիցավիտլւոկեռ  իրենմւոշորո լայրեբարեվ ւո

 

ըմւոնւոդնը . 
 )7  ակաջրշ և նայթւոնբ մւոլւոփ նամտահանգ նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ

 

ըմւոկսհարեվ և ըմւոտատսահ իրգարծ մակ ինալպ իրենմւոկրատիդատշմ բմամտակն իրյավաջիմ . 
 )8

 

իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  , նահանւոյդրա  ծացաջառա մւոքցաթնը նամ
 նայթւոչկանբ իրենքնյամահ ցիկարահ ցնարդ և իքրիդաղետ իրետյւոկացլ նակարդատրա

 նամցանակարի իրենմւոկրատիդատշմ վոկատապն նամվոհապա նայթւոջղոռա և նայթւոգնատվնա

 

ըմւոկաշմ իգրակ : 
.3  իքրեդնԸ  առականքնի նակաղետ մւոռավագանբ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ  նամրավ

 

նե նրեննւոյթւոսավարի իրեննիմրամ ` 
 )1

 

ցիմղոկ իրավակեղ իքնյամահ  , բմամշորո ւոնագավա իքնյամահ  ,  նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմւոքնկ իրգանամյապ նամծրոգատգօղոհ տեհ ցնաձնա ղոցենւո քնւովարի . 
 )2 ւոքնւոյդրա նամծրոգատգօքրեդնը ցիմղոկ իձնա ղոցենւո քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  մ

 

 ծավղղւո ննամնգնակարեվ իրեղոհ ծավտխախ (  իկաճիվ ինատիպ րամահ նամծրոգատգօ գնատվնա

 

ւոլերեբ  ) իրենմւոռացոջիմ  `  ընայթւոնյաձամահ իրավակեղ իքնյամահ ըրիգարծ իյաիցավիտլւոկեռ

 

ըլենցայակրեն : 
իքրեդնԸ   նամնահանւոյդրաքնահ լեսկս ղորակ իչ ըձնա ծացատս քնւովարի նամծրոգատգօ

ախշա  նայթւոնյաձամահ ջորիտանակափես նախսատապամահ իքծարատ լայվտ ցնառա նրենքնատ

 

իրգանամյապ նամծրոգատգօ իքծարատաղոհ մակ : 
  



 

 ծավդոՀ 81 . ըմւորավառակ նակատեպ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  
  

 .1 մւորավառակ նակատեպ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  ն
լաիցոս նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւովցանակարի -  նիրերգարծ նամցագրազ նակասետնտ

 

չնւոհամահ  `  նայթւորավառակ ըրերգարծ նակատեպ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե ծավկաշմ

 

վոցոջիմ ւոլեվոհապա ցիմղոկ իրեննիմրամ ւոսավարի նմւոծրոգարի ցնարդ և ւոլետատսահ ցիմղոկ : 
 .2  նակատեՊ  նե մւոռարեն և վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նե մւովկաշմ ըրերգարծ

 

սեպարովանսամ ` 
 )1  ղորիտ մւոտրոլո նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ընակատահանգ իկաճիվ  `  իրենրիդնխ ծացառած վոծգ իկասետ րւոյչնաքարւոյ իրենքնատախշա
ցիցնարդ և բմամտյահացաբ  

 

բմամրովանմիհ իրեցրահ ղոջնահապ մւոծւոլ թրեհանջառա . 
 )2  ղովկանւորաշ և ղովսկս վոծգ իրեվտապ նակատեպ մւոծավտահականամաժ ղովրգարծ

 

ըկնաց իրենքնատախշա  ` բմամնամհաս իրենտեկմաժ ղովսետախան րամահ նամցանակարի ցնարդ  ,
եժարհնա րամահ նամրատակ իրենքնատախշա ղովրգարծ ևան սեպչնի  իրենցոջիմ նակասնանիֆ տշ

 

բմամրովանմիհ և բմամսետախնակ . 
 )3  ղովկանւորաշ և ղովսկս նիվշահ իրենմւորդրեն րովանսամ մւոծավտահականամաժ ղովրգարծ

 

ըկնաց իրենքնատախշա  `  նամվարգրեն իրենտկեյբւոս ղորավասետնտ րամահ նամցանակարի ցնարդ
մհաս իրենտեկմաժ նամրատակ իրենքնատախշա դյա և

 

բմամնա : 
 .3  է մւովոհապա նմւորովաևձ իրեվտապ նակատեպ իտրոլո նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

 

ընիմրամ րոզաիլ  `  նակակինխետ ւո նականաբարկրե իրենքնատախշա քիլեվրատակ վոլեկաշմ

 

 և իրենքնարդաջառա ( մակ  ) ըրենթեթափ իրեթղթատսափ նիյավշահախանածգախան : 
 .4 բարկրե վորեվտապ նակատեՊ  մւովցանակարի նրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականա

իեջւոյբ նակատեպ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նյաձամահ նե  նիսամ  

 

իքներօ : 
  

Խ ՒՈ Լ Գ   3 
  

ԸՔՆՒՈՎԱՐԻ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ  
  

 

 ծավդոՀ 91 . ըրեևձ նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1

 

լեվծրոգատգօ է ղորակ ըքրեդնԸ ` 
 )1 մւոսւո նականաբարկրե

 

վոկատապն իրեննւոյթւորիսան . 
 )2

 

վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ : 
  

 

 ծավդոՀ 02 . ըմւորդամարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1

 

ընիմրամ րոզաիլ է մւորդամարտ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  `  և վոքրգսներօ նյւոս

 

վոգրակ ծավնամհաս վորետկա լյա նակավարի  ` գօքրեդնը  մակ նայթւովտլյւոթ նամծրոգատ

 

նայթւոնյաձամահ  , իտկա նամցակտահանռել  ,  տեհ իղոծրոգատգօքրեդնը ևան սեպչնի

 

վոցոջիմ նամքնկ իրգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը : 
 .2  կեմ նյաիմ լենակտապ է ղորակ և է իլենաժաբնա նքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

 իձնա նականաբավարի ( մւովթ դյա  ` այրկրերատօ  

 

ընայթւոպրեկամզակ նիյարտևռա նայթւոտեպ :)  
 .3  րակատգօ նակաղատեմ չո է մւովցանակարի նմւոծրոգատգօքրեդնը ցյւոտահնա և տեկմաժնԱ

 

ղոդնպատեհչ կատապն ւոլանատս թյւոհաշ ըմւոնահանւոյդրա իրենոծանահ  ,  իրենքիրակ նակափես

 

նիղոծրոգատգօքրեդնը րամահ  ` ակտապ վոքնւովարի նայթւոնակափես

 

ցիրեսամաղոհ ղոն : 
 .4  նամծրոգատգօքրեդնը վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե իքմւոհ վիտկաոիդաՌ

 ղոցենւո նւոյթւովտլյւոթ կւոտահ նյաիմ լեմիդ նե ղորակ րամահ նամրեբքռեձ իքնւովարի

 

քնիձնա նականաբավարի  :  է մւոնամհաս ըգրակ նամրդամարտ նայթւովտլյւոթ կւոտաՀ
յթւորավառակ

 

ընւո : 
  

 

 ծավդոՀ 12 . ըմւոցակտահանռեԼ  
  

 .1

 

 իյոծանահ րակատգՕ ( իրերջ նիյաքնահ և մահարցղաք այրկրերոտս բմայթւոռացաբ  )
 իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը է մւովրտ ըմւոցակտահանռել րամահ նամնահանւոյդրա

սամ չիցւոցակղաբ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը և կանամաժաիմ տեհ նամրդամարտ

 

է ն : 
 .2

 

նյաձամահ իծգախան նամնահանւոյդրաքնահ է մւովրատակ ըմւոցակտահանռեԼ : 



 .3  կիռացաբ նայթւոենւոծրոգ ինւո մւորեննամհաս նամցակտահանռել ըղոծրոգատգօքրեդնԸ

 

քնւովարի : 
 .4  ընւոյթւոենւոծրոգ ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնը ինւո քնւովարի նղոծրոգատգօքրեդնԸ

նյաիմ ւոլելաված  իքրեդնը  

 

մւորեննամհաս իսամաղետ նյա  , բմամցակտահանռել է ծավշորո ըրո : 
 .5  ինւո քնւովարի նձնա ղոցենւո քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

ծավշորո վոտկա նամցակտահանռել  իքրեդնը   ւոլենցանակարի մւորեննամհաս իսամաղետ

 

նւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  ` լեհապ կայղետ

 

նինմրամ րոզաիլ վո : 
  

 

 ծավդոՀ 22 . ըմւոնիրօնտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1

 

է իլեցնախոփ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  :  իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

իձնա լյա նմւորդամարտ  ` է մւովլեգրա վոքնւովարի նամծրոգատգօ : 
 .2 ովցանակարի նմւոցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  ինմրամ րոզաիլ է մւ

 

բմայթւոնյաձամահ  ,  իքրգսներօ նյւոս է մւովրտ ըրո 32 -

 

վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ դր  :  րոզաիԼ
 իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը է քմիհ ընւոյթւոնյաձամահ ծավրտ ցիմղոկ ինմրամ

 

րամահ նամպրեկաևձարեվ : 
 .3 գ րոլոբ ծավղղւո ննամցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  մակ ըրենքրածրո

 

ըրեննւոյթւողոծրոգ  , նայթւոնյաձամահ ինմրամ րոզաիլ ցնառա նե լեվցանակարի քնորո  , նե չնիչո ռա : 
  

 

 ծավդոՀ 32 .  նւոյթւոնյաձամահ լայրեբարեվ նամցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ
ըգրակ ւոլատ  

  
 .1

 

ըձնԱ  , ամծրոգատգօքրեդնը ղոնակտապ ների լերատօ է րիդատմ ըրո

 

ըքնւովարի ն  ,  րոզաիլ
 նւոյթւոնյաձամահ րամահ նամցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը մւոնցայակրեն է նիմրամ

ւոլատ  նիսամ  

 

մւոմիդ : 
 .2

 

իռարեն է քտեպ ըմւոմիԴ ` 
 )1

 

ըմւոնավնա վիրլ իձնա նականաբավարի  ,  նամծրոգատգօքրեդնը է մւոնակտապ նիրո

 

ըքնւովարի . 
 )2

 

մւոշն  ` րեդնը ղովցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօք  

 

նիսամ . 
 )3  ծավսետախան րամահ ւոլեցյահ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը վոքրգսներօ նյւոս

 

ըրեննւոյթւոկեղետ . 
 )4  իրենքնատախշա ծավսետախան վոծգախան մակ վորգարծ նւոյթւովտեվշահ

նամրատակ  

 

նիսամ  , մւովթ դյա  ` իրենմւոռացոջիմ նականապհապանբ ևան  

 

նիսամ : 
 .3 իԴ  ծավցարեվավ ճաշտապ մակ վոկանիրօնբ նե մւովցայակրեն ըրեթղթատսափ ղովցկ նիմւոմ

 

վոնեճտապ : 
 .4

 

ոտեհ ցւոլանատս նմւոմիդ ընիմրամ րոզաիԼ  ` 03 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  մւոնւոդնը է մւոշորո
 ըլատ նւոյթւոնյաձամահ մակ ւոլատ նւոյթւոնյաձամահ նամցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը

լեժրեմ

 

նիսամւո  :  ւոլեվցայակչ մւոշորո ցիմղոկ ինմրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավշն մւոսամ նյւոՍ

 

ծավրտ է մւովրամահ ընւոյթւոնյաձամահ մւոքպեդ  ,  ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ : 
 .5  նամցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  րոզաիլ ըլատ նւոյթւոնյաձամահ լայրեբարեվ

 

ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս է մւովժրեմ ցիմղոկ ինմրամ  `  ըցյահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը

 

նախսատապամահ նիրենթյւորդ ւոլեժրեմ : 
  

 

 ծավդոՀ 42 . ըմւոցնախոփ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1 ւովցնախոփ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  վոևձ նամնաժաբ մակ նամցանձնառա է մ

 

մւոքպեդ նամպրեկամզակարեվ իձնա նականաբավարի  `  չինաժաբ վոգրակ նայթւոդրոջահավարի

 

արվ նամիհ իռշկեվշահ  , բմայթւոնյաձամահ ինմրամ րոզաիլ  ,  է մւովրտ ըրո 32 -

 

 իծավդոհ դր 2-  վոսամ դր

 

բմամնապհապ իրենջնահապ ծավնամհաս : 
  

 

 ծավդոՀ 52 . տգօքրեդնԸ ըրենքիխշարե իքնւովարի նամծրոգա  
  

 .1  ինատսայաՀ է մւովրովախշարե ընւոյթւոնապտշապ իրենքնւովարի իղոծրոգատգօքրեդնԸ

 

բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ  :  նայթւոխոփոփ նայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ծասկս ցիհապ նամրտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը մւոքպեդ  `  3 ը ավրատ

 

մւոքցաթն  ,



 

բմամտակն իձնա ծացատս քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  ,  նինմրամ րոզաիլ ցիմղոկ սինիջրեվ
 իքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ նե մւովռարիկ արվ նամիհ իմւոմիդ ծավղղւո

 

 իրենրաճվ նամծրոգատգօնբ ղոծրոգ նիհապ նամրտ ( մւովթ դյա  ` իիթլայոռ )  ,  իրենտնեդիզեռ
աթւոհաշ

 

իկրահ  , իրեննիժաբահաշ իրենտնեդիզեռ չո  , իրենքյւորդասոկոտ  ,  նամկրահ իրենիթլայոռ

 

ըրեփաչաքյւորդ : 
  

 

 ծավդոՀ 62 . ըմւոլեգրա նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

.1  իքրեդնԸ   նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւովլեգրա նմւոծրոգատգօ իրեսամաղետ նիձնառա

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ  `  նիյագզա

 

նամվոհապա նայթւոգնատվնա  ,  և իքնայկ ցնակդրամ

 

նայթւոջղոռա  ,  նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ մակ իրենքեժրա նիյաթւոկաշմամտապ

 

ցինւոյկնասետ  , ղովցյահ եթե  իքրեդնը  

 

նակ մւոսամաղոհ ղովնտգ արվ իսամաղետ ` 
 )1

 

րեննամզերեգ . 
 )2

 

նայթւոնբ  , րաշւոհ իթյւոկաշմ և նայթւոմտապ

 

րեննաձ . 
 )3  իրենինադնեկ մակ րեսյւոբ ծավցնարգ մւոքրգ րիմրակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

րենիղետականբ  , րենիղւո նոիցարգիմ իրենինադնեկ նե մւոնցնա վոքծարատ լայվտ եթե ևան սեպչնի : 
 .2  լեվցանակարի է ղորակ մւորենքծարատ ղովնապհապ կւոտահ նայթւոնբ ըմւոծրոգատգօքրեդնԸ
 նյաիմ

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նականապհապանբ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
  

 

 ծավդոՀ 72 . ըրենտեկմաժ նամրդամարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1

 

 վոտեկմաժ իկաշորո է մւովրդամարտ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ (  բմայթւոռացաբ 02 -  դր

 

 իծավդոհ 3-

 

իսամ դր )` 
)1  իքրեդնը  արկրե

 

վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբ  `  3 վոտեկմաժ ղոցնազարեգչ նիրատ  ,

 

լեվգձարակրե է ղորակ ըրո  `  իքրգսներօ նյւոս նյաձամահ 24 -

 

իգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ դր . 
 )2

 

վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ  `  ջղոբմա նամծրոգահաշ իրյավաքնահ

 

րամահ իծավտահականամաժ  ` ավնամհաս

 

նյաձամահ իծգախան ծացնա նւոյթւոննքաձրոփ վոգրակ ծ  ,

 

իլեվա չո ցյաբ  ,  նաք  05 իրատ  , լեվգձարակրե է ղորակ ըրո  `  իքրգսներօ նյւոս նյաձամահ 55 -  դր

 

իգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ : 
 .2  ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը նե մւովրգարմա նրենտեկմաժ նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

մւորեթղթատսափ ղոտսավահ : 
  

 

 ծավդոՀ 82 . ըվարգ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1

 

ակրառա իվարգ լենիլ է ղորակ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ : 
 .2  նինմրամ րոզաիլ է մւովքնկ ըրիգանամյապ իվարգ ևջիմ իւոռավարգ և իղոծրոգատգօքրեդնԸ

 

ոտեհ ցւոլենցակեղետ րովարգ  :  մւովցայակրեն ըրիգանամյապ իվարգ ծավքնԿ  նիմրամ րոզաիլ է

 

վոկատապն ւոլեռավշահ մւոնայտամ նամռավշահ իրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը : 
 .3  սեպառացաբ է մւովցանակարի նմւոցարի իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ծավրդավարԳ

 

վոցոջիմ իրեննւոյթւոկրակաս նիյակարապարհ  `  իքրգսներօ նյւոս 92 -  ծավնամհաս վոծավդոհ դր

 

վոգրակ : 
  
Հ

 

 ծավդո 92 .  րիդակրահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ղոցասիդնահ ակրառա իվարԳ
ըմւորատօ  

  
 .1  իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ղոցասիդնահ ակրառա իվարգ մւոքպեդ իվարգ իքնւովարԻ

 

վոցոջիմ իրեննւոյթւոկրակաս նիյակարապարհ է մւովցանակարի նմւորատօ րիդակրահ : 
 .2 րակաս նիյակարապարՀ  քնիձնա նականաբավարի նենւո քնւովարի ւոլեցկանսամ նիրեննւոյթւոկ

(

 

մւովթ դյա  ` ընւոյթւոպրեկամզակ նիյարտևռա նայթւոտեպ այրկրերատօ )  ,  ցինմրամ րոզաիլ քնորո

 

րամահ ւոլեցկանսամ ցնարդ լեցատս նե նւոյթւոնյաձամահ : 
 .3 ոյթւոնյաձամահ ւոլեցկանսամ նիրեննւոյթւոկրակաս նիյակարապարՀ  նւ

ւոլանատս  նիսամ   նյւոս է մւովկրաննք ցիմղոկ սինիջրեվ և մւովցայակրեն է նիմրամ րոզաիլ ըմւոմիդ

 

 իքրգսներօ 32 -

 

վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ դր : 
 .4  նամրատօ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը մւոքնւոյդրա իրեննւոյթւոկրակաս նիյակարապարՀ

րլ ցինմրամ րոզաիլ րամահ ւոլեքնկ քրածրոգ

 

մւովջնահապ իչ նւոյթւոնյաձամահ չիցւոցա : 



 .5  նյւոս նւոռավարգ մւոքպեդ ւոլեվրարատյահ ծացայակչ ըրեննւոյթւոկրակաս նիյակարապարՀ

 

 իքրգսներօ 32 -  նականխան ծավտ ինմրամ րոզաիլ վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ դր
ես րի ւոլեծարեվ ըքնւովարի ծավրդավարգ ինւո քնւովարի բմայթւոնյաձամահ

 

 նայթւոնակափ (  քռեձ

 

քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը լերեբ  )  իրեննւոյթւոկրակաս նիյակարապարհ րոն ւոլեջնահապ մակ

 

մւոկանաշն : 
 .6

 

ըրենթյւորդ իրերգանյաձամահ լյա և իրգանամյապ իվարԳ  ,  իծավդոհ նյւոս նե մւոսակահ քնորո

 

նիրեննոնակ  , նե չնիչո ռա : 
  

 

 ծավդոՀ 03 . քրեդնը և ըմւոցաշւոգԶ ըմւոցերադադ իքնւովարի նամծրոգատգօ  
  

 .1  ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս նյաիմ է մւովցերադադ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

վոգրակ և վորեքմիհ : 
 .2  լատ է ղորակ նիձնա նականաբավարի ղորկ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ընիմրամ րոզաիԼ

 

մւոցաշւոգզ րովարգ  , ՝ան եթե  
 )1 մւորատակ իչ  

 

ըրեննւոյթւորովատրապ ծավսետախան վոքրգսներօ նյւոս . 
 )2

 

ըրեննամյապ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը մւորատակ իչ  ,  ՝մւովթ դյա

 

վորգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը  ,  վոքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը վոծգախան մակ վորգարծ
մյապ ղովչնռա ննամցանակարի իրեննւոյթւորովատրապ րի ծավսետախան

 

ըրեննա  ,  բմայթւոռացաբ

 

իրենլւոդածրոգ  , իրենմւոտահդնը իրեննւոյթւոյառած վորենռաճտապ խակնա ցիղորավասետնտ  `

 

նամրարակատամարտկելէ  , իրեքպեդ լյա և նամրարակատամարջ  , իժւո իլերահաթղահնա  ` իրենհեդրհ  ,

 

իրենղեղեհրջ  , իրեժրաշարկրե  , իրենտեղա նականբ լյա մակ իրենկիրոթոփ  , ան սեպչնի

 

իրեննւոյթյապ և  ,

 

իմզարետապ  , նայթւոչկեբահա  , իմզարետապ նակաիցաքաղաք  , իրեննւոյթւոգրակնա  ,

 

նայթւոբմատսպա  , նլյա և նամցանյագզա  ,  քնորո  09  մւոնձրադ նե րանհնա մւոքցաթնը ավրօ

 

ըմւորատակ իրենքնատախշա  ,  ըրետսափ նախսատապամահ լեվցայակրեն նե նիմրամ րոզաիլ և
րեթղթատսափ ղոյակվ

 

ը. 
 )3

 

մւոքցաթնը ավսմա կեմ ցինավրօ ծավնամհաս ՝ըրենրաճվ ծավսետախան վոքներօ լերաճվ իչ : 
 .3  իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ւոլենւոդնը մւոշորո ինւոչ քնւովարի ննիմրամ րոզաիԼ

 

նիսամնամցերադադ  , նամցաշւոգզ ըղորկ քնւովարի եթե  նիսամ  

 

ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած  `  չո

 

իլեվա  , աք

 

 ն  09 մւոքցաթնը ավրօ  , ըրեքմիհ ծավշն է լերցարեվ : 
 .4

 

լենտմ ղորակ իչ ջեմ իժւո նմւոցերադադ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  ,  ռեդ ինաք
 տեհ իրենքնւովարի սինիջրեվ բմամտակն իղորկ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը նեչ ծավտրավա

 

ըրենցաթնըծրոգ ծավսկս նակարավատադ ծավպակ : 
 .5 օքրեդնԸ

 

է մւորադադ ըքնւովարի նամծրոգատգ  , եթե ` 
 )1

 

ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը է լեցարլ . 
 )2

 

ըձնա նականաբավարի ղոծրոգատգօքրեդնը է լեվրածւոլ  ,  է լերադադ ըղոծրոգատգօքրեդնը մակ

 

ցւոլենիլ րետակրանռեձ տահնա . 
 )3

 

 մւոտեկմաժ ծանամհաս ինմրամ րոզաիլ (  09 րօ  ) ը  իչ ըղորկ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդն

 

ըրեքմիհ նամցաշւոգզ լերցարեվ . 
 )4

 

վոկատապն նյա չո է լեվծրոգատգօ նքրեդնը  , է լեվրդամարտ րամահ իրո . 
 )5

 

 նինմրամ րոզաիլ և լերեբանտյահ ըղոծրոգատգօքրեդնը  41 լերցակեղետ իչ մւոքցաթնը ավրօ ` 

 

ա  . տգօ ծավշնչ մւոքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  իրենմւոկատւոկ իրենոծանահ րակա

 

նիսամնամրեբանտյահ , 

 

բ  . նայթւոյակռա իրենտկեյբօ ղոնցայակրեն քեժրա նիյաթւոկաշմատիգ և տւոյգավզահ  

 

նիսամ , 

 

գ  . ւոլագ տյահ ի իրեկսիռ նակաիգոլոկէ ծավսետախանչ  

 

նիսամ : 
 .6

 

 իծավդոհ նյւոՍ 5- քնւովարի ննիմրամ րոզաիլ մւորեքպեդ ծավսետախան վոսամ դր   ինւո

 

ըրիգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը ւոլեծւոլ ինամղոկաիմ : 
 .7  նայթւոտեպ և նայթւոկարասահ ևան լեվցերադադ է ղորակ ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ րամահ իրենքիրակ : 
 .8 իհ ըմւոցերադադ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  վոկատապն նամծրոգատգօքրեդնը է քմ

 

րամահ նամցերադադ իրենքնւովարի իղոծրոգատգօքրեդնը բմամտակն իսամաղոհ ծավցակտահ : 
  

 

 ծավդոՀ 13 . ըմւոռավշահ իրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1  ծավցանորտնեկ նամռավշահ իրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը է մւորավ ընիմրամ րոզաիԼ

 

նայտամ  ,

 

ըրեննւոյթւոկեղետ ղովչնռա նիրենքնւովարի դյա նե մւովռավշահ ղետրո  ,  ևան սեպչնի

 

ըրեննւոյթւոխոփոփ իրենքնւովարի  , ըրենմւոցնախոփ  , ըվարգ  , ըմւոցերադադ և ըմւոցաշւոգզ : 



 .2  ւոկրե է ծավմզակ ընայտամ ծավցանորտնեկ նամռավշահ իրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ
իրեննայտամ նականսաիմ

 

ց` 
 )1

 

ցինայտամացնարգ նամռավշահ իքնւովարի իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  ,  ղետրո

 

ըմւոմիդ ծավցայակրեն ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե է մւովցնարգ  :  նամՆ

 

է մւովլակարամահ մւոմիդ րւոյչնաքարւոյ ծացատս մւոցնարգ  : ըմաժ և ըվիթասմա նամցատս իմւոմիԴ  

 

մւոնակացատս նե մւովշն  ,  մակ նիձնա ծարոզաիլ արն մակ նիւոտամւոմիդ է մւովնձնահ ըրո

 

նիւոտամւոմիդ է մւովկրաղւո վոկաման ծավրիվտապ . 
 )2

 

ցինայտամացնարգ նամռավշահ իքնւովարի նամնահանւոյդրաքնահ  ,  է մւովցնարգ ղետրո
մւոմիդ ծավցայակրեն ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրաքնահ

 

ը  :  ծացատս մւոցնարգ նամՆ

 

է մւովլակարամահ մւոմիդ րւոյչնաքարւոյ  :  նե մւովշն ըմաժ և ըվիթասմա նամցատս իմւոմիԴ

 

մւոնակացատս  ,  ծավրիվտապ մակ նիձնա ծարոզաիլ արն մակ նիւոտամւոմիդ է մւովնձնահ ըրո

 

նիւոտամւոմիդ է մւովկրաղւո վոկաման : 
 .3 վշահ իրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  ցինայտամ ծավցանորտնեկ նամռա

 ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւովրդամարտ ընւոյթւովտակեղետ

 

վոգրակ : 
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ՎՈԿԱՏԱՊՆ ԻՐԵՆՆՒՈՅԹՒՈՐԻՍԱՆՄՒՈՍՒՈ ՆԱԿԱՆԱԲԱՐԿՐԵ ԸՄՒՈԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ  
  

 

 ծավդոՀ 23 . ըգրակ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  
  

 .1 կրԵ

 

 ըձնա նականաբավարի լերատակ է ղորակ րեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբար ( մւովթ դյա  `

 

ընւոյթւոպրեկամզակ նիյարտևռա նայթւոտեպ այրկրերատօ )  ,  նյւոս ըքնւովարի դյա լերեբ է քռեձ ըրո

 

վոգրակ ծավնամհաս վոքրգսներօ : 
 .2 արլ իրերյավաքնահ ղովտսարտապախան նամծրոգահաշ ւո ղովծրոգահաՇ  և մւոզւոխատեհ

 իրյավաքնահ լայվտ նյաիմ ինւո քնւովարի ւոլենցանակարի մւոզւոխատեհ նակածրոգահաշ

 

ըձնա ղոցենւո քնւովարի նամծրոգահաշ : 
 .3  ինմրամ րոզաիլ նե մւովցանակարի նրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

անամյապ նամծրոգատգօքրեդնը ծավքնկ և նայթւոնյաձամահ ծավտ

 

արվ նամիհ իրգ : 
 .4  նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ

 ծավքնկ և նայթւովտլյւոթ ծավտ ինմրամ րոզաիլ նե մւովցանակարի նրեննւոյթւորիսանմւոսւո

 

արվ նամիհ իրգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը : 
 .5

 

 իծավդոհ նյւոՍ 3- ամարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը վոսամ դր  մւոնամհաս ըգրակ նամրդ

 

ընւոյթւորավառակ է : 
 .6  նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ

 է մւովցանակարի նմւորդամարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը րամահ իրեննւոյթւորիսանմւոսւո

 

վոգրակ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս : 
 .7  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն

 և նայթւոննքաձրոփ նականաբաքրեդնը նակատեպ նե ակաթնե ըրենքնւոյդրա իրենքնատախշա

 

նամռավշահ  ` վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ : 
  

 

 ծավդոՀ 33 . ըլեցյահ նւոյթւոնյաձամահ վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  
  

 .1 ւո նականաբարկրԵ  է մւովցայակրեն ըմւոմիդ վոկատապն ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոս

 

նիմրամ րոզաիլ : 
 .2

 

նե մւովցայակրեն ցիկ նարդ և մւովշն մւոմւոմիԴ ` 
 )1

 

ըմւոնավնա իւոտամւոմիդ  ,  նեցսահ ( ըրյավ ւոլեվնտգ .)  
 )2

 

ընեճտապ ինակայակվ նամցնարգ նակատեպ իւոտամւոմիդ . 
 )3 մցանակարի իրենքնատախշա

 

ըտեկմաժ ղովջնահապ րամահ նա . 
)4  իքրեդնը  

 

ընւոյթւորգարակն իսամաղետ նյա  ,  րամահ ւոլենցանակարի նւոյթւորիսանմւոսւո ղետրո

 

ըմւոմիդ է լեվցայակրեն  , և իքրեդնը  

 

ըծիգակատահ իսամաղետ դյա  ` վորենտանիդրոոկ նիյատեկարյած . 
 )5

 

ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
 )6

 

իւոտամւոմիդ  `  նամծրոգատգօքրեդնը ծացենւո մւոնիկխան մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
իքնւովարի  նիսամ  

 

ըրենլայվտ . 



 )7 իրենցոջիմ ւո իրեննւոյթւողորակ նակակինխետ և նակասնանիֆ  նիսամ  

 

նւոյթւոկեղետ  ,  իրո
րավառակ է մւոնամհաս ըրենջնահապ ղովցայակրեն նարդ և ընւոյթւոկադնավոբ

 

ընւոյթւո . 
 )8

 

ըկնաց իրեթղթատսափ ծավցայակրեն : 
  

 

 ծավդոՀ 43 . ընւոյթւոկադնավոբ նայթւոնյաձամահ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  
  

 .1

 

է մւոռարեն սեպարովանսամ ընւոյթւոնյաձամահ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ ` 
 )1

 

ըրամահ նակաթրեհ նայթւոնյաձամահ  , նիրատ նամրտ  , ըսիմա  , մա  նայթւողոծրոգ և ըվիթաս

 

ըտեկմաժ . 
)2  իքրեդնը  

 

ըրենտանիդրոոկ իրետեկարյած իսամաղետ  `  նիյատանիդրոոկ նականսաիմ

 

վոգրակամահ . 
 )3

 

ըկատապն նայթւորիսանմւոսւո : 
 .2

 

ըրիգանամյապ և ըրիգարծ նայթւորիսանմւոսւո նե մւովցկ ընայթւոնյաձամաՀ  ,  քնորո

 

նե նրեսամ իլետկաքնա նայթւոնյաձամահ : 
  

 

 ծավդոՀ 53 . ըրիգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  
  

 .1  ևջիմ իղոծրոգատգօքրեդնը և ինմրամ րոզաիլ վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

 

րիգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը է մւովքնկ : 
 .2

 

նե մւովշն սեպարովանսամ մւորգանամյաՊ ` 
 )1  նամրատակ և ըկատապն իրենքնատախշա

 

ըրենտեկմաժ . 
)2  իքրեդնը  

 

ըրենտանիդրոոկ իրետեկարյած իսամաղետ . 
 )3

 

ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ իրգանամյապ . 
 )4  րոզաիլ վոգրակ ծավնամհաս ըրեննւոյթւոկեղետ ծավցատս մւոքնւոյդրա նայթւորիսանմւոսւո

 

ընւոյթւոնակատրապ իղոծրոգատգօքրեդնը ւոլենցայակրեն նիմրամ : 
  

 

 ծավդոՀ 63 . անաբարկրԵ ըրիգարծ նայթւորիսանմւոսւո նակ  
  

 .1  ինմրամ րոզաիլ ցիկ նիմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

 

ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե մւովցայակրեն է ննամցենյաձամահ : 
 .2

 

իռարեն է քտեպ ըրիգարծ նիյաքնատախշԱ ` 
 )1 քնատախշա քիլեվրատակ

 

ըրենտեկմաժ ղովրդաթնե և ըրենկատապն իրեն . 
)2  իքրեդնը   նականաբարկրե ծավցանակարի մւոնիկխան մւոսամաղետ քիլեվրիսանմւոսւո

 

ընւոյթւոծւոլրեվ իրենքնւոյդրա իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո  ,  րենքնատախշա իսիպդյա եթե

 

նե լեվրատակ . 
 )3 ըրենդոթեմ ծավշնախան նամրատակ իրենքնատախշա  ,

 

ըրենկանաղե  ,  րովատոմ և ըրենցոջիմ

 

ըրենլաված : 
 .3 ՝նե մւովցկ նիրգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  
 )1

 

ըրեթւոյն նակարգազետրաք տշեժարհնա . 
 )2

 

ընակատահանգ նականխան նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ  , մւովթ դյա  `

 

ըրիգարծ նականապհապանբ : 
 .4 ռԱ  նականաբարկրե իրգարծ նիյաքնատախշա ծավցենյաձամահ տեհ ինմրամ րոզաիլ ցնա

 

է մւովլեգրա նմւոծրոգատգօքրեդնը վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո : 
  

 

 ծավդոՀ 73 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
ընւոյթւոկադնավոբ նայթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո  

  
 .1 ՝է մւոռարեն սեպարովանսամ ընւոյթւովտլյւոԹ  
 )1

 

ըրամահ նակաթրեհ նայթւովտլյւոթ  , նիրատ նամրտ  , ըսիմա  ,  նայթւողոծրոգ և ըվիթասմա

 

ըտեկմաժ . 
)2  իքրեդնը  

 

ըրենտանիդրոոկ իրետեկարյած իսամաղետ  `  նիյատանիդրոոկ նականսաիմ

 

վոգրակամահ . 
 )3

 

ըկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
 )4

 

ըմւոնավնա իյոծանահ րակատգօ : 
 .2  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե և ըրիգարծ նայթւորիսանմւոսւո նե մւովցկ ընայթւովտլյւոԹ

 

ըրիգանամյապ  , նե նրեսամ իլետկաքնա նայթւովտլյւոթ քնորո : 



  

 

 ծավդոՀ 83 .  վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
մւոսւո ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսան  

  
 .1 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

նիմրամ րոզաիլ է մւովցայակրեն ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո : 
 .2

 

նե մւովցայակրեն ցիկ նարդ և մւովշն մւոմւոմիԴ ` 
 )1 ոքպեդ իձնա նականաբավարի

 

մւ  ` ընեճտապ ինակայակվ նամցնարգ նակատեպ իւոտամւոմիդ . 
 )2

 

ըտեկմաժ ղովջնահապ րամահ նամցանակարի իրենքնատախշա . 
 )3

 

նոծանահ րակատգօ ակաթնե նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե ( ըրեն .)  
)4  իքրեդնը  

 

ըրեննւոյթւորգարակն նականաբարկրե և րւոնահդնը իսամաղետ ղովցյահ  `
ք նականաբարկրե

 

վոզետրա  , ըծիգակատահ և  ` վորենտանիդրոոկ նիյատեկարյած . 
 )5

 

ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  `  նյաձամահ 93 -

 

իծավդոհ դր . 
 )6

 

իւոտամւոմիդ  `  նամծրոգատգօքրեդնը ծացենւո մւոնիկխան մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
իքնւովարի  նիսամ  

 

ըրենլայվտ . 
 )7 րի ւոտամւոմիդ

 

 իձնա նականաբավա  01  սմոտենժաբ սոկոտ իլեվա մակ ( սամենժաբ  )  ղոցենւո

 

 ըրեննւոնա ցնաձնա ( ըմւոնավնա )  ,  ընւոյթւոիցաքաղաք ( մւոքպեդ իձնա նականաբավարի  `  նակատեպ

 

ընեճտապ ինակայակվ նամցնարգ .)  
 )8 իրենցոջիմ ւո իրեննւոյթւողորակ նակակինխետ և նակասնանիֆ  նիսամ  

 

նւոյթւոկեղետ  , իրո  

 

ընւոյթւորավառակ է մւոնամհաս ըրենջնահապ ղովցայակրեն նարդ և ընւոյթւոկադնավոբ . 
 )9

 

ըկնաց իրեթղթատսափ ծավցայակրեն : 
  

 

 ծավդոՀ 93 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո  

  
 .1 ոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ վոկատապն նամնահանւ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 մւովցայակրեն է նիմրամ րոզաիլ ցիկ նիմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո

 

վոկատապն նամցենյաձամահ ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե : 
.2  իքրեդնԸ  ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  

 

իռարեն է քտեպ ` 
 )1

 

ըրենտեկմաժ ղովրդաթնե ւո նրենկատապն իրենքնատախշա քիլեվրատակ . 
 )2

 

ըրենդոթեմ ծավշնախան նամրատակ իրենքնատախշա  , ըրենկանաղե  , ըրենցոջիմ  `  նիյագզաջիմ

 

նախսատապամահ նիձրոփ նյւոգավալ  , ըրենլաված րովատոմ և : 
 .3 իյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ ՝նե մւովցկ նիրգարծ ն  
 )1

 

ըրեթւոյն նակարգազետրաք տշեժարհնա . 
 )2

 

ընակատահանգ նականխան նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ  , մւովթ դյա  `

 

ըրիգարծ նականապհապանբ : 
 .4

 

իրգարծ նիյաքնատախշա ծավցենյաձամահ տեհ ինմրամ րոզաիլ ցնառԱ  `  րակատգօ
նամնահանւոյդրա իրենոծանահ  վոկատապն  իքրեդնը   նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

է մւովլեգրա նմւոցանակարի իքնատախշա : 
  

 

 ծավդոՀ 04 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
ըմւոցայակ նամշորո լայրեբարեվ իմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո  

  
 .1 ենոծանահ րակատգՕ վոկատապն նամնահանւոյդրա իր  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

ոտեհ ցինավրօ նամցատս իմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո  ` 5-

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,
 իթեթափ իրեթղթատսափ ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ է մւոցւոնած նիւոտամւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ

նիսամնամցնարգ իմւոմիդ և նայթւոնակաջղոբմա : 
 .2

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիԴ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւոկրաննք ընիմրամ րոզաիլ
 նյա և ըրիգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ

 նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս է մւոնցայակրեն
անխան

 

նամտահանգ նակ  :  մւոտրոլո նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ
 ցւոլանատս նրիգարծ ընիմրամ րոզաիլ նամրավառակ նակատեպ իռավագանբ նայթւոնապհապանբ

 

ոտեհ  ` 51 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  , լայրեբարեվ իրգարծ նւոյթւոցակարզե է մւորդամարտ : 
 .3 ոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ  լայրեբարեվ նամտահանգ նականխան նայթւ

 

 նւոյթւոցակարզե նախսատապամահ 51 -  է մւովրամահ նյա մւոքպեդ ւոլեվրդամարտչ մւոտեկմաժ այրօ



 

նակարդ  ,  է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ : 
 .4 թւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ  նակարդ նամտահանգ նականխան նայ

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցւոլանատս ննւոյթւոցակարզե  ` 54 -  այրօ

 

մւոտեկմաժ  , լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը է մւոշորո  , իրո  նիսամ   է մւոցւոնած րովարգ

 

նիւոտամւոմիդ  : մրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նյւոս եթԵ  լայրեբարեվ իմւոմիդ ընի

 

մւոնւոդնը իչ մւոշորո  , ծավրարավաբ է մւովրամահ ըմւոմիդ ապա  ,  ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա : 
 .5 լերցայակրեն նե մւոմիդ ձնա իլեվա մակ ւոկրե եթԵ  իքրեդնը  

 

րամահ իսամաղետ նյւոնևիմ  ,  ապա
ախան

 

նիւոտամւոմիդ նյա մւովրտ է նւոյթւովտապ  , լեվցնարգ է ննիջառա նմւոմիդ իրո : 
 .6

 

նե իրեթ ըրեթղթատսափ ծարցայակրեն իւոտամւոմիդ եթԵ  ,  ծավցայակրեն մակ

 

ըրիգարծ նայթւորիսանմւոսւո  ,  նակակինխետ և նակասնանիֆ իւոտամւոմիդ ևան սեպչնի
իրենցոջիմ ւո իրեննւոյթւողորակ  թւոկեղետնիսամ  բմայթւորդսներօ մւոնախսատապամահ նեչ ըրեննւոյ

 

նիրենջնահապ ծավնամհաս  ,  ընիմրամ րոզաիլ ապա 01 -  է մւոնցակեղետ մւոտեկմաժ այրօ
դյա նիւոտամւոմիդ  

 

նիսամ  : ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած նւոտամւոմիԴ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,

 

ըրեննւոյթւորեթ ծավշն է մւոնցարեվ  : եննւոյթւորեթ ծավշն եթԵ  նեչ մւոտեկմաժ ծավնամհաս ըր

 

մւովցարեվ  , ըմւոմիդ է մւոժրեմ վոքմիհ դյա ննիմրամ րոզաիլ ապա : 
 .7

 

ըմւոմիդ է մւոժրեմ ընիմրամ րոզաիԼ  , եթե ` 
 )1

 

նե ծղեկ ըրեննւոյթւոկեղետ ծավրեբ մւոցնարդ մակ ըրեթղթատսափ ծավցայակրեն . 
)2  իքրեդնը  

 

ըսամաղետ նյա  , է լեմիդ նւոտամւոմիդ րամահ իրո  ,  լյա նսամ իմ արդ մակ

 

է տկեյբօ նիձնառա նամծրոգատգօքրեդնը . 
)3  իքրեդնը  

 

ըսամաղետ նյա  , է լեմիդ նւոտամւոմիդ րամահ իրո  ,  լենիլ ղորակ իչ

 

տկեյբօ նիձնառա իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը . 
)4  իքրեդնը  

 

ըսամաղետ նյա  ,  նականաբարկրե լանատս է մւոնկավահ նւոտամւոմիդ բմամտակն իրո
ո

 

քնւովարի նայթւորիսանմւոսւ  ,  նականաբարկրե ցիմղոկ իւոտամւոմիդ է մւոցնազարեգ
 նամծրոգատգօքրեդնը ծավսետախան վորգարծ տոռամահ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո

 

ըքծարատ ղովջահապ րամահ նամցանակարի իրենքնատախշա . 
 )5 ւո իրեննւոյթւողորակ նակակինխետ և նակասնանիֆ իւոտամւոմիդ  

իրենցոջիմ  նիսամ   ւոլերարավաբչ նիրենջնահապ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ ըրեննւոյթւոկեղետ

 

մւոքպեդ . 
 )6  ինատսայաՀ է մւոսակահ ըմւորդամարտ իքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

նայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ  , մւովթ դյա  `  նիյագզա նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
այթւոգնատվնա

 

նամվոհապա ն  ,  բմայթւոցկանսամ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ևան սեպչնի

 

նիրենջնահապ իրերգանամյապ նիյագզաջիմ . 
 )7

 

 իքրգսներօ նյւոս 03 -

 

 իծավդոհ դր 5-

 

 իսամ դր 3-5-  վորեքմիհ ծավնամհաս վորետեկ դր

 

իւոտամւոմիդ է լեվցերադադ  ` քնւովարի էևրո նամծրոգատգօքրեդնը ծացենւո մւոնիկխան . 
8) իքրեդնը  

 

 իքրգսներօ է մւովնտգ ըսամաղետ 62 -

 

մւորենքծարատ ծավնամհաս վոծավդոհ դր : 
 .8

 

ըրեքմիհ րոլոբ նամժրեմ նե մւովշն ջեմ նամշորո նամժրեմ իմւոմիԴ : 
 .9

 

է մւովլեգրա նմւոժրեմ իմւոմիդ վորեքմիհ լյա ծավնամհասչ վոծավդոհ նյւոՍ : 
  

 

 ծավդոՀ 14 . ահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ վոկատապն նամն   նականաբարկրեիքրեդնը
ըմւոքնկ իրգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո  

  
 .1  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ ցիմղոկ ինմրամ րոզաիԼ

վոկատապն   ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրեիքրեդնը
իդ ոտեհ ցւոլանատս նմւոցւոնած լայրեբարեվ

 

 նւոտամւոմ 01 -  մւովրիվարհ մւոտեկմաժ այրօ
է իքրեդնը  

 

րամահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի նրիգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե : 
 .2

 

իսետախան է քտեպ ըրիգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ ` 
 )1

 

ըկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
 )2 մաժ նամրատակ իրենքնատախշա

 

իրելւոփ տսը նտեկ  `  նականաբարկրե

 

ըցյւոցականամաժ նամրատակ իրեննւոյթւորիսանմւոսւո  ,  նակատեպ ըրեննւոյթւոկեղետ ծավցատս

 

ըրենտեկմաժ ղովրդաթնե ւոլենցայակրեն նայթւոննքաձրոփ . 
 )3

 

ըրենտանիդրոոկ նիյատեկարյած իսամաղետ ղովրդամարտ . 
 )4

 

ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ իրգանամյապ  ` րե տսը  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկ

 

իրգարծ նիյաքնատախշա . 



 )5

 

ըրենկասետ իրենոծանահ րակատգօ  ,  ըմւոնահանւոյդրա ագատեհ և ընւոյթւորիսանմւոսւո ցնորո

 

նիղոծրոգատգօքրեդնը մւովրտ նե լյւոթ . 
 )6 նյա նամյապ  

 

նիսամ  , րոն մւոքցաթնը նամրատակ իրենքնատախշա րո  `  ծավշնչ սեպախան
ահ րակատգօ

 

րամահ նամրիսանմւոսւո ցնարդ մւոքպեդ ւոլերեբանտյահ րենկասետ իրենոծան  ,

 

արվ նամիհ իտյահ իղոծրոգատգօքրեդնը  ,  նե մւովրատակ մւոքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը

 

րենմւոցարլ նախսատապամահ . 
 )7

 

ըրենմւոռացոջիմ նականապհապանբ  ` վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ . 
 )8 թնը իրենքնատախշա  րոզաիլ ըրեննւոյթւովտեվշահ նականջրեվ և լայկնաջիմ լայրեբարեվ իքցա

 

ըգրակ և ըրենտեկմաժ ւոլենցայակրեն նիմրամ : 
 .3

 

ոտեհ ցւոլենցարեվավ ըրիգանամյաՊ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  րակատգօ է մւովրտ նիւոտամւոմիդ
վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ  իքրեդնը  րիսանմւոսւո նականաբարկրե  ըքնւովարի նայթւո

 

ըթեթափ իրեթղթատսափ ղոտսավահ  :  մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ ծավշՆ
 նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի : 
 .4 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

ընւոյթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո  ,  րոզաիլ և ըրիգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե
 րակատգօ նե մւոնասիդնահ ղետամահ ըրիգարծ նիյաքնատախշա ծավցենյաձամահ տեհ ինմրամ

ամնահանւոյդրա իրենոծանահ իքրեդնըվոկատապն ն   ըքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

ըթեթափ իրեթղթատսափ ղոտսավահ : 
 .5 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 սեպաջիմնա նե մւովրտ ըրեթղթատսափ ղոտսավահ ըքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո
մարտ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  ցւոլեվցայակրեն ըրիգարրոդնա իքրւոտ նակատեպ նամրդա

 

ոտեհ : 
.6  իքրեդնԸ  

 

ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  , ըրիգարծ  ,
 նականաբարկրե վոգրակ ծանամհաս ինմրամ րոզաիլ նե քմիհ ըրիգանամյապ և ընւոյթւովտլյւոթ

 

իրենքնատախշա իրեննւոյթւորիսանմւոսւո  ` նյւոս  

 

 իքրգսներօ 36 -  ծավնամհաս վոծավդոհ դր

 

րամահ նամռավշահ : 
  

 

 ծավդոՀ 24 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
ըմւոգձարակրե արդ և ըտեկմաժ նայթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո  

  
 .1 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը  ականաբարկրե  ն

 

 է մւովրտ ընւոյթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո  3 վոտեկմաժ ղոցնազարեգչ նիրատ  ,  նրո

 

 ղոդրոջահ ցնայմիմ լեվգձարակրե է ղորակ արվ նամիհ իմւոմիդ ծարցայակրեն իղոծրոգատգօքրեդնը  3

 

րամահ իծավտահականամաժ  `  մագնա րւոյչնաքարւոյ  2 վոտեկմաժ իլեվա չո ցւորատ : 
 .2 ենոծանահ րակատգՕ վոկատապն նամնահանւոյդրա իր  իքրեդնը   նականաբարկրե

 իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ նայթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո

 

վորատ կեմ սև լեվգձարակրե է ղորակ ոտեհ ցիմւոտատսահ  `  ըծիգախան նամնահանւոյդրաքնահ

 

րամահ ւոլեմզակ : 
 .3 հանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ վոկատապն նամնա  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

լեվգձարակրե ղորակ իչ ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ նայթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո  ,  եթե
 ցիմղոկ իղոծրոգատգօքրեդնը է ծավրովանամյապ ըմւոգձարակրե իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը

 

բմամտխախ նամրատակ իրեննւոյթւոնակատրապ նիյարգանամյապ : 
 .4 տգՕ վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակա  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

լեվգձարակրե ղորակ իչ ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ նայթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո  ,  եթե
 չո ծավցանձնառա արվ նամիհ իրենքնւոյդրա նայթւորիսանմւոսւո նղոծրոգատգօքրեդնը

ախան իչ մւորաժարհ ցիրեսամաղետ նիյարակնառեհ

 

մւոսետ  , սակապ լենիլ ղորակ իչ ըչնի  ,  նաք

 

ըսեկ իսամաղետ ծավցակտահ սեպախան : 
 .5

 

նեվշն է քտեպ մւոմւոմիդ նամգձարակրե իտեկմաԺ ` 
 )1

 

ըծավտահականամաժ ղովկրարդնխ նամգձարարկրե . 
 )2

 

ըրենքնամագնահ  ,  ըրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե լեղե նե քմիհ քնորո
ւոլեգձարակրե  

 

րամահ . 
 )3

 

նամրատակ իրենքնատախշա ծավսետախան վոծգախան մակ վորգարծ նւոյթւովտեվշահ  ,  դյա

 

մւովթ  ` իրենմւոռացոջիմ ծավսետախան վորգարծ նականապհապանբ  

 

նիսամ . 
 )4

 

ըրիգարծ նիյաքնատախշա ծավխոփոփ . 
 )5

 

ըրենմւորովանմիհ ւոլեկանւորաշ ըրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե : 



 .6 ւոՍ  արվ նամիհ իմւոմիդ ծավցայակրեն նախսատապամահ նիրենջնահապ իծավդոհ նյ
վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ  իքրեդնը   նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

իլեվա չո է մւովգձարակրե ըտեկմաժ նայթւովտլյւոթ  , վոտեկմաժ ղովկրարդնխ նաք : 
 .7 նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  վոկատապն  իքրեդնը   նականաբարկրե

 ծավցայակրեն վոկատապն ւոլեգձարակրե ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ նայթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ  `  03 մւոքցաթնը ավրօ  ,  ցիկ նիմւոմիդ է մւոկրաննք ընիմրամ րոզաիլ
տախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե ծավցայակրեն  մւոշորո և ըրիգարծ ծավխոփոփ նիյաքնա

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը  , իրո  նիսամ  

 

նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած րովարգ  :  վոսամ նյւոս եթԵ

 

մւոնւոդնը իչ մւոշորո լայրեբարեվ իմւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս  ,  ըմւոմիդ ապա

 

ծավրարավաբ է մւովրամահ  , րի ինմրամ րոզաիլ կսի  վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա ւոսավա

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ : 
 .8

 

ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  նւոտամւոմիդ
իքրեդնըէ մւոնայակրեն   նախսատապամահ իրգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

ահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ

 

րամ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  :  ծավշՆ
 նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ

արակրե իտեկմաժ իքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն  ւոլեցյահ մւոգձ

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ ւոլերարավաբ ըմւոմիդ : 
  

 

 ծավդոՀ 34 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
ծավրդամարտ վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո  ըմւոնյալդնը իսամաղետիքրեդնը  

  
 .1 անւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ վոկատապն նամնահ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

նիմրամ րոզաիլ լեմիդ է ղորակ ըձնա ծացատս քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո  `  նականաբարկրե
ծավրդամարտ ների վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո  իքրեդնը  

 

րամահ նամնյալդնը իսամաղետ  `  ցիկ
շա ծավխոփոփ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոլենցայակրեն

 

ըրիգարծ նիյաքնատախ : 
.2  իքրեդնԸ   լեվցայակրեն է ղորակ նիմրամ րոզաիլ ըմւոմիդ լայրեբարեվ նամնյալդնը իսամաղետ

 նականաբարկրե ծավսետախան վորգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

ոտեհ ցւոլերատակ ըսեկ նզավնռա իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո  , ւոտշեժարհնա իրո  ընւոյթ
 ծավցատս արվ նամիհ նայթւորիսանմւոսւո իվրովանմիհ է քտեպ

 

բմայթւովտակեղետ : իքրեդնԸ  

 

իլեվա չո լեվնյալդնը է ղորակ բմամռա րւոնահդնը նսամաղետ  ,  կեմ նաք

 

մագնա : 
.3  իքրեդնԸ   նե մւովռարիկ բմամտակն իմւոմիդ ծավցայակրեն րամահ նամնյալդնը իսամաղետ

 

 իքրգսներօ նյւոս 04 - դր  

 

 իծավդոհ 2-

 

դր  , 3-

 

 և դր 7-

 

ըրեննոնակ ծավնամհաս վորեսամ դր : 
 .4 ծավսետախան վոծավդոհ նյւոս է մւոժրեմ ընիմրամ րոզաիԼ  իքրեդնը   նամնյալդնը իսամաղետ

 

 իքրգսներօ նյւոս ըմւոմիդ ծավցայակրեն լայրեբարեվ 03 -

 

 իծավդոհ դր 5-

 

 իսամ դր 3-5-  վորետեկ դր

 

մւորեքպեդ ծավսետախան  ,  է մւոմիդ լայրեբարեվ նամնյալդնը եթե ևան սեպչնի
լեվցայակրեն  իքրեդնը  

 

րամահ իսամաղետ իսիպնյա  ,  իքրգսներօ է մւովնտգ ըրո 62 - վոծավդոհ դր  

 

մւորենքծարատ ծավնամհաս : 
 .5

 

ըրեքմիհ րոլոբ նամժրեմ նե մւովշն ջեմ նամշորո նամժրեմ իմւոմիԴ : 
 .6 ծավրդամարտ վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  իքրեդնը   նսամաղետ

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ լայրեբարեվ ւոլենյալդնը  `  03 մւոքցաթնը ավրօ  ,  ընիմրամ րոզաիլ
ւոկրաննք  ծավխոփոփ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ է մ

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը մւոշորո և ըրիգարծ նիյաքնատախշա  , իրո  նիսամ   է մւոցւոնած րովարգ

 

նիւոտամւոմիդ  :  լայրեբարեվ իմւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նյւոս եթԵ
նը իչ մւոշորո

 

մւոնւոդ  , ծավրարավաբ է մւովրամահ ըմւոմիդ ապա  ,  ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա : 
 .7

 

ոտեհ ցւոլանատս նմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  նւոտամւոմիդ
իքրեդնըէ մւոնայակրեն  այթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  նախսատապամահ իրգանամյապ ն

 

րամահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  :  ծավշՆ
նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ  
 մւոնյալդնը իսամաղետ ծավրդամարտ րամահ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ւոլեցյահ : 
  

 

 ծավդոՀ 44 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը



ոփ իրգարծ նայթւորիսանմւոսւո ընւոյթւոխոփ  
  

 .1 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե
 լերատակ րեննւոյթւոխոփոփ է ղորակ ըձնա ղոցյահ մակ ղոցենւո քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո

 

մւորգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե : 
 .2 խշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  նւոյթւոխոփոփ րւոյչնաքարւոյ իրգարծ նիյաքնատա

 մւորգարծ նականապհապանբ և ցւոլենցենյաձամահ տեհ ինմրամ րոզաիլ մւոնտմ է ջեմ իժւո

 

ոտեհ ցւոլերատակ նւոյթւոխոփոփ : 
 .3  ինմրամ րոզաիլ ըրիգարծ նիյաքնատախշա ծավխոփոփ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

 րամահ ւոլենցենյաձամահ տեհ

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ ծավցայակրեն  `  03  ավրօ

 

մւոքցաթնը  ,  նականաբարկրե ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ է մւոկրաննք ընիմրամ րոզաիլ

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը մւոշորո և ըրիգարծ նիյաքնատախշա ծավխոփոփ նայթւորիսանմւոսւո  ,
իրո  նիսամ  նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած րովարգ  :  րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նյւոս եթԵ

 

մւոնւոդնը իչ մւոշորո լայրեբարեվ իմւոմիդ ընիմրամ  , ծավրարավաբ է մւովրամահ ըմւոմիդ ապա  ,  կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ : 
 .4 եհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ

 

ոտ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  նւոտամւոմիդ
իքրեդնըէ մւոնայակրեն   նախսատապամահ իրգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

րամահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  : Ն  ծավշ
 նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ

 ւոլերարավաբ ըմւոմիդ նայթւոխոփոփ իրգարծ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ : 
  

 

 ծավդոՀ 54 . իքրեդնԸ  իսամ իմ արդ մակ իսամաղետ   իրենոծանահ րակատգօ բմամտակն
վոկատապն նամնահանւոյդրա  իքրեդնը   նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

ըմւորաժարհ ցիքնւովարի  
  

 .1 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

ըձնա ղոցենւո քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո  , լեվրաժարհ է մւոնակնաց ըրո  րեդնը իք   մակ իսամաղետ

 

ցիքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե բմամտակն իսամ իմ արդ  ,  ջեմ իժւո նմւորաժարհ

 

 նզավնռա ցինավրօ իլակնաց րամահ րի նիմրամ րոզաիլ իմիդ է քտեպ րամահ ւոլենտմ  3 ջառա սիմա : 
 .2

 

նե մւովցայակրեն ցիկ նարդ և մւոմւոմիԴ ` 
 )1

 

մւոշն  ` ջեմ իժւո նմւորաժարհ  ավրօ իլակնաց ւոլենտմ  

 

նիսամ . 
)2  իքրեդնը  

 

ընւոյթւորգարակն նսամարնամ իրենքնատախշա ծավրատակ արվ իսամաղետ նյա  ,  իրո

 

լեվրաժարհ է մւոնակնաց նւոտամւոմիդ ցիքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե բմամտակն . 
 )3

 

րեթղթատսափ ղոտսավահ ըմւորատակ իրենքնատախշա ծավշն : 
.3  եդնԸ իքր   ցիքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե բմամտակն իսամ իմ իսամաղետ

ւոլեվրաժարհ  նիսամ  իվրգարակն է քտեպ մւոմւոմիդ  իքրեդնը  

 

ըսամաղետ դյա  : նե մւովցկ նիմւոմիԴ ` 
)1  իքրեդնը  

 

ընւոյթւորգարակն իսամաղետ դյա . 
 )2

 

ըրիգարծ ծավխոփոփ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե . 
 )3 տ

 

ըծիգակատահ իսամաղետ լայվ  , ինիլ ծավշնանամհաս է քտեպ մւորո  իքրեդնը   նյա իսամաղետ

 

ըսամ  ,  ըղոծրոգատգօքրեդնը ցիքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե բմամտակն իրո

 

լեվրաժարհ է մւոնակնաց : 
 .4 յբօ իքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե է մւորեբարեվ ըրիգատսավահ եթԵ  տկե

իքրեդնըղովրամահ  իմ իսամաղետ  

 

նիսամ  , ընիմրամ րոզաիլ ապա  , 03 -  վոլեկրաննք մւոտեկմաժ այրօ

 

ըրիգարծ ծավխոփոփ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե և ըմւոմիդ  ,  է մւորդամարտ նիւոտամւոմիդ

 

րիգատսավահ նամրաժարհ  ,  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե լեկանւորապ է ղորակ ըրո
նւովարի

 

րեննամյապ նամրաժարհ ցիք  , իրո  նիսամ  

 

նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած : 
 .5

 

րիգատսավահ նամրաժարհ մւորդամարտ իչ ընիմրամ րոզաիԼ ` 
 )1

 

նիւոտամւոմիդ նյա  ,  իծավդոհ նյւոս լերցայակրեն իչ ըրո 2-

 

 իսամ դր 3-  ծավսետախան վոտեկ դր

 

ըրեթղթատսափ . 
 )2 վարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե եթե ղովրամահ տկեյբօ իքնւո  իքրեդնը   ծացանմ

 նախսատապամահ նիրեննամյապ իրգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը ղորակ իչ ըսամաղետ

 

րիլամահ և տիմաջղո սեպրո լեվծրոգահաշ մակ լեվծրոգատգօ : 



 .6  մւոմւոմիդ ծավսետախան վոծավդոհ նյւոս մւոնտմ է ջեմ իժւո նրիգատսավահ նամրաժարՀ
կ ցինավրօ ծավշն

 

ցինավրօ նյա մա  , ընիմրամ րոզաիլ է մւոկանաշն ըրո  `  նամրաժարհ վոլենլե

 

ցիրեննամյապ ` 
 )1  տկեյբօ իքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե է մւորեբարեվ ըրիգատսավահ եթե

իքրեդնըղովրամահ  

 

նիսամաղետ ջղոբմա  ,  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ ապա
վոկատապն  անաբարկրեիքրեդնը  է ծարցրոկ ըժւո ննւոյթւովտլյւոթ նայթւորիսանմւոսւո նակ

 

մւովչանաճ  ,  է ակաթնե ըրիգանամյապ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե և
նամծւոլ  իքրեդնը   նինմրամ րոզաիլ վոգրակ ծավնամհաս ընւոյթւովտակեղետ լայրեբարեվ իսամաղետ

 

ոտեհ ցւոլենձնահ . 
 )2 րկրե է մւորեբարեվ ըրիգատսավահ եթե  տկեյբօ իքնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբա

իքրեդնըղովրամահ  իմ իսամաղետ  

 

նիսամ  , ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիլ ապա  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  , է մւոնայակրեն նւոտամւոմիդ  իքրեդնը   նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե
ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ նախսատապամահ իրգանամյապ  

 

րամահ ւոլեվցարեվավ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը է մւովրտ

 

ըկարեբրատ  :  իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ ծավշՆ
քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա  տկեյբօ ի

ղովրամահ  իքրեդնը   ըմւոշորո լայրեբարեվ ւոլերարավաբ ըմւոմիդ նամրաժարհ ցիսամ իմ իսամաղետ

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ : 
.7  իքրեդնԸ   նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե բմամտակն իսամ իմ արդ մակ իսամաղետ

մւոտազա իչ ըմւորաժարհ ցիքնւովարի  իքրեդնը  իմ արդ մակ իսամաղետ   ևչնիմ բմամտակն իսամ
 և ցիրեննւոյթւորովատրապ ծացաջառա նհապ ւոլենտմ ջեմ իժւո նամրաժարհ

 

ցինւոյթւովտանախսատապ : 
  

 

 ծավդոՀ 64 . վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
 և ըրենքնւովարի իձնա ծացատս քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո

ըրեննւոյթւոնակատրապ  
  

 .1 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

ինւո քնւովարի ըձնա ծացատս քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո ` 
 )1  նականաբարկրե մւորեննամհաս իքծարատ ծավրդամարտ վոքնւովարի կիռացաբ ւոլերատակ

 

րենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո . 
 )2 հ րակատգօ ծավրդամարտ  նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանա

 

ցնաձնա դրորրե լեվարգրեն րամահ նամրատակ իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո  `

 

բմամքնկ իրգանամյապ նակավարիաիցաքաղաք . 
 )3 քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լանատս բմայթւոթրեհանջառա  իքրեդնը   նյա

 

բմամտակն իսամաղետ  ,  նականաբարկրե է լեցատս նիվշահ իրենցոջիմ նակափես լայրեբարեվ իրո

 

նւոյթւոկեղետ : 
 .2 վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նականաբարկրե

 

է րովատրապ ըձնա ծացատս քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո ` 
 )1

 

լենցանակարի նրենքնատախշա  ` աձամահ տեհ ինմրամ րոզաիլ նյաձամահ  ծավցենյ

 

իրգարծ նիյաքնատախշա . 
 )2  րակատգօ ղոցենւո նւոյթւոկանաշն նակարեբանւոյդրա լենցակեղետ նինմրամ րոզաիլ

նամրեբանտյահ իրենոծանահ  նիսամ  

 

ոտեհ ցիմւորեբանտյահ ցնարդ  `  41 մւոքցաթնը ավրօ . 
 )3

 

իկանաք իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ  , յրեբարեվ իրեննւոյթւոկտահ լյա և իկարո  լա
 նակաղոկսհ ըրենշւոմնաձրոփ վոկատապն ւոլեվոհապա ննւոյթւոտավահանաժրա նայթւովտակեղետ

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ լեկրաթնե իզիլանա . 
 )4

 

ոտեհ ցիտրավա ավրատ րւոյչնաքարւոյ  `  06 մւոքցաթնը ավրօ  ,  լենցայակրեն նիմրամ րոզաիլ
տեվշահ լայկնաջիմ

 

նւոյթւով  ` ըրենքնատախշա նականաբարկրե ծավրատակ վոլենսամարնամ . 
 )5  ծացատս մւոքնւոյդրա իրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե

 

վոգրակ ծավնամհաս ՝նինմրամ րոզաիլ լենձնահ ընւոյթւովտակեղետ . 
 )6

 

ընակատահանգ նայթւոցեդզա իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ լատ  , մւովթ դյա  `

 

ըմւոմզակ իրերգարծ իրենմւոկրատիդատշմ և ընալպ նամրավառակ նականապհապանբ . 
 )7

 

րեննւոյթւոնակատրապ լյա ծավսետախան վորենքներօ լյա և վոքրգսներօ նյւոս լերկ : 
  

 

 ծավդոՀ 74 .  վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ   նականաբարկրեիքրեդնը
ձրոփ մւոքցաթնը նայթւորիսանմւոսւո  րակատգօ և ըմւոցանակարի իթյւոնահ նական



ըմւոխոփաղետ իրենշւոմնաձրոփ իրենոծանահ  
  

 .1  նականաբարկրե ըձնա ղոցենւո քնւովարի նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ
 ինւո քնւովարի մւոքպեդ ւոլենիլ ծավսետախան վորգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո

յթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  և թյւոնահ նականձրոփ ւոլենցանակարի մւոլւոփ նիջրեվ իրեննւո
ծավրդամարտ րամահ նայթւորիսամւոսւո նականաբարկրե  իքրեդնը   ւոլեխոփաղետ ցիսամաղետ

 

րենշւոմնաձրոփ իյոծանահ րակատգօ  ,  նամտոզատեհ իյոծանահ րակատգօ է տշեժարհնա ադ եթե

 

րամահ  `  մակ նամշորո իքեժրա իյոծանահ րակատգօ  նւոյթւոննքաձրոփ իյոծանահ րակատգօ

 

վոկատապն ւոլենցակցնա  :  րամահ նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վորենկատապն լյԱ
ծավրդամարտ  իքրեդնը  

 

է մւովլեգրա նմւոխոփաղետ իյոծանահ րակատգօ ցիսամաղետ : 
  

Խ ՒՈ Լ Գ   5 
  

ՎՈԿԱՏԱՊՆ ՆԱՄՆԱՀԱՆՒՈՅԴՐԱ ԻՐԵՆՈԾԱՆԱՀ ՐԱԿԱՏԳՕ ՆՄՒՈԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ  
  

 

 ծավդոՀ 84 .  իրեսամաղոհ ծավցակտահ նիրենիցաքաղաք և ցնաձնա նականաբավարԻ
ըմւոծրոգատգօքրեդնը մւորեննամհաս  

  
 .1

 

ըրենիցաքաղաք և քնիձնա նականաբավարԻ  ,  իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ցնառա

 

նամրովաևձ  ,  կատապն ւոլանատս թյւոհաշ մւորեննամհաս իրեսամաղոհ նակափես ցների
տեհչ

 

ղոդնպա  ,  ղորակ վոկատապն նամրարավաբ իրենքիրակ նակափես նիյաղացնեկ և նակասետնտ
 իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ չո ծավռավշահչ մւոռշկեվշահ նակատեպ լերատակ նե

 

մւոնահանւոյդրա  `  ևչնիմ  2 բմայթւորոխ րտեմ  , նւոյթւորարանիշ իրենցյւոռակ այրկրերոտս ևան սեպչնի  `

 

 ևչնիմ  5 րոխ րտեմ

 

բմայթւո  ` վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ  , նինմրամ րոզաիլ վոլեհապ կայղետ : 
  

 

 ծավդոՀ 94 . ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  
  

 .1

 

 ըձնա նականաբավարԻ ( մւովթ դյա  ` ընւոյթւոպրեկամզակ նիյարտևռա նայթւոտեպ այրկրերատօ  )

 

նիմրամ րոզաիլ լեմիդ է ղորակ `  ւոլանատս քնւովարի նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ

 

վոկատապն : 
 .2

 

նե մւովցայակրեն ցիկ նարդ մակ մւովշն մւոմւոմիԴ ` 
 )1

 

մւոքպեդ իձնա նականաբավարի  ` ընեճտապ ինակայակվ նամցնարգ նակատեպ իւոտամւոմիդ  ,
իփաչ իլատիպակ նակարդանոնակ իձնա նականաբավարի իւոտամւոմիդ մւոշն  ամ

 

նիս . 
 )2

 

ըտեկմաժ ղովլակնկա նամծրոգահաշ իրյավաքնահ  `  ակռա ծավկրավշահ

 

արվ նամիհ իրենշինացւոց նակասետնտակինխետ . 
)3  իքրեդնը  

 

 ընւոյթւորգարակն նականաբարկրե իսամաղետ նյա (  ծավրգածգ նսամարնամ

 

վոծգակատահ  ,  և իրենրաշապ ծավտատսահ իրյավաքնահ լայվտ վորեննւոյթւոկեղետ չիռապս

 

լայրեբարեվ իրեննամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ )  ,  նւոտամւոմիդ բմամտակն իրո

 

քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լանատս է մւոնկավահ . 
 )4

 

ըկնաց իրենոծանահ րակատգօ ծավտատսահ . 
 )5

 

ըծիգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ . 
 )6

 

ըրիգարծ նամկափ իքնահ  , պ ըրո

 

իռարեն է քտե ` 

 

ա  . ըրիգարծ նամկափ նակակիզիֆ իքնահ  , իրենքծավցւոռակաթնե է մւովռարեն մւորո  ,

 

իրենանեքեմ  , ըմւոժատնոմապա իրեննւոյթւոնիշ և իրենմւորովաքրաս , 

 

բ  .  իրենքծարատաղոհ ծավտխախ վոքնաևտեհ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ

 

իյաիցավիտլւոկեռ  , լայռարեն  ` յաիցավիտլւոկեռ

 

 մւոքցաթնը նայթւոյոգ իքնահ ըրիգարծ ի (  վոլենլե

 

ցիկանաղե նամծրոգահաշ իրյավաքնահ ), 

 

գ  . ըրիգարծ նամցամղեմ նակալաիցոս իժւոտախշա  ` վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ , 

 

դ  . իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  ,  ծացաջառա մւոքցաթնը նամնահանւոյդրա
 իրետյւոկացլ նակարդատրա  նայթւոչկանբ իրենքնյամահ ցիկարահ ցնարդ և իքրիդաղետ

 նամցանակարի իրենմւոկրատիդատշմ վոկատապն նամվոհապա նայթւոջղոռա և նայթւոգնատվնա

 

ըրիգարծ , 

 

ե  .  ցիտրավա իրենքնատախշա նամծրոգահաշ իրյավաքնահ  2  նամկափ իքնահ ջառա իրատ

 

ըմւոտսավահ նամմզակ իրգարծ նականջրեվ , 

 

զ  . ափ իքնահ

 

ըրենքիխշարե նակասնանիֆ նամցանակարի իրգարծ նամկ . 



 )7

 

իւոտամւոմիդ  `  նամծրոգատգօքրեդնը ծացենւո մւոնիկխան մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
իքնւովարի  նիսամ  

 

րենլայվտ . 
 )8

 

 իձնա նականաբավարի ւոտամւոմիդ  01  սմոտենժաբ սոկոտ իլեվա մակ ( սամենժաբ  )  ղոցենւո

 

 ըրեննւոնա ցնաձնա ( վնա

 

ըմւոնա )  ,  ընւոյթւոիցաքաղաք ( մւոքպեդ իձնա նականաբավարի  `  նակատեպ

 

ընեճտապ ինակայակվ նամցնարգ )  , րեննւոյթւոկեղետ լյա լայրեբարեվ ցնարն ևան սեպչնի  `  րոզաիլ

 

նախսատապամահ նիգրակ ծանամհաս ինմրամ . 
 )9 իրենցոջիմ ւո իրեննւոյթւողորակ նակակինխետ և նակասնանիֆ  նիսամ  յթւոկեղետ

 

նւո  ,  իրո

 

ընւոյթւորավառակ է մւոնամհաս ըրենջնահապ ղովցայակրեն նարդ և ընւոյթւոկադնավոբ . 
 )01

 

րենքիխշարե և րենկրաջառա նակասնանիֆ  ,  իքնահ րենսամարնամ նեռարեն է քտեպ քնորո

 

իքնատախշա  , լայրեբարեվ իրեսխած նականռածրոգ և լատիպակ : 
  

 

 ծավդոՀ 05 .  անւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ ըծիգախան նամնահ  
  

 .1

 

իռարեն է քտեպ ըծիգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ ` 
 )1  նամծրոգահաշ և րենկանաղե իսիպնյա նամցաբ իրերյավաքնահ իրենոծանահ րակատգօ

 

րեգրակամահ  ,  նե մւովոհապա և նիձրոփ նյւոգավալ նիյագզաջիմ նե մւոնախսատապամահ քնորո
ցիկեղւո ցնարդ և նականմիհ  

 

րիլամահ և տիմաջղո իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ  ,  սեպասետնտ

 

ըմւոնահանւոյդրա ղովոհապա րենտսւորոկ նյւոգազավն նականապհապանբ և րամրահակատապն  ,

 

ըմւոծրոգահաշ ևտարակրե և գնատվնա իրենցյւոռակ ևան սեպչնի . 
 )2 նսամարնամ լայրեբարեվ նամրովաևձ իրենքծավցւոռակաթնե ղովսետախան

 

րե . 
 )3  նամծրոգահաշ իրյավաքնահ արվ նամիհ իրենշինացւոց նակասետնտակինխետ ակռա

 

ըկրավշահ իտեկմաժ ղովլակնկա . 
 )4

 

ընակատահանգ նայթւոցեդզա իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ  , մւովթ դյա  `  նականապհապանբ

 

ըրերգարծ իրենմւոկրատիդատշմ և ընալպ նամրավառակ . 
 )5 նայթւոցեդզա նակալաիցոս  

 

ընակատահանգ  , է մւոռարեն ըրո ` 

 

ա  .  իրեննամյապ նակալաիցոս նայթւոչկանբ մւոքպեդ նայթւոտշեժարհնա նամցեկանբարեվ

 

րենթյւորդ նամվալերաբ , 

 

բ  . րենթյւորդ նամվալերաբ իկադրակամասնեկ նայթւոչկանբ , 

 

գ  . լաիցոս իքնյամահ -  նամվոհապա նայթւոցկանսամ իցաթնըծրոգ նամցագրազ նակասետնտ
արե

 

րենքիխշ . 
 )6  ըմւորովատսեհապ իրաքաքնահ տաքղա ղովնահանւոյդրա ցաթնըգւոզ և իտրեշաղոհ ղովցառեհ

 

ընւոյթւոնապհապ և . 
 )7

 

նայթւոգնատվնա իքնատախշա  ,  և նայթւոնբ և նայթւոնապհապ նայթւոջղոռա իրենցիկատախշա
մւովոհապա իրեմրոն և իրեննոնակ ծավնամհաս նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ

 

ը. 
 )8

 

ըմւոնգնակարեվ իրեղոհ ծավտխախ : 
  

 

 ծավդոՀ 15 .  լայրեբարեվ իմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ
ըմւոցայակ նամշորո  

  
 .1  իմւոմիդ ծավցայակրեն վոկատապն ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ  ` 01 - կմաժ այրօ

 

մւոտե  ,  իմւոմիդ նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած ընիմրամ րոզաիլ
նամցնարգ  

 

նիսամ : 
 .2  իմւոմիդ ծավցայակրեն վոկատապն ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  ցիկ նիմւոմիդ է մւոկրաննք ընիմրամ րոզաիլ
 ըծիգախան ծավցայակրեն

 

իրեննւոյթւոննքաձրոփ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս է մւոնցայակրեն և  :

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիԴ  `  21 մւոքցաթնը ավսմա  ,  իծգախան նամնահանւոյդրաքնահ

 

 ընիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցւոլանատս ըրեննւոյթւոցակարզե նակարդ իրեննւոյթւոննքաձրոփ 01 -  այրօ
մւոնւոդնը է մւոշորո մւոտեկմաժ  

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ  , իրո  նիսամ  

 

նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած րովարգ  :
 իչ մւոշորո լայրեբարեվ իմւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նյւոս եթԵ

 

մւոնւոդնը  , ծավրարավաբ է մւովրամահ ըմւոմիդ ապա  ,  վոքներօ ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի
է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս  

 

նւոյթւովտանախսատապ : 
 .3 լերցայակրեն նե մւոմիդ ձնա իլեվա մակ ւոկրե եթԵ  իքրեդնը   իսամաղետ նյւոնևիմ

մակ  իքրեդնը  

 

րամահ իրեսամաղետ իսիպնյա  , սամ րւոնահդնը նենւո քնորո  ,  ապա

 

նիւոտամւոմիդ լայնոտրա է մւովրտ ընւոյթւովտապախան  , մւոքպեդ նայթւոյակացաբ սինիջրեվ կսի  `
նա նյա

 

նիձ  , լեվցնարգ է ննիջառա նմւոմիդ իրո : 



 .4  րակատգօ ծավցայակրեն մակ նե իրեթ ըրեթղթատսափ ծարցայակրեն իւոտամւոմիդ եթԵ

 

իծգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ  ,  նակակինխետ և նակասնանիֆ իւոտամւոմիդ ևան սեպչնի
իրենցոջիմ ւո իրեննւոյթւողորակ  նիսամ  չ ըրեննւոյթւոկեղետ ղովջնահապ  մւոնախսատապամահ նե

 

նիրենջնահապ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ  ,  ընիմրամ րոզաիլ ապա 01 -  մւոտեկմաժ այրօ
դյա նիւոտամւոմիդ է մւոնցակեղետ  

 

նիսամ  : ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած նւոտամւոմիԴ  ` 01 -  այրօ

 

մւոտեկմաժ  , ըրեննւոյթւորեթ ծավշն է մւոնցարեվ  : միդ և ցւոլենցարեվ ըրեննւոյթւորեԹ  նիկրկ ըմւո
 նամցայակրեն նականբզկս ծավցնարգ է մւովրամահ մւոնմրամ րոզաիլ ըմւոմիդ ոտեհ ցւոլենցայակրեն

 

ցինավրօ  : մւովցարեվ նեչ մւոտեկմաժ ծավնամհաս ըրեննւոյթւորեթ ծավշն եթԵ  ,  ընիմրամ րոզաիլ ապա

 

ըմւոմիդ է մւոժրեմ : 
 .5

 

ըմւոմիդ է մւոժրեմ ընիմրամ րոզաիԼ  , եթե ` 
 )1 մւոմիդ

 

նե ծղեկ ըրեննւոյթւոկեղետ ծավրեբ մւոցնարդ մակ ըրեթղթատսափ ծավցայակրեն ցիկ նի . 
 )2 ծավշն մւոմւոմիդ  իքրեդնը   իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը լյա նսամ իմ արդ մակ ըսամաղետ

 

է տկեյբօ . 
)3  իքրեդնը  

 

ըսամաղետ նյա  ,  րակատգօ լանատս է մւոնկավահ նւոտամւոմիդ բմամտակն իրո
իյոծանահ  

 

քնւովարի նամնահանւոյդրա  ,  իյոծանահ րակատգօ ցիմղոկ իւոտամւոմիդ է մւոցնազարեգ

 

նամնահանւոյդրա  `  իրենքնատախշա նամծրոգատգօքրեդնը ծավսետախան վոծգախան տոռամահ

 

ըքծարատ ղովջնահապ րամահ նամցանակարի . 
 )4  է մւոսակահ ըմւորդամարտ իքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  ինատսայաՀ

 

նայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ  , մւովթ դյա  `  նիյագզա նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նամվոհապա նայթւոգնատվնա  ,  նիյագզաջիմ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ևան սեպչնի

 

նիրենջնահապ իրերգանամյապ . 
 )5

 

 իքրգսներօ նյւոս 03 -

 

 իծավդոհ դր 5-

 

 իսամ դր 3-5- եքմիհ ծավսետախան վորետեկ դր  վոր

 

իւոտամւոմիդ է լեվցերադադ  ` քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը էևրո ծացենւո մւոնիկխան . 
 )6

 

 իծավդոհ նյւոս 1-

 

մւոքպեդ նամտխախ իրենտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նի . 
)7  իքրեդնը  

 

 իքրգսներօ է մւովնտգ ըսամաղետ 62 -

 

մւորենքծարատ ծավնամհաս վոծավդոհ դր : 
 .6 ջեմ նամշորո նամժրեմ իմւոմիԴ  

 

ըրեքմիհ րոլոբ նամժրեմ նե մւովշն : 
 .7

 

է մւովլեգրա նմւոժրեմ իմւոմիդ վորեքմիհ լյա ծավնամհասչ վոծավդոհ նյւոՍ : 
  

 

 ծավդոՀ 25 . ըրեննւոյթւոննքաձրոփ իծգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  
  

 .1 մւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ննիմրամ րոզաիԼ  ն

 

 իքրգսներօ նյւոս ոտեհ ցւոլանատս 15 -

 

 իծավդոհ դր 2-  է մւոմիդ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ դր
 և նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նիրեննիմրամ ւոսավարի

 

րամահ ւոլենցակցնա նրեննւոյթւոննքաձրոփ իրեծգախան նայթւոգնատվնա նակակինխետ : 
 .2 րեվ իծգախաՆ  նւոտամւոմիդ մւոքպեդ նայթւոցակարզե նակատիգաձրոփ նակասացաբ լայրեբա

 իքրգսներօ նյւոս նայթւոննքաձրոփ ւոլենցայակրեն նիկրկ և ըրեննւոյթւորեթ ւոլենցարեվ ինւո քնւովարի
15 -

 

 իծավդոհ դր 2-

 

մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ դր : 
 .3 գօքրեդնը վոկատապն նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

ըմւոծրոգատ  ,  ցնառա

 

իծգախան ծավկրաթնե իրեննւոյթւոննքաձրոփ նակատեպ վոգրակ ծավնամհաս  , է մւովլեգրա : 
  

 

 ծավդոՀ 35 . ընւոյթւոկադնավոբ նայթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  
  

 .1 ՝է մւոռարեն սեպարովանսամ ընւոյթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  
 )1 ւոթ

 

ըրամահ նակաթրեհ նայթւովտլյ  , նիրատ նամրտ  , ըսիմա  , ըտեկմաժ և ըվիթասմա . 
 )2  նակերատ իքնահ և իրեգրակ տսը նկանաք իրենրաշապ ծավրդամարտ

 

ընւոյթւոնակաղորդատրա . 
)3  իքրեդնը  

 

ըրենտանիդրոոկ իրետեկարյած իսամաղետ  `  նիյատանիդրոոկ նականսաիմ

 

վոգրակամահ . 
 )4 ւո և իյոծանահ րակատգօ

 

ըմւոնավնա իրենչիրդաղաբ ցիկեղ : 
  .2 ահ րակատգՕ  նախսատապամահ նե մւովցկ ընայթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծան

 

ըծիգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ծացնա րեննւոյթւոննքաձրոփ  ,

 

ըտկա նամցակտահանռել և ըրիգանամյապ նամնահանւոյդրաքնահ  ,  իլետկաքնա նայթւովտլյւոթ քնորո
մ

 

նե նրեսա : 
  

 

 ծավդոՀ 45 . ըմւոքնկ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  
  



 .1  լայրեբարեվ ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիլ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրիվարհ նւոտամւոմիդ
ոյդրաքնահ

 

րամահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի նրիգանամյապ նամնահանւ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -  այրօ

 

մւոտեկմաժ  , ըրեթղթատսափ ղոտսավահ ըքնւովարի նամնահանւոյդրաքնահ նե մւովրտ  :  ծավշՆ
 ըմւոմիդ ւոլեցյահ քնւովարի նամնահանւոյդրաքնահ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ մւոտեկմաժ

մւոշորո լայրեբարեվ ւոլերարավաբ

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ը : 
 .2  նիւոտամւոմիդ ըրեթղթատսափ ղոտսավահ ըքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 ըրիգարրոդնա իքրւոտ նակատեպ ծավրաճվ րամահ նամծրոգատգօքրեդնը սեպաջիմնա նե մւովրտ

 

ոտեհ ցւոլենցայակրեն : 
 .3 նւոյթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

ը  ,  իյոծանահ րակատգօ

 

ըրիգանամյապ նամնահանւոյդրա  ,  նախսատապամահ և ըտկա նամցակտահանռել
 ղոտսավահ ըքնւովարի նամնահանւոյդրաքնահ նիսաիմ ըծիգախան ծացնա րեննւոյթւոննքաձրոփ

 

նե րեթղթատսափ : 
 .4

 

իսետախան է քտեպ ըրիգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ ` 
 )1  րակատգօ նյա

 

ըրենկասետ իրենոծանահ  ,  մւովրտ է լյւոթ ըմւոնահանւոյդրա ցնորո

 

նիղոծրոգատգօքրեդնը . 
 )2

 

ըրենտանիդրոոկ նամցակտահանռել . 
 )3

 

ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ իրգանամյապ  ` իծգախան տսը . 
 )4  իրենքնատախշա նամկաշմարեվ իքմւոհ և նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ

 

ըրենտեկմաժ ղովրդաթնե  ` սը

 

իրելւոփ տ  ,  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե րաբառեհագւոզ կսի

 

մւոքպեդ ւոլերատակ րենքնատախշա  ` ըցյւոցականամաժ նամրատակ ցնարդ . 
 )5

 

ընալպ նամրավառակ նականապհապանբ . 
 )6 իրենրաշապ ծավտատսահ իրյավաքնահ  նիսամ  

 

րեննւոյթւոկեղետ . 
 )7 ետախան բմայթւորդսներօ և վոքրգսներօ նյւոս  և նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ ծավս

 

ըգրակ նամկսհարեվ իրենքնատախշա . 
 )8

 

րենթյւորդ  ` լայրեբարեվ նամրաճվ և նամկրավշահ իրաճվ ղովրատակ սիլեծրոգատգօ նքրեդնը . 
 )9

 

րենթյւորդ  ` լաիցոս իքնյամահ -  ծանձնատս մւոտրոլո նամցագրազ նակասետնտ
 նամրատակ և իփաչ իրեննւոյթւորովատրապ

 

լայրեբարեվ իրենտեկմաժ . 
 )01

 

ըրենթյւորդ ծավպակ տեհ նամկափ իքնահ : 
 .5  իրեմղոկ լեկանւորապ է ղորակ ըրիգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

րեննամյապ լյա ղոսակահչ ընայթւորդսներօ և ղորովագրակ ըրեննւոյթւորեբարահ : 
  

 

 ծավդոՀ 55 . ւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  արդ և ըտեկմաժ նայթւովտլյ
ըմւոգձարակրե  

  
 .1  նամծրոգահաշ իրյավաքնահ է մւովրտ ընւոյթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

վոտեկմաժ ջղո  , իլեվա չո ցյաբ  ,  նաք  05 իրատ  ,  րակատգօ իրյավաքնահ լայվտ է մւովկրավշահ ըրո
ցւոց նակասետնտակինխետ նամնահանւոյդրա իրենոծանահ

 

արվ նամիհ իրենշինա : 
 .2  ծացակնաց է ղորակ ըձնա ղոցենւո քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

կանամաժ  , շւո չո ցյաբ  ,  նայթւողոծրոգ նայթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ նաք

 

ջառա սիմա ցեվ ցիտրավա իտեկմաժ  , նիմրամ րոզաիլ լեմիդ ` իքրեդնը   արդ մակ իսամաղետ  իսամ իմ

 

րամահ ւոլեգձարակրե ըտեկմաժ նայթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրաքնահ բմամտակն : 
 .3

 

նե մւովշն մւոմւոմիԴ ` 
 )1

 

ըմւոնավնա իղոմիդ  ,  նեցսահ ւոլեվնտգ ( ըրյավ .)  
 )2

 

ըծավտահականամաժ ղովկրարդնխ նամգձարակրե . 
 )3

 

րեննւոյթւոկեղետ  ` անմւոսւո չիցւոցարլ մակ նիյադրոցանմ իրյավաքնահ  ղովրիս
իրենրաշապ  

 

նիսամ . 
 )4

 

րեննւոյթւոկեղետ  `  մւորենդոթեմ նամցատսրահ և նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ
իրեննւոյթւոխոփոփ ղովկրաջառա  

 

նիսամ  , նե մւովսետախան քիսիպդյա եթե . 
 )5

 

ըծիգախան նիյաքնատախշա ծավխոփոփ . 
 )6

 

ըկնաց իրեթղթատսափ ղովցկ նիմւոմիդ . 
 )7 իյոծանահ րակատգօ   ւոլեգձարակրե ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ նայթւովտլյւոթ նամնահանւոյդրա

 

րենմւորովանմիհ : 
 .4  իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ արվ նամիհ իմւոմիդ ծավցայակրեՆ

 

իլեվա չո է մւովգձարակրե ըտեկմաժ  , վոտեկմաժ ղովկրարդնխ նաք : 



 .5 վտլյւոթ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  ւոլեգձարակրե ըտեկմաժ նայթւողոծրոգ նայթւո

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ ծավցայակրեն վոկատապն  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  ընիմրամ րոզաիլ

 

լայրեբարեվ նամցնարգ իմւոմիդ նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած : 
 .6

 

ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  , նւոտամւոմիդ  
 նախսատապամահ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ է մւոնայակրեն

 

րամահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  :  ծավշՆ
անայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլ

 ւոլերարավաբ ըմւոմիդ նամգձարակրե իտեկմաժ նայթւովտլյւոթ ծավրդամարտ վոկատապն

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ : 
  

 

 ծավդոՀ 65 .  վոկատապն նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ
ծավրդամարտ  ւոնյալդնը իսամաղետիքրեդնը ըմ  

  
 .1  րոզաիլ լեմիդ է ղորակ ըձնա ղոցենւո քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

նիմրամ  `  ների վոկատապն նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ
ծավրդամարտ  իքրեդնը  

 

րամահ նամնյալդնը իսամաղետ : 
 .2

 

նե մւովցայակրեն ցիկ նարդ մակ մւովշն մւոմւոմիԴ ` 
)1  իքրեդնը   ղովնյալդնը

 

ընւոյթւորգարակն իսամաղետ  ` վոծգակատահ ծավրգածգ նսամարնամ  ,

 

վորեննւոյթւոկեղետ չիռապս  , ծավտատսահ իրյավաքնահ լայվտ  ,  րակատգօ և իրենրաշապ ծավրամ

 

վորենլայվտ նամնահանւոյդրա իյոծանահ . 
 )2

 

ըծիգախան ծավխոփոփ . 
 )3 ամ լայրեբարեվ նամրովաևձ իրենքծավցւոռակաթնե րոն ղովսետախան

 

րենսամարն  ,  եթե

 

նե մւովսետախան քիսիպդյա . 
 )4

 

րեննւոյթւոկեղետ լյա  ` բմայթւողոցեյահ իւոտամւոմիդ : 
 .3 ծավսետախան վոծավդոհ նյւոս է մւոժրեմ ընիմրամ րոզաիԼ  իքրեդնը   նամնյալդնը իսամաղետ

 

ըմւոմիդ ծավցայակրեն լայրեբարեվ  ,  իքրգսներօ նյւոս նե ակռա եթե 15 -

 

 իծավդոհ դր 5- սամ դր  վո

 

ըրեքմիհ ծավսետախան : 
 .4

 

ըրեքմիհ րոլոբ նամժրեմ նե մւովշն ջեմ նամշորո նամժրեմ իմւոմիԴ : 
 .5 վոկատապն նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  իքրեդնը   նամնյալդնը իսամաղետ

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ ծավցայակրեն վոկատապն  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  ընիմրամ րոզաիլ
է մւոցւոնած  

 

լայրեբարեվ նամցնարգ իմւոմիդ նիւոտամւոմիդ : 
.6  իքրեդնԸ  նամնյալդնը իսամաղետ  նիսամ   ընիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիդ

01 -

 

 է մւոնցայակրեն ըծիգախան ծավխոփոփ ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ մւոտեկմաժ այրօ 25 -  դր

 

 իծավդոհ 1- իրեննւոյթւոննքաձրոփ ծավսետախան վոսամ նի  :

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիԴ  `  6

 

մւոքցաթնը ավսմա  ,  իծգախան ծավխոփոփ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ

 

 ընիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցւոլանատս նրեննւոյթւոցակարզե նակարդ իրեննւոյթւոննքաձրոփ 01 -  այրօ

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը է մւոշորո մւոտեկմաժ  , իրո  ւոնած րովարգնիսամ

 

նիւոտամւոմիդ է մւոց  :
 իչ մւոշորո լայրեբարեվ իմւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նյւոս եթԵ

 

մւոնւոդնը  , ծավրարավաբ է մւովրամահ ըմւոմիդ ապա  ,  է մւորկ ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի

 

վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նւոյթւովտանախսատապ  : բարեվ իծգախան ծավխոփոՓ  լայրե
 ինւո քնւովարի նղոծրոգատգօքրեդնը մւոքպեդ նայթւոցակարզե նակատիգաձրոփ նակասացաբ
 ծավնամհաս վոսամ նյւոս նայթւոննքաձրոփ ւոլենցայակրեն նիկրկ և ըրեննւոյթւորեթ ւոլենցարեվ

 

մւոքցաթնը իտեկմաժ : 
 .7

 

ոտեհ ցւոլանատս ըմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  , ւոմիդ  նւոտամ
 նախսատապամահ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ է մւոնայակրեն

 

րամահ ւոլենցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  :  ծավշՆ
րենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակ

ծավրդամարտ վոկատապն  իքրեդնը   ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ւոլեցյահ մւոնյալդնը իսամաղետ

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ : 
  

 

 ծավդոՀ 75 . ընւոյթւոխոփոփ իծգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  
  

 .1  րակատգՕ  է ղորակ ըձնա ղոցյահ մակ ղոցենւո քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ

 

մւոծգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լերատակ րեննւոյթւոխոփոփ : 



 .2  վոգրակ ծավնամհաս մւոնտմ է ջեմ իժւո նւոյթւոխոփոփ րւոյչնաքարւոյ իծգախաՆ

 

ոտեհ ցւոլենցնա նւոյթւոննքաձրոփ : 
 .3 իյոծանահ րակատգՕ  

 

նիմրամ րոզաիլ իմիդ է քտեպ ըձնա ղոցենւո քնւովարի նամնահանւոյդրա  `

 

րամահ ւոլեկրաննք ըծիգախան ծավխոփոփ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ : 
 .4  նամկրաննք իծգախան նիյաքնատախշա ծավխոփոփ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

նամցնարգ իմւոմիդ ծավցայակրեն նիմրամ րոզաիլ րամահ  

 

ցինավրօ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  րոզաիլ

 

 իքներօ նյւոս է մւոնցայակրեն ըծիգախան ծավխոփոփ ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ ընիմրամ 25 -  դր

 

իրեննւոյթւոննքաձրոփ վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ  : ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիԴ  `  6  ավսմա

 

մւոքցաթնը  , ան ծավխոփոփ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  իրեննւոյթւոննքաձրոփ իծգախ

 

 ընիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցւոլանատս նրեննւոյթւոցակարզե նակարդ 03 -  է մւոշորո մւոտեկմաժ այրօ

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը  , իրո  նիսամ  

 

նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած րովարգ  :  վոսամ նյւոս եթԵ
որո լայրեբարեվ իմւոմիդ ընիմրամ րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս

 

մւոնւոդնը իչ մւոշ  ,  ըմւոմիդ ապա

 

ծավրարավաբ է մւովրամահ  ,  վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ : 
 .5

 

ոտեհ ցւոլանատս նմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  նւոտամւոմիդ
հանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ է մւոնայակրեն  նախսատապամահ իրգանամյապ նամնա

 

րամահ ւոլեվցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  :  ծավշՆ
ահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ մւորենտեկմաժ  նամն

 ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ծավցայակրեն րամահ նայթւոխոփոփ իծգախան նիյաքնատախշա վոկատապն

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ : 
  

 

 ծավդոՀ 85 .  տկեյբօ իքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ
իքրեդնըղովրամահ  ըմւորաժարհ ցիսամաղետ  

  
 .1 դրա իյոծանահ րակատգՕ

 

ըձնա ղոցենւո քնւովարի նամնահանւոյ  ,  է մւոնակնաց ըրո
լեվրաժարհ   իյոծանահ րակատգօ բմամտակն իսամ իմ արդ մակ իսամաղետիքրեդնը

 

ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա  , նիմրամ րոզաիլ իմիդ է քտեպ  ` ւոլենտմ ջեմ իժւո նմւորաժարհ  `  րի

 

 նզավնռա ցինավրօ իլակնաց րամահ  3 ջառա սիմա : 
 .2 ւոմիԴ

 

նե մւովցայակրեն ցիկ նարդ և մւովշն մւոմ ` 
 )1

 

մւոշն  ` ավրօ իլակնաց ւոլենտմ ջեմ իժւո նմւորաժարհ  

 

նիսամ . 
)2  իքրեդնը  

 

ընւոյթւորգարակն նսամարնամ իրենքնատախշա ծավրատակ արվ իսամաղետ նյա  ,  իրո
 է մւոնակնաց նւոտամւոմիդ ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ բմամտակն

հ

 

լեվրաժար . 
 )3

 

ըրիգարծ նամկափ իքնահ  , նե մւովռարեն մւորո ` 

 

ա  . իրենքծավցւոռակաթնե  , իրենանեքեմ  , ըմւոժատնոմապա իրեննւոյթւոնիշ և իրենմւորովաքրաս , 

 

բ  .  իրենքծարատաղոհ ծավտխախ վոքնաևտեհ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ

 

ըրիգարծ իյաիցավիտլւոկեռ  , լայռարեն  ` նայթւոյոգ իքնահ   նամցավիտլւոկեռ ծարատակ մւոքցաթնը

 

ըրենքնատախշա , 

 

գ  . ըրիգարծ նամցամղեմ նակալաիցոս իժւոտախշա  ,  ոտեհ ցիմւոկափ իքնահ է մւոռարեն ըրո

 

նամծղետս իրեղետատախշա  , րենթյւորդ նամցւոսւո և նամրովակարոարեվ նակատիգանսամ , 

 

դ  . իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  ,  իրյավաքնահ  մւոքցաթնը նամծրոգահաշ

 

իքրիդաղետ իրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա  ,  իրենքնյամահ ցիկարահ ցնարդ
 իրենմւոկրատիդատշմ վոկատապն նամվոհապա նայթւոջղոռա նայթւոչկանբ և նայթւոգնատվնա

 

ըրիգարծ նամցանակարի . 
 )4

 

ըրենքիխշարե նակասնանիֆ նամցանակարի իրգարծ նամկափ իքնահ . 
 )5 ծավշն  

 

րեթղթատսափ ղոտսավահ ըմւորատակ իրենքնատախշա : 
.3  իքրեդնԸ   ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ բմամտակն իսամ իմ իսամաղետ

ւոլեվրաժարհ  նիսամ  է մւովցկ նիմւոմիդ  իքրեդնը  

 

ըծիգակատահ իսամաղետ լայվտ  ,  է քտեպ մւորո
ինիլ ծավշնանամհաս  իքրեդնը  

 

ըսամ նյա իսամաղետ  , րո  իյոծանահ րակատգօ բմամտակն ի

 

լեվրաժարհ է մւոնակնաց ըղոծրոգատգօքրեդնը ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա  ,  ևան սեպչնի

 

ըծիգախան նիյաքնատախշա ծավխոփոփ : 
 .4

 

 ընիմրամ րոզաիԼ 03 -  նամրաժարհ է մւորդամարտ նիւոտամւոմիդ մւոտեկմաժ այրօ

 

րիգատսավահ  , նահ րակատգօ լեկանւորապ է ղորակ ըրո  ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծա

 

րեննամյապ նամրաժարհ  , նիսամիրո  

 

նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած : 
 .5

 

րիգատսավահ նամրաժարհ մւորդամարտ իչ ընիմրամ րոզաիԼ  , եթե ` 



 )1

 

 իծավդոհ նյւոս լերցայակրեն իչ նւոտամւոմիդ 2-

 

ըրեթղթատսափ ծավսետախան վոսամ դր . 
 )2 ահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ղոցանմ տկեյբօ իքնւովարի նամն  իքրեդնը   իչ ըսամաղետ

 նախսատապամահ նիրեննամյապ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ղորակ

 

րիլամահ և տիմաջղո լեվծրոգահաշ մակ լեվծրոգատգօ . 
)3  իքրեդնը  

 

ըսամ նյա իսամաղետ  ,  լեվրաժարհ է մւոնակնաց ըղոծրոգատգօքրեդնը բմամտակն իրո
տգօ

 

ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակա  ,  նամծրոգատգօքրեդնը լենիլ ղորակ իչ

 

տկեյբօ նիձնառա իքնւովարի  : մւովռարիկ իչ ըջնահապ նյւոՍ  , եթե  իքրեդնը   իսամաղետ լայվտ
 սեպրո նյա նեչ րարավաբ ըրենշինացւոց նակասետնտակինխետ ակռա լայրեբարեվ

ձնառա իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը

 

րամահ ւոլերամահ տկեյբօ նի : 
 .6  մւոմւոմիդ ծավսետախան վոծավդոհ նյւոս մւոնտմ է ջեմ իժւո նրիգատսավահ նամրաժարՀ

 

ցինավրօ նյա մակ ցինավրօ ծավշն  , ընիմրամ րոզաիլ է մւոկանաշն ըրո  `  նամրաժարհ վոլենլե

 

ցիրեննամյապ  : ահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ է մւորեբարեվ ըրիգատսավահ եթԵ  իքնւովարի նամն
ղովրամահ տկեյբօ  

 

նիսամաղետ ջղոբմաիքրեդնը  ,  նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ապա

 

ծավծւոլ է մւովրամահ ցինավրօ նյւոն ըրիգանամյապ : 
 .7  տկեյբօ իքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ է մւորեբարեվ ըրիգատսավահ եթԵ

ղովրամահ  իքրեդնը  իմ իսամաղետ  

 

նիսամ  ,  ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո նրիգատսավահ ապա

 

նիմրամ րոզաիլ է մւոմիդ ըղոծրոգատգօքրեդնը  `  նիյաքնատախշա ծավխոփոփ վոգրակ ծավնամհաս

 

րամահ ւոլեկրաննք ըծիգախան : իքրեդնԸ   իյոծանահ րակատգօ բմամտակն իսամ իմ իսամաղետ
ւոլեվրաժարհ ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա  նիսամ  մցնարգ իմւոմիդ  րոզաիլ ոտեհ ցինավրօ նա

 

 ընիմրամ 01 -  է մւոնցայակրեն ըծիգախան ծավխոփոփ ծավցայակրեն ցիկ նիմւոմիդ մւոտեկմաժ այրօ

 

 իքրգսներօ նյւոս 25 -

 

 իծավդոհ դր 1-

 

իրեննւոյթւոննքաձրոփ ծավսետախան վոսամ նի : 
 .8

 

ոտեհ ցինավրօ նամցնարգ իմւոմիԴ  `  6 մւոքցաթնը ավսմա  ,  իյոծանահ րակատգօ
ւոյդրա  նրեննւոյթւոցակարզե նակարդ իրեննւոյթւոննքաձրոփ իծգախան ծավխոփոփ նամնահան

 

 ընիմրամ րոզաիլ ոտեհ ցւոլանատս 01 -

 

լայրեբարեվ իմւոմիդ մւոնւոդնը է մւոշորո մւոտեկմաժ այրօ  ,
իրո  նիսամ  

 

նիւոտամւոմիդ է մւոցւոնած րովարգ : 
 .9

 

ոտեհ ցւոլանատս նմւոցւոնած ցինմրամ րոզաիԼ  ` 01 -  այրօ

 

մւոտեկմաժ  ,  նւոտամւոմիդ
 նախսատապամահ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ է մւոնայակրեն

 

րամահ ւոլենցարեվավ ցիմղոկ րի ննւոյթւոխոփոփ  , ոտեհ ցիրո  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  է մւովրտ

 

ըկարեբրատ ծավխոփոփ նախսատապամահ իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը  :  ծավշՆ
 մւորենտեկմաժ  նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մւոքպեդ ւոլանայակրենչ իւոտամւոմիդ

 ւոլերարավաբ ըմւոմիդ ծավցայակրեն րամահ նայթւոխոփոփ իծգախան նիյաքնատախշա վոկատապն

 

ծարցրոկ ըժւո է մւովրամահ ըմւոշորո լայրեբարեվ  :  րոզաիլ մւոտեկմաժ ծավնամհաս վոսամ նյւոս եթԵ
րեվ իմւոմիդ ընիմրամ

 

մւոնւոդնը իչ մւոշորո լայրեբա  , ծավրարավաբ է մւովրամահ ըմւոմիդ ապա  ,  կսի

 

նւոյթւովտանախսատապ է մւորկ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ ըձնա ւոսավարի ինմրամ րոզաիլ : 
 .01  մւոքպեդ նայթւոցակարզե նակատիգաձրոփ նակասացաբ լայրեբարեվ իծգախան ծավխոփոՓ

եվ ինւո քնւովարի նւոտամւոմիդ

 

նամտատսահ ւոլենցայակրեն նիկրկ և ըրեննւոյթւորեթ ւոլենցար  :
 նիմրամ րոզաիլ ըծիգախան ծավխոփոփ ծացատս նւոյթւոցակարզե նակատիգաձրոփ նակարԴ

 

ոտեհ ցւոլենցայակրեն  ` 01 -

 

մւոտեկմաժ այրօ  ,  մւորգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ
եննւոյթւոխոփոփ նախսատապամահ նե մւովրատակ

 

ր: 
.11  իքրեդնԸ   նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ բմամտակն իսամ իմ արդ մակ իսամաղետ

մւոտազա իչ ըմւորաժարհ ցիքնւովարի  իքրեդնը  

 

բմամտակն իսամ իմ արդ մակ իսամաղետ  `  ևչնիմ
 և ցիրեննւոյթւոնակատրապ ծացաջառա նհապ ւոլենտմ ջեմ իժւո նամրաժարհ

 

ցինւոյթւովտանախսատապ : 
 .21 տգՕ  է քմիհ ըմւորաժարհ ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակա

 բմամտակն իսամ իմ արդ մակ իսամաղոհ ծավրդամարտ վոկատապն նամծրոգատգօքրեդնը

 

րամահ ւոլեցնարգ ըմւորադադ իրենքնւովարի իղոծրոգատգօքրեդնը : 
  

 

 ծավդոՀ 95 . րի իձնա ծացատս քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ  և ըրենքնւովա
ըրեննւոյթւոնակատրապ  

  
 .1

 

ինւո քնւովարի նձնա ծացատս քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ ` 
 )1  նականաբարկրե մւորեննամհաս նամցակտահանռել ւոլերատակ վոքնւովարի կիռացաբ

րենքնատախշա նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ և նայթւորիսանմւոսւո  իքրեդնը  կտահ  ծավցա

 

մւոսամաղետ . 
 )2 ւոլենտմ  իքրեդնը   տշեժարհնա րոլոբ ծավսետախան վոծգախան ւոլենցանակարի և սամաղետ

 

վոկատապն նայթւորիսանմւոսւո և նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ նրենքնատախշա . 



 )3  վոկատապն նամցանակարի իրենքնատախշա նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ
նա ւոլեցւոռակ

 

րեքնեշ տշեժարհ  , րեննւոյթւոնիշ  , րենիղւո նայթւոցկադրողահ  ,  ւոլերդաղետ

 

րենմւորովաքրաս  , ւոլերդախոփ  ,  նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ւոլենցատսրահ

 

րենոծանահ րակատգօ ծավնահանւոյդրա մւոքցաթնը իրենքնատախշա . 
 )4

 

ըրենոծանահ րակատգօ ծավնահանւոյդրա ւոլենիրօնտ . 
 )5 օ նյւոս  մւոքցաթնը իքնւովարի նամնահանւոյդրաքնահ բմամնապհապ իրենջնահապ իքրգսներ

 

ըրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա մւոքնւոյդրա նայթւոենւոծրոգ նակափես ւոլեծրոգատգօ . 
 )6  մւոկանաջրշ իքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ծավրդամարտ ների

անմւոսւո նականաբարկրե ղովցանակարի  ընամրատակ իրենքնատախշա նայթւորիս

 

ցնաձնա դրորրե ւոլեվարգրեն բմամքնկ իրերգանամյապ նակավարիաիցաքաղաք . 
 )7  ըրեննամյապ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ նիմրամ րոզաիլ ւոլեմիդ

 

վոկատապն ւոլեխոփոփ  , րոն սեպաէ սիլագ նե տյահ ի եթե  `  ծավսետախանչ մւոնիկխան
ագնահ

 

րենքնամ . 
 )8

 

ցիքնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ ւոլեվրաժարհ տեկմաժաղավ  `  վոլերատակ

 

ըրեննւոյթւորովատրապ ծավսետախան վոքներօ և վորգանամյապ : 
 .2  լյա և վոքրգսներօ նյւոս ինւո նձնա ծացատս քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

վարի լյա ծավնամհաս վորենքներօ

 

րենքնւո : 
 .3

 

է րովատրապ ըձնա ծացատս քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ ` 
 )1  և իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լենցանակարի նրենքնատախշա

 

նախսատապամահ նիրեննամյապ իծգախան . 
 )2

 

ինմրամ րոզաիլ լերատակ  `  լայրեբարեվ նամնապհապ իրենջնահապ նայթւորդսներօ  ծավրտ

 

ըրենմւոցւոց . 
 )3

 

նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լենապհապ  ,  նամկաշմարեվ և նամխոփաղետ

 

իրենտրադնատս ծավնւոդնը մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոքցաթնը  ,  իրեննոնակ ւո իրեմրոն

 

ըրենջնահապ . 
 )4 մւորատակ իրենջնահապ իծգախան նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լեվոհապա

 

ը. 
 )5

 

նականաբարկրե լերավ  , նւոյթւորգատսափ լյա և նակարեդյեշկրամ  ,  քնարդ լենապհապ

 

մւոքցաթնը իրենքնատախշա իրեևձ րոլոբ նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )6

 

ընայտամացնարգ իժրաշ այրօնեմա իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ լերավ . 
 )7 րենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ լենցայակրեն նիմրամ րոզաիլ  լայրեբարեվ իժրաշ ի

 

ըրեննւոյթւովտեվշահ նակերատ և նիյակայսմառե . 
 )8

 

ընւոյթւոկեղետ նականաբարկրե տշեժարհնա լենձնահ նինմրամ րոզաիլ . 
 )9

 

լեքավահ  , ծավրիսանմւոսւո լերդամարտ նինմրամ րոզաիլ և լենապհապ  ,  և ծավնահանւոյդրա

 

իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ ծավսրոկ մւոքրեդնը  , դ

 

իրեսամարդաղաբ ծականւորապ ցնար  ,
նիսամիկանաք ւո իկարո  

 

րենլայվտ . 
 )01  նամրատակ իրենքնատախշա ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնը լեվոհապա

 

ընւոյթւոգնատվնա . 
 )11 լեվոհապա  

 

իքրեդնը  , իտրոլոնթմ  , իղոհ  , իրենռատնա  ,  իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ւո իրերջ

 

իրենտկեյբօ սւոյմ  , ն սեպչնի  ննւոյթւոնապհապ իրենցյւոռակ լյա և իրեննւոյթւոնիշ ևա

 

ցինւոյթւոցեդզա րակասանվ իրենքնատախշա ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )21

 

նայթւոնբ լեվոհապա  ,  ննւոյթւոնապհապ իրեննաձրաշւոհ իթյւոկաշմ և նակամտապ
ցինւոյթւոցեդզա րակասանվ իրենքնատախշա ծավպակ տեհ նամծրոգատգօքրեդնը . 

 )31  և լենգնակարեվ նյաձամահ իրգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ և իծգախան

 

 ըրեսամաղոհ ծավտխախ վոքնաևտեհ նամծրոգատգօքրեդնը լեվալերաբ ( աիցավիտլւոկեռ )  ,  սեպչնի
 գնատվնա լերեբ մակ րամահ նամծրոգատգօ ջեմ նայթւոսետնտ լենձրադ ինատիպ քնարդ ևան

 

իկաճիվ . 
 )41 զաիլ  ծավշնչ մւորգանամյապ նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լենցակեղետ նինմրամ րո

նամրեբանտյահ իրենմւոկատւոկ իրենոծանահ րակատգօ  նիսամ  

 

ոտեհ ցիմւորեբանտյահ ցնարդ  `  41

 

մւոքցաթնը ավրօ . 
 )51  մւոքպեդ ւոլենցանակարիչ մւոնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ ծավրեբանտյահ րոն
 ցնարդ

 

վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ լենցանակարի նմւորովատսւոհապ . 
 )61

 

ըմւոցանակարի իրգարծ նամկափ իքնահ լեվոհապա . 
 )71

 

իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ լեվոհապա  ,  մւոքցաթնը նամնահանւոյդրա
բ իրենքնյամահ ցիկարահ ցնարդ և իքրիդաղետ իրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա  նայթւոչկան

 րամահ իրենմւոկրատիդատշմ վոկատապն նամվոհապա նայթւոջղոռա և նայթւոգնատվնա

 

ըմւորաճվ իրաճվ ծավսետախան : 



 .4

 

շւո չՈ  ,  մւորերյավաքնահ ղովծրոգահաշ մագնա կեմ նիրատ գնիհ նաք ( մւորեսամաղետ  )
 րոզաիլ լենցայակրեն և նամտահանգարեվ լեկրաթնե ըրենրաշապ և ըրենաիցիդնոկ  ինմրամ

 

ընամտատսահարեվ : 
 .5  և վոքրգսներօ նյւոս է մւորկ ըձնա ծացատս քնւովարի նամնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգՕ

 

րեննւոյթւոնակատրապ լյա ծավնամհաս վորենքներօ լյա : 
  

 

 ծավդոՀ 06 .   իրենքծավրոփ նիյանռել ծավպակ տեհ նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ
ւոցեռաս իրենցյւոռակ և ըմ  

  
 .1  և իրենքծավրոփ նիյանռել ծավպակ տեհ նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգՕ

 

վոծգախան ծամզակ իղոծրոգատգօքրեդնը է մւովրատակ ըմւոցեռաս իրենցյւոռակ  `  նայթւորավառակ

 

վոգրակ ծանամհաս : 
  

Խ ՒՈ Լ Գ   6 
  

ԸՐԵՆՐԱՃՎ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ  
  

 

 ծավդոՀ 16 . նրաճվ նամծրոգատգօքրեդնԸ ըրենկասետ իրե  
  

 .1

 

է իվորաճվ ըմւոծրոգատգօքրեդնԸ  ,  իքրգսներօ նյւոս բմայթւոռացաբ 26 -  վոծավդոհ դր

 

իրեքպեդ ծավսետախան : 
 .2

 

ըրենրաճվ լայևտեհ նե մւովրատակ սիլեծրոգատգօ նքրեդնԸ ` 
 )1

 

նականապհապանբ  ` րամահ նամցանակարի իրենմւոռացոջիմ նականապհապանբ . 
 )2  ակաջրշ և նայթւոնբ

 

 նամրլամահ իխլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ( նոիցավիտլւոկեռ )  `

 

րամահ նամնգնակարեվ իրեղոհ ծավտխախ մւոքցաթնը նամծրոգատգօքրեդնը . 
 )3

 

նամցանակարի իրենմւոկրատիդատշմ  ` իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ  ,
 իրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա մւոքցաթնը նամնահանւոյդրա  ցնարդ և իքրիդաղետ

 

րամահ նամվոհապա նայթւոջղոռա և նայթւոգնատվնա նայթւոչկանբ իրենքնյամահ ցիկարահ . 
 )4

 

 նամծրոգատգօնբ ( իրենոծանահ րակատգօ նակաղատեմ բմայթւոռացաբ )  `  նակատեպ

 

րամահ նամծրոգատգօ իրենրաշապ նականբ ղովրամահ նւոյթւոնակափես . 
 )5

 

 իթլայոռ ( հ րակատգօ նակաղատեմ

 

իրենոծանա )  `  ղովրամահ նւոյթւոնակափես նակատեպ

 

րամահ նամծրոգատգօ իրենրաշապ նականբ . 
 )6

 

քրւոտ նակատեպ նամրդամարտ իրեննւոյթւովտլյւոթ նամծրոգատգօքրեդնը : 
 .3

 

 իծավդոհ նյւոՍ 2-

 

 իսամ դր 1-

 

նի  , 4-

 

 և դր 5-  է մւովրաճվ ըրաճվ ծավսետախան վորետեկ դր
« ամծրոգատգօնբ և նականապհապանԲ իրենրաճվ ն  

 

նիսամ  »  վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

վոգրակ ծավնամհաս : 
 .4

 

 իծավդոհ նյւոՍ 2-

 

 իսամ դր 2-

 

 իքրգսներօ նյւոս է մւովրաճվ ըրաճվ ծավսետախան վոտեկ դր 96 -  դր

 

վոգրակ և մւոքպեդ ծավսետախան վոծավդոհ : 
 .5

 

 իծավդոհ նյւոՍ 2-

 

 իսամ դր 3- իրեփաչ իրաճվ ծավսետախան վոտեկ դր   նամրաճվ և նամկրավշահ

 

ընւոյթւորավառակ է մւոնամհաս ըգրակ : 
 .6

 

 իծավդոհ նյւոՍ 2-

 

 իսամ դր 6-

 

 է մւովրաճվ ըրաճվ ծավսետախան վոտեկ դր «  նակատեՊ
իքրւոտ  

 

նիսամ  » վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 
  

 

 ծավդոՀ 26 . ըլեվտազա ցիրենրաճվ նամծրոգատգօքրեդնԸ  
  

 .1 դնԸ

 

ըրենղոծրոգատգօքրեդնը նյա մւորաճվ նեչ րաճվ նամծրոգատգօքրե  , քնորո ` 
 )1

 

 իսամաղոհ ծավցակտահ ցների րամահ իրենքիրակ նակափես ( ցիևձ նայթւոնակափես խակնա  )

 

մւորեննամհաս  ,  իքրգսներօ նյւոս նյաձամահ 84 -

 

իծավդոհ դր  ,  րակատգօ նակաղատեմ չո նե մւորատակ
մւոնահանւոյդրա իրենոծանահ . 

 )2

 

 րեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե լանոիգեռ նե մւոնցանակարի ( նիյախբարհ  ,

 

մւոկրատիդատշմ իրենթյւոևրե նականաբարկրե նիծատրա և նականաբամսյես  , մւովթ դյա  `

 

նականաբարկրեարենեժնի  , նլյա և րեննւոյթւոտոզատեհ նականաբարկրեորդիհ .)  
 )3

 

նակաիգոլարենիմ նե մւոծղետս  , աբաէնհ

 

րենւոծաքավահ լյա և նական . 
 )4

 

իրեննւոյթւոցայոգ նականաբարկրե իկազե նե մւոնցանակարի  ,  իրեննաձրաշւոհ նայթւոնբ

 

նւոյթւորիսանմւոսւո  , մւոնապհապ և մւորգարակն : 
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 ՄՒՈՏՐՈԼՈ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ ԸՄՒՈՌԱՎՇԱՀ ՆԱԿԱՏԵՊ  
  

 

 ծավդոՀ 36 .  նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

 

իրենքնատախշա  ,  իրենոծանահ րակատգօ

 

իրենրաշապ  , իրերյավաքնահ  , ըմւոռավշահ նակատեպ իրենմւոկաևրե  
  

 .1

 

նամռավշահ նակատեպ նե ակաթնե ըրենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ : 
 .2  նակատեպ ցնառա նլերատակ րենքնատախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ

ւովլեգրա նամռավշահ

 

է մ : 
 .3

 

ըրենրաշապ իրենոծանահ րակատգՕ  ,  նակատեպ նե ակաթնե ըրենմւոկաևրե և ըրերյավաքնահ

 

իռշկեվշահ նակատեպ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ նամռավշահ  ,  րակատգօ ևան սեպչնի

 

վոևձ իրտսադակ իրենմւոկաևրե և իրերյավաքնահ իրենոծանահ : 
 .4

 

իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգՕ  , յավաքնահ

 

իրեր  ,  նականաբարկրե և իրենմւոկաևրե
 է մւովրովաևձ արվ նամիհ իրենլայվտ նամռավշահ նակատեպ իրեննւոյթւորիսանմւոսւո

 

դնոֆ նամծրոգատգօքրեդնը : 
 .5  նայթւոննքաձրոփ նականաբաքրեդնը լայրեբարեվ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգՕ

ահ մւոռշկեվշահ նակատեպ քնարդ է քմիհ ընւոյթւոցակարզե

 

րամահ ւոլեռավշ : 
 .6  նե ակաթնե ըրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ ծավռավշահ մւոռշկեվշահ նակատեՊ

 

նամրգսրւոդ  , քնարդ եթե ` 
 )1

 

նե լեվնահանւոյդրա . 
 )2

 

մւոքցաթնը նամնահանւոյդրա նե լեվսրոկ . 
 )3

 

ընւոյթւոկանաշն նակարեբանւոյդրա նե լերցրոկ վորենռաճտապ նակակինխետ . 
 )4 վտատսահ նեչ  իյոծանահ րակատգօ և իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե չիցւոցարլ լե

 

մւոքնւոյդրա նամնահանւոյդրա : 
 .7  մւոռշկեվշահ նակատեպ մւոքնւոյդրա նամտատսահարեվ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգՕ

 

րեննւոյթւոխոփոփ նախսատապամահ նե մւովրատակ : 
 .8 տախշա նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրԵ  րամահ նամցանակարի իրենքնա

ծավրդամարտ  

 

ընայտամ նամռավշահ իրեսամաղետիքրեդնը  ,  իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ
 րոզաիլ է մւորավ ըրտսադակ նակատեպ իրենմւոկաևրե ւո իրերյավաքնահ և ըռիշկեվշահ նակատեպ

 

ընիմրամ  ` վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ : 
 .9 րենրաշապ իրենոծանահ րակատգՕ  րաբարեբրապ և մւովմզակ ըռիշկեվշահ նակատեպ ի

 իրենղոծրոգատգօքրեդնը վոգրակ ծավնամհաս և իրենրաշապ ծավտատսահ ցնարդ է մւովխոփոփ

 

 նայթւովտակեղետ նախսատապամահ ղովցայակրեն ցիմղոկ ( իրեննւոյթւովտեվշահ  ) արվ նամիհ  :  նյԱ
կանաշն նակարեբանւոյդրա րեննւոյթւոկեղետ իռարեն է քտեպ  մւորերյավաքնահ ղոցենւո նւոյթւո

 

իկանաք իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ ծավրեբանտյահ իկասետ րոլոբ ղովկանւորապ  ,  իկարո

 

ինաճիտսա նայթւոծավրիսանմւոսւո և  ,  նայթւոկրանռեձ նակարեբանւոյդրա ղովծգախան մակ ղոծրոգ
յթւոծավվոհապա վորենրաշապ ծավտահանգ նականխան և ծավրիսանմւոսւո նա  

 

նիսամ : 
 .01  է մւովրավ ըրտսադակ նակատեպ իրենմւոկաևրե և իրերյավաքնահ իրենոծանահ րակատգՕ

 

արվ նամիհ նայթւովտակեղետ ղովկատւոկ մւոնմրամ րոզաիլ  : րենլայվտ է մւոռարեն նյԱ  ,  քնորո

 

ըքծավցւոռակ նականաբարկրե նամկաևրե և իրյավաքնահ րւոյչնաքարւոյ նե մւորգաթւոնբ  , մւոցնարդ  

 

ծավրիսանմւոսւո իրենոծանահ րակատգօ ղովկանւորապ  , ծավտահանգ  ,  և ծավտահանգ նականխան

 

ըրենրաշապ նիյամւոսետախնակ  , նակակինխետանռել նամծրոգահաշ իրերյավաքնահ  ,

 

նականաբարկրեորդիհ  , ըրեննամյապ լյա և նակաիգոլոկէ  ,  նակատիգասետնտանաբարկրե ևան սեպչնի

 

ընակատահանգ : 
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ՎԵ ԻՐՅԱՎԱՋԻՄ ԱԿԱՋՐՇ ՎԵ ՆԱՅԹՒՈՆԲ  ԻՔՐԵԴՆԸ   ՆՆՒՈՅԹՒՈՆԱՊՀԱՊ
ՄՒՈՔՑԱԹՆԸ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ  

  

 

 ծավդոՀ 46 .  նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ մւոքցաթնը նամծրոգատգօքրեդնԸ
ըրենջնահապ ւո նրեննամյապ  

  
 .1 իրենմւոռացոջիմ լայևտեհ իվոհապա է քտեպ ըղոծրոգատգօքրեդնԸ  

 

ըմւոցանակարի ` 



 )1

 

իտրոլոնթմ  , իրենսրւոսեռ նիյարջ  , իղոհ  ,  ննւոյթւոնապտշապ իհրախշա նակասւոբ և նականադնեկ

 

ըմւոնապհապ ւո . 
 )2

 

ըմւոնապհապ իմիժեռ իրենքծարատ ղովնապհապ կւոտահ նայթւոնբ . 
 )3

 

իյաիցավիտլւոկեռ իրեղոհ ծավտխախ վոքնաևտեհ նամծրոգատգօքրեդնը  , նամկնտառած  ,
աչանակ

 

ըմւոցանակարի իրենքնատախշա նամտապ  ,  իրեննւոյթւոծարատ նիյաքնահ ծավկաշմ

 

ըմւոնգնակարեվ . 
 )4

 

նամծրոգատգօ իրեննոփաթ նակարեբանւոյդրա  , նամնահատգօ  ,  նամցեզավն և նամցաքոզեչ

 

ըմւորատակ իրենմւոռացոջիմ իրենքնատախշա . 
 )5 իրեննոփաթ նամռապս ւո նայթւորդատրա և իրեթւոյն րովագնատվ (  բմայթւոռացաբ

 

վիտկաոիդառ  ) նամցաջառա նայթւոծածրոգ  , նամքավահ  , նամրդախոփ  , նամհապ  , նամկաշմ  ,

 

նամնահատգօ  , նամցառեհ  , նամծրեզասանվ  ,  իրեմրոն ծավնամհաս րամահ նամղաթ և նամրդաղետ

 

ըմւոնապհապ . 
 )6  իրեթղթատսափ ծավկրաթնե նայթւոննքաձրոփ նայթւոցեդզա արվ իրյավաջիմ ակաջրշ

հապ

 

ըմւորատակ իրենմւոռացոջիմ ւո իրենջնա . 
 )7

 

ըմւոնապհապ իգրակ նամկրավշահ իրենրաճվ նականապհապանբ . 
 )8  իգրակ նամցայակրեն և նամրավ նայթւորգակաճիվ նակաչրավ նականապհապանբ

 

ըմւոնապհապ . 
 )9  նիյարգանամյապ ծավղղւո ննայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ

եննւոյթւորովատրապ

 

ըմւովոհապա նամրատակ իր : 
  

 

 ծավդոՀ 56 . իքրեդնԸ  ըրենջնահապ նականմիհ նայթւոնապհապ  
  

.1  իքրեդնԸ  

 

նե նրենջնահապ նականմիհ նայթւոնապհապ ` 
 )1  նամիհ նայթւորիսանմւոսւո րիլամահ և րատակաիլ նականաբարկրե

արվ  իքրեդնը  

 

իքծավցւոռակ  , անաք իրենոծանահ րակատգօ ղովկանւորապ մւոնարդ

 

իկ  ,  լյա և իկարո

 

ըմւովոհապա նայթւովտակեղետ իտսավահ լայրեբարեվ իրեննւոյթւոկտահ . 
 )2 և ըմւոնապհապ իգրակ ծավնամհաս նամրդամարտ նամծրոգատգօքրեդնը  իքրեդնը   մականքնի

 

ըմւոլեգրա նամծրոգատգօ  :  ևան մւովրամահ է մւոծրոգատգօքրեդնը մականքնի վոտսամի իտեկ նյւոՍ
ւո նականաբարկրե

 

ըմւոտխախ իրգարծ նիյաքնատախշա նայթւորիսանմւոս . 
 )3

 

ըմւովոհապա նամռավշահ իտսավահ իժրաշ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ . 
 )4  ղովնտգ ղետամահ ւո նականմիհ և ըմւոզրոկ րատակաիլ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ

մահ և տիմաջղո իրեսամարդաղաբ ղոցկեղւո ցնարդ և իրենոծանահ րակատգօ  ըմւոծրոգատգօ րիլա

 

ըմւոնապհապ ւո նմւորովատսեհապ ցնարդ մակ . 
 )5  ըմւոխնակ նամտապացւոռակ մականքնի իրենսերեկամ իրերյավաքնահ իրենոծանահ րակատգօ

 

ըմւոնապհապ իգրակ ծավնամհաս նամծրոգատգօ իրենսերեկամ դյա րամահ իրենկատապն լյա և . 
 )6

 

ըմւոնոցլ իրենքծավրոփ նիյանռել  , սւոկեմ

 

ըմւոտապակնաց մակ ըմւոցա . 
 )7

 

ցիմւոհեդրհ  ,  իրերյավաքնահ ւո նկարո իրենոծանահ րակատգօ և ցիմւողեղեհ
 ցիրեննոծրոգ լյա ղոնցադրաբ ըմւոծրոգահաշ ցնարդ մակ ղոնցեզավն ըքեժրա նակարեբանւոյդրա

 

ըմւոնապհապ իրերյավաքնահ իրենոծանահ րակատգօ : 
  

 

 ծավդոՀ 66 . յաթւոկաշմատիգ և նակատիԳ ղոնցայակրեն քեժրա նի  իքրեդնը   իրեսամաղետ
ընւոյթւոնապհապ  

  
 .1

 

րենմւոցայոգ նականաբաքնահ և րենմւոցակրեմ նականաբարկրե տւոյգավզաՀ  , րերաքանկրե  ,

 

նականաբաէնհ  , նակատիգանհ  ,  լյա ղոնցայակրեն քեժրա կւոտահ նիյաթւոկաշմատիգ և նակատիգ
քրեդնը մւոքպեդ ւոլերեբանտյահ րենտկեյբօ  նախսատապամահ նե րովատրապ ըրենղոծրոգատգօ

դյա և լենցերադադ ըրենքնատախշա մւորեսամաղետ  նիսամ  

 

նինմրամ րոզաիլ լենտյահ : 
 .2

 

իրենմւոցակրեմ նականաբարկրե տւոյգավզաՀ  , իրենմւոցայոգ նականաբաքնահ  ,  նականաբաէնհ
նցայակրեն քեժրա կւոտահ նիյաթւոկաշմատիգ և նակատիգ ւո իրենտկեյբօ ղո  իքրեդնը   սւոյմ

 

ընւոյթւորավառակ է մւոնամհաս ըգրակ նայթւոնապհապ և ըկաճիվագրակ իրեսամաղետ : 
  

 

 ծավդոՀ 76 . ըրենիտոգ նամնապհապ նակարատինաս իրերյավաքնահ իրերջ այրկրերոտՍ  
  

 .1

 

նյաձամահ նայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  `  նրերյավաքնահ իրերջ այրկրերոտս
տարջ ւո  վոկատապն ւոլեվոհապա ննւոյթւոնապհապ և ւոլեհապ ծրեզ ցիմւոտոտղա նրեննոզիրոհ րա

 

րենիտոգ նամնապհապ նակարատինաս նե մւովծղետս ըջրւոշ իրենրւոյբղա ւո իրեննահրջ  ,  ցնորո



 

իղոհ նե մւովծրոգարի մւորեննամհաս  , իրջ  ,  րովարանհ իրենքծարատ տապաչանակ և իտրոլոնթմ
 իղոհ և ըմւոտոտղա

 

րենմւոռացոջիմ ղոռացաբ ըմւոցադարգեդ : 
 .2  նականապհապանբ է մւովրատակ ըմւոծգախան իրենիտոգ նամնապհապ նակարատինաՍ

 

 իրենջնահապ ( նականաբարկրեորդիհ  , իրեմրոն նակարատինաս և նակաիգոլորդիհ  ) արվ նամիհ  ,  քնորո
գախան նամրարակատամարջ և նամծրոգահաշ ինոզիրոհ րատարջ և իրյավաքնահ  իլենաժաբնա իծ

 

տեհ ինմրամ րոզաիլ նե մւովցենյաձամահ և նե նսամ : 
 .3  նայթւոենւոծրոգ ինւո մւորեննամհաս իրենիտոգ նակարատինաս ըղոծրոգատգօքրեդնԸ

 նյաիմ լեվցանակարի է ղորակ ցիմղոկ իձնա լյա նւոյթւոենւոծրոգ րւոյչնաքարւոյ և քնւովարի կիռացաբ
թւոնյաձամահ իղոծրոգատգօքրեդնը

 

բմայ : 
  

 

 ծավդոՀ 86 . իքրեդնԸ  ըմւորովասնանիֆ իրենմւոռացոջիմ նայթւոնապհապ  
  

 .1 և իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ  իքրեդնը   ըմւորովասնանիֆ իրենմւոռացոջիմ նայթւոնապհապ

 

նիվշահ իրենցոջիմ իրենղոծրոգատգօքրեդնը է մւովրատակ : 
 .2

 

իրենհեդրՀ  , իրենղեղեհրջ  , իրեժրաշարկրե  , կիրոթոփ

 

իրենտեղա նականբ լյա մակ իրեն  ,  սեպչնի

 

իրեննւոյթյապ ևան  , իմզարետապ  , նայթւոչկեբահա  , իմզարետապ նակաիցաքաղաք  ,

 

իրեննւոյթւոգրակնա  , նայթւոբմատսպա  ,  իժւո իլերահաթղահնա լյա և նամցանյագզա
մւորեքպեդ  իքրեդնը  

 

վորերգարծ նակատեպ նե մւովցանակարի նրենմւոռացոջիմ նայթւոնապհապ ` 
 լյա ծավլեգրաչ բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մակ իեջւոյբ նակատեպ

 

նիվշահ իրենցոջիմ իրենրւոյբղա նակասնանիֆ  ` սամ իրգարծ նականապհապանբ րւոնահդնը սեպրո : 
  

 

 ծավդոՀ 96 . ըխւոլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ  
  

 .1 նահանւոյդրա ոծանահ րակատգՕ  ղովրատակ վոփաչ ծավնամհաս ցիմղոկ իրենղո

 

խւոլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ է մւովծղետս նիվշահ իրենմւոցակտահ  :
 է մւոնամհաս ըգրակ նամկրավշահ իրեփաչ իրենմւոցակտահ և նամծրոգատգօ իխլգամարԴ

 

ընւոյթւորավառակ : 
 .2 թւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ  ւոլերատակ րենմւոցակտահ նիխլգամարդ նայ

 

մւորգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը է մւովռարեն ընւոյթւոնակատրապ իղոծրոգատգօքրեդնը : 
 .3  նե մւովհապ ըրենրամւոգ իխլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնԲ

իյատեջւոյբատրա ինմրամ րոզաիլ ծավցաբ մւոնարատեպաձնագ նականորտնեկ  և մւովշահ ն

 

նե մւովծրոգատգօ սեպառացաբ ` 
 )1

 

 նականապհապանբ ծավնձնատս վոծգախան ՝ղովցանակարի ցիմղոկ իղոծրոգատգօքրեդնը (  դյա

 

մւովթ  ` նոիցավիտլւոկեռ  ) վոկատապն նամրատակ իրենքնատախշա . 
 )2

 

ծավնձնատս վոծգախան ցիմղոկ իղոծրոգատգօքրեդնը  ,  ծավցանակարիչ ցիմղոկ րի ցյաբ
պհապանբ

 

 նականա ( մւովթ դյա  ` նոիցավիտլւոկեռ  ) վոկատապն նամրատակ իրենքնատախշա . 
 )3  ծավցսահ նիրյավաջիմ ակաջրշ և ընայթւոնբ վոքնաևտեհ նայթւոենւոծրոգ իղոծրոգատգօքրեդնը

 

վոկատապն նամնգնակարեվ իրենսանվ ծավցւոտահչ ցիմղոկ արն և : 
 .4 դ րամահ նամցանակարի իրենքնատախշա նականապհապանԲ  ցիխլգամար

 իղոծրոգատգօքրեդնը լեցնազարեգ ղորակ իչ ըրամւոգ ղովրդամարտ նիղոծրոգատգօքրեդնը

 

ծարատակ  `  իծավդոհ նյւոս 1-

 

ըրենմւոցակտահ ծավսետախան վոսամ նի : 
 .5  իղոծրոգատգօքրեդնը ոտեհ ցիմւորատակ իրենմւոռացոջիմ ծավսետախան վոծավդոհ նյւոՍ

յավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ ցիմղոկ  ըդրոցանմ իրամւոգ ծավրաճվ նիխլգամարդ նայթւոնապհապ իր

 

նիղոծրոգատգօքրեդնը է մւովձրադարեվ : 
  

 

 ծավդոՀ 07 . 

 

 նականապհապանԲ ( մւովթ դյա  ` նոիցավիտլւոկեռ  ) ըրենքնատախշա  
  

 .1

 

վոգրակ և մւորենտեկմաժ ծավնամհաս վոծգախան է րովատրապ ըղոծրոգատգօքրեդնԸ  ,
րոգատգօքրեդնը ևան սեպչնի

 

նախսատապամահ նիրենթյւորդ իրգանամյապ նամծ  ,  լենցանակարի

 

 նականապհապանբ ( մւովթ դյա  ` նոիցավիտլւոկեռ  ) րենքնատախշա : 
 .2

 

նայթւոխոփոփ իծգախաՆ , իքրեդնը  

 

նամնյալդնը իսամաղետ , իքրեդնը   իմ արդ մակ իսամաղետ
դնը մւոքպեդ ւոլեվրաժարհ ցիքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը բմամտակն իսամ  նամծրոգատգօքրե

 իփաչ իրենմւոցակտահ նիխլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ մւորգանամյապ

 

նայթւոխոփոփ նե ակաթնե րաբանախսատապամահ ըրենթյւորդ լայրեբարեվ : 
 .3  մակ վոծգախան մւորատակ իչ մւոտեկմաժ ծավնամհաս ըղոծրոգատգօքրեդնը եթԵ

անամյապ նամծրոգատգօքրեդնը

 

 նականապհապանբ ծավսետախան վորգ ( մւովթ դյա  `



 

նոիցավիտլւոկեռ  ) ըրենքնատախշա  ,  վոցոջիմ նամցւոնած րովարգ ընիմրամ րոզաիլ ապա
 ծավշն լենցանակարի մւոտեկմաժ ծանամհաս րի է մւոջնահապ ցիղոծրոգատգօքրեդնը

 

ըրենմւոռացոջիմ : 
 .4

 

 իծավդոհ նյւոՍ 3- ոլեվրատակչ ըջնահապ ծավշն մւոսամ դր  ընիմրամ րոզաիլ մւոքպեդ ւ
 իրենցոջիմ իխլգամարդ նայթւոնապհապ իրյավաջիմ ակաջրշ և նայթւոնբ բմայթւոնռեձախան նակափես

 

ըրենմւոռացոջիմ տշեժարհնա րամահ նամցանակարի իրենքնատախշա ծավշն է մւոկրանռեձ նիվշահ  `
դյա  

 

նիղոծրոգատգօքրեդնը վոլեցւոնած սեպախաննիսամ : 
 .5 իմրամ րոզաիԼ  իքնահ նիվշահ իրենմւոցակտահ ծարատակ իրենղոծրոգատգօքրեդնը նն

 

իքծարատ ծավնահանւոյդրա իյոծանահ րակատգօ մւորենտեկմաժ ծավսետախան վորգարծ նամկափ  ,
 ցնարդ և իքրիդաղետ իրետյւոկացլ նակարդատրա ծացաջառա մւոքցաթնը նամնահանւոյդրա

թւոգնատվնա նայթւոչկանբ իրենքնյամահ ցիկարահ  վոկատապն նամվոհապա նայթւոջղոռա և նայ
 նամլեգրախնակ և նամխնակ իրենտեղա ագատեհ մւոկրատիդատշմ է մւոնցանակարի

 

րամահ նամկաշմ իրենմւոռացոջիմ : 
  

 

 ծավդոՀ 17 . ըմւոժատնոմապա իրիլամահ նամնահանւոյդրաքնաՀ  
  

 .1 մնահանւոյդրաքնահ է րովատրապ ըղորկ քնւովարի նամծրոգատգօքրեդնԸ  իրիլամահ նա

 

լենցանակարի նմւոժատնոմապա  `  իքրգսներօ նյւոս նյաձամահ 94 -

 

 իծավդոհ դր 2-

 

 իսամ դր 6-  վոտեկ դր

 

իրգարծ նամկափ իքնահ ծավնամհաս : 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ   9 
  

ԻՔՐԵԴՆԸ  ԸՆՒՈՅԹՒՈՂՈԿՍՀԱՐԵՎ ՆԱԿԱՏԵՊ ՆԱՅԹՒՈՆԱՊՀԱՊ ՎԵ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕ  
  

 

 ծավդոՀ 27 . իքրեդնԸ  նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ   նայթւողոկսհարեվ նակատեպ
ըրենրիդնխ  

  
.1  իքրեդնԸ  

 

նե նրենրիդնխ նայթւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ ` 
 )1  վոկատապն նամրատակ իրեմրոն նայթւորդսներօ լայրեբարեվ նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմւովոհապա նայթւողոկսհարեվ նակատեպ . 
 )2 աշ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ

 

իժր  ,  և նամռավշահ նակատեպ իրերյավաքնահ

 

նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ  `  ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ըմւովոհապա նայթւոնապհապ իգրակ . 
 )3  նախսատապամահ և ըմւորեբանտյահ իրենմւոտխախավարի իտրոլո նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըմւոցայակ իրենմւոշորո  ` նակաչրաՎ   ինատսայաՀ լայրեբարեվ իրենմւոտխախավարի

 

նախսատապամահ նիքրգսներօ նայթւոտեպարնաՀ . 
 )4 վոքնաևտեհ նամծրոգատգօքրեդնը  իքրեդնը   իրեննւոյթւոծրոգրեն րակասանվ արվ

 

ըլետսապն ընամցեզավն ւո ննամլեգրախնակ . 
 )5 նազարեգ իրենկանաքափաչ ծավնամհաս նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ  և նամց

 

ըմւոլեգրախնակ նամծրոգահաշ իվորտնը : 
  

 

 ծավդոՀ 37 .  իքրեդնԸ   նայթւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ
ըրեննւոյթւողղւո նականմիհ  

  
.1  իքրեդնԸ   է մւովցանակարի ննւոյթւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

վորեննւոյթւողղւո լայևտեհ ` 
)1  րեդնը իք  

 

նամծրոգատգօ  ,  ծավնամհաս ւոլերդամարտ նամծրոգատգօ նքրեդնը և նայթւոնապհապ

 

նամվոհապա իրենջնահապ . 
 )2

 

նայթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե  ,  և նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ

 

իրենքնւոյդրա նամկաշմարեվ  ,  ծավնամհաս րամահ նամծրոգահաշ ցնարդ ևան սեպչնի
պ նամծրոգատգօքրեդնը

 

նամվոհապա իրենջնահա . 
 )3  նայթւորգատսափ նակարեդյեշկրամ և նականաբարկրե մւոքցաթնը նամծրոգատգօքրեդնը

 

նայթւոքեժրաիլ նամրավ  ,  և նամցանակարի նամռավշահ իժրաշ իրենրաշապ իրենոծանահ րակատգօ

 

նամվոհապա իրենջնահապ ծավնամհաս նամցայակրեն նայթւովտակեղետ . 
 )4 նայթւորիսանմւոսւո   նիրեծգախան նամնահանւոյդրա և նիրերգարծ նիյաքնատախշա

 

նախսատապամահ  ` նամվոհապա իրենքնատախշա նամծրոգատգօքրեդնը . 



 )5  նամծրոգատգօքրեդնը ծավրգարմա վորեթղթատսափ ծավկրաթնե նայթւոննքաձրոփ

 

նամվոհապա իրենմւոռացոջիմ ւո իրենջնահապ . 
 )6 ահ իրենղորաճվ րաճվ նամծրոգատգօքրեդնը

 

նամվոհապա իրենջնահապ իգրակ նամռավշ . 
 )7

 

իրենկանաքափաչ իրենլաված իցատսափ ղովրամահ տկեյբօ իրենրաճվ նամծրոգատգօքրեդնը  ,
կրավշահ և նամկրավշահ իրենրաճվ -

 

նամվոհապա իգրակ նամցայակրեն իրեննւոյթւովտեվշահ . 
 )8 մցայակրեն և նամրավ նայթւորգակաճիվ նակաչրավ նամծրոգատգօքրեդնը  իգրակ նա

 

նամվոհապա : 
.2  իքրեդնԸ   է մւովցանակարի ննւոյթւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 նիյարգանամյապ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ լայրեբարեվ նամծրոգատգօքրեդնը ևան

 

բմամտակն նամրատակ իրեննւոյթւորովատրապ : 
  

 

 ծավդոՀ 47 . իքրեդնԸ  թւոնապհապ ւո նմւոծրոգատգօ ընիմրամ նակատեպ ղոնցանակարի ննւոյ  
  

.1  իքրեդնԸ   նմւոցանակարի նայթւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

ընիմրամ րոզաիլ է մւովոհապա ` իքրեդնը  

 

վոցոջիմ իգրակամահ նակաչսետ նակատեպ  ,  իրո

 

ընւոյթւորավառակ է մւոնամհաս ըքծավցւոռակ : 
.2  իքրեդնԸ  նակաչսետ նակատեպ  նգրակամահ  իքրեդնը   նիյաքծավցւոռակ նայթւոչսետ նակատեպ

 

է ննւոյթւոջղոբմա իրենմւոնաժաբարոտս նիյաքծարատ և : 
 .3  նայթւորդսներօ լայրեբարեվ նամծրոգատգօքրեդնը նրենմւոնաժաբարոտս նիյաքծարաՏ

 նակաղոկսհարեվ վոքնւոբզկս նիյաքծարատաչրավ բմամտակն նամրատակ իրենջնահապ
յւոռածրոգ

 

նե նրենցյւոռակ ղոնցանակարի րենթ : 
  

 

 ծավդոՀ 57 . իքրեդնԸ  ըմւոգրակասադ իրեննոտշապ իրենչւոսետ նակատեպ  
  

.1  իքրեդնԸ  

 

վոգրակ լայևտեհ նե մւովգրակասադ ըրեննոտշապ իրենչւոսետ նակատեպ ` 
 )1 նայթւոտեպարանաՀ ինատասայաՀ  իքրեդնը  

 

չւոսետ նակատեպ րովախլգ . 
 )2 տեպարնաՀ ինատսայաՀ նայթւո  իքրեդնը  

 

լակաղետ իչսետ նակատեպ րովախլգ . 
)3  իքրեդնը  

 

չւոսետ նակատեպ գավա նակատեպարնահ . 
)4  իքրեդնը  

 

չւոսետ նակատեպ նակատեպարնահ . 
)5  իքրեդնը  

 

չւոսետ նակատեպ գավա նիյաքծարատ . 
)6  իքրեդնը  

 

չւոսետ նակատեպ նիյաքծարատ : 
 .2

 

 իծավդոհ նյւոՍ 1- աձնա ծավգրակասադ վոսամ նի  ըրեննաճիտսա նիյասադ և ըրեննոտշապ ցն

 

 նե մւովնամհաս « նայթւոյառած նակաիցաքաղաՔ  

 

նիսամ  »  և վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ծավսետախան վորետկա լյա նակավարի  `  նախսատապամահ նայթւոյառած նակաիցաքաղաք

 

վորգանձնա ինոտշապ ցնաձնա րատանոտշապ ղոնցեղաբզ րեննոտշապ : 
  

 

 ծավդոՀ 7 .6  իքրեդնԸ  ըրեննւոյթւորոզաիլ իչսետ նակատեպ  
  

.1  իքրեդնԸ  

 

է ծավրոզաիլ ըչւոսետ նակատեպ ` 
 )1  նամրատակ իրենջնահապ նայթւորդսներօ լայրեբարեվ նամծրոգատգօքրեդնը լենցանակարի

 

րենմւոգւոտս . 
 )2 ովգւոտս լեծրոգ քտւոմ լեգրանա բմայթւոցկանսամ իչցւոցայակրեն իտկեյբւոս ղովգւոտս  ղ

 

նիյակայնեսարգ իտկեյբւոս  , նակարդատրա  , նիյատսեհապ  ,  ւո րենքծարատ լյա և րոտարոբալ

 

րենմւոնաժաբարոտս . 
 )3

 

րեթղթատսափ լեջնահապ մւոքցաթնը նամգւոտս  , րենլայվտ  , րեննւոյթւորտացաբ  ,

 

րենքնակեղետ  , րենշւոմնաձրոփ լենցրեվ ևան սեպչնի  , րենմւորգափաչ և մւոքնկարապակ լերատակ  ,
որո

 

նիրենկատապն նամգւոտս նե մւովչնռա ներոնակաջիմնա քն . 
 )4  մւոքպեդ ւոլերեբանտյահ մւոտխախ նայթւորդսներօ լայրեբարեվ նամծրոգատգօքրեդնը

 

ըրենմւոտխախ լերգանաձրա . 
 )5  քռեձ մակ ծավնահանւոյդրա ինիրօպա լեվարգռա մւորեքպեդ և վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ

րենոծանահ րակատգօ ծավրեբ

 

ըքնարդատրա ծավցատս մւոքնւոյդրա նամկաշմարեվ ցնարդ մակ ը . 
 )6  և իրենտեգանսամ լեվարգրեն վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ մւոքցաթնը իրենմւոգւոտս

 

իրենտեգաձրոփ . 
 )7

 

րենցոջիմ իքնարդակրահ լեռարիկ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ . 
 )8 նակարի մւոքպեդ ւոլերգանաձրա մւոտխախավարի նակաչրավ  և թյւորավ իրեծրոգ լենցա

 

րենմւոշորո նախսատապամահ լենցայակ բմայթւոննք իրեծրոգ . 



 )9  լենցայակրեն նիմրամ րոզաիլ լայրեբարեվ ւոլեծւոլ ըրերգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը

 

րերգադրոնջիմ . 
 )01  ղովրամահ տկեյբօ իրաճվ նամծրոգատգօնբ վորենքնւոյդրա իրենմւոգւոտս ծավցանակարի

ցատսափ

 

նամրգափաչ իրենլաված ի  ,  լեմզակ լայրեբարեվ իրենլաված ծավկրավշահչ և ծավկրավշահ

 

րեթղթատսափ նախսատապամահ . 
 )11

 

նարատադ լենցայակրեն ցյահ վոգրակ և մւորեքպեդ ծավնամհաս վոքներօ . 
 )21  նակաերք րամահ նամտխախ նայթւորդսներօ լայրեբարեվ նամծրոգատգօքրեդնը

ե նայթւովտանախսատապ ւոլեկրաթն  նիսամ  

 

նիրեննիմրամ հապավարի լենցայակրեն մւոդրողահ : 
.2  իքրեդնԸ   ինատսայաՀ լանենւո է ղորակ ըչւոսետ նակատեպ նայթւողոկսհարեվ

 

րեննւոյթւորոզաիլ լյա ծավսետախան վորենքներօ նայթւոտեպարնաՀ : 
  

 

 ծավդոՀ 77 . իքրեդնԸ  թւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ ըրեևձ նայ  
  

.1  իքրեդնԸ   է մւովցանակարի ննւոյթւողոկսհարեվ նակատեպ նայթւոնապհապ և նամծրոգատգօ

 

իրենմւոգւոտս նակաչսետ  , վոցոջիմ իրեննւոյթւորիսանմւոսւո և իրենմւոգւոտս  ` «  ինատսայաՀ
նամցակցնա և նամպրեկամզակ իրենմւոգւոտս մւոնւոյթւոտեպարնաՀ  

 

նիսամ  »  ինատսայաՀ
ոտեպարնաՀ

 

նախսատապամահ նիրենթյւորդ իքրգսներօ նյւոս և վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նայթւ : 
.2  իքրեդնԸ  

 

 իքրգսներօ նյւոս ըչւոսետ նակատեպ 67 -

 

 իծավդոհ դր 1-

 

 իսամ նի 01 -  վոտեկ դր

 

նիմրամ նիյակրահ լեկրաղւո է րովատրապ ընեճտապ իրենքնակեղետ ծավսետախան : 
 .3 կրահ է րովատրապ ընիմրամ րոզաիԼ  ծավքնկ լերդամարտ րեննւոյթւոկեղետ նինմրամ նիյա

 

լայրեբարեվ իրերգանամյապ նամծրոգատգօքրեդնը : 
  

 

 ծավդոՀ 87 . րամահ ւոլետխախ ըրենջնահապ իքրգսներօ նյւոս ընւոյթւովտանախսատաՊ  
  
  .1

 

 և ըրենղոծրոգատգօքրեդնը րամահ նամտխախ իրենջնահապ իքրգսներօ նյւոՍ ( մակ  )  ցնարն
ատանոտշապ  վոգրակ ծավնամհաս վորենքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նե մւորկ քնիձնա ր

նւոյթւովտանախսատապ : 
 .2

 

ըմւոցանակարի նամծրոգատգօքրեդնը իքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ցնառա է մւովլեգրԱ  :
ւոնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ իրեննւոյթւովտլյւոթ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս ցնառԱ  մ
 նւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե վոկատապն նամնահանւոյդրա իրենոծանահ րակատգօ մակ

 

 է մւոնցաջառա նլենցանակարի « իրեկրաՀ  

 

նիսամ  »  ինիրօպա վոքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նւոյթւովտանախսատապ ծավնամհաս րամահ նայթւոենւոծրոգ : 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  01

 

ղղւո . 
  

ԸՄՒՈԾՒՈԼ ԻՐԵՃԵՎ ՂՈԳԱԾ ՄՒՈՔՑԱԹՆԸ ՆԱՄԾՐՈԳԱՏԳՕՔՐԵԴՆԸ  
  

 

 ծավդոՀ 97 . ըգրակ նամծւոլ իրեճեՎ  
  

 .1  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ նե մւովծւոլ ըրեճեվ ծագած մւոքցաթնը նամծրոգատգօքրեդնԸ
աս վորետկա նակավարի լյա և վորենքներօ

 

վոգրակ ծավնամհ : 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  11

 

ղղւո . 
  

ՐԵՆԹՅՒՈՐԴ ՉԻԿԱՓԱՐԶԵ ՎԵ ՆԻՅԱՄՒՈՑՆԱ  
  

 

 ծավդոՀ 08 . րենթյւորդ նիյամւոցնԱ  
  

 .1  նյա ղոցաջառա մւոքցաթնը նամծրոգատգօքրեդնը է մւովռարիկ ըքրիգսներօ նյւոՍ
արի

 

բմամտակն իրեննւոյթւորեբարահավ  , ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նե լեգած քնորո  ,

 

իրեքպեդ ծավսետախան վոքրգսներօ նյւոս բմայթւոռացաբ : 
 .2  նամծրոգատգօքրեդնը մակ նիյարգանամյապ ծագած ըլենտմ ջեմ իժւո նքրիգսներօ նյւոս ևչնիՄ

նւոյթւորեբարահավարի լյա ղոցաջառա մւոքցաթնը  է մւովռարիկ ըքրիգսներօ նյւոս բմամտակն իրեն

 

վոսամ իրեննւոյթւոնակատրապ ւո իրենքնւովարի նյա  ,  ցւոլենտմ ջեմ իժւո նքրիգսներօ նեգածկ քնորո

 

ոտեհ : 



 .3  ըրենքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ծավրդամարտ ըլենտմ ջեմ իժւո նքրիգսներօ նյւոս ևչնիՄ
 նյւոս ևան ըժւո ցների նե մւոնապհապ

 

ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո նքրիգսներօ : 
 .4

 

ըրենղոծրոգատգօքրեդնը նյԱ  ,  նիհապ ւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոս քնորո

 

րենքնւովարի ծավցնարգ նենւոչ բմամտակն իրեսամաղոհ տշեժարհնա րամահ նամծրոգատգօքրեդնը  ,
 ծավնամհաս ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոս նենւո քնւովարի  ւոլեմիդ վոգրակ

 

րամահ նամցակտահաղոհ նիրավակեղ իքնյամահ նախսատապամահ : 
 .5  ըժւո ցների նե մւոնապհապ ըրենաիզնեցիլ ծավրտ մւոնիկխան մւոտրոլո նամծրոգատգօքրեդնԸ

 

ըմւոցատս իրեննւոյթւովտլյւոթ նախսատապամահ նիքրգսներօ րոն ևչնիմ  :  նամծրոգատգօքրեդնԸ
նամպրեկաևձարեվ իքնւովարի   և նամրտ իրեննւոյթւովտլյւոթ ծավնամհաս վոքրգսներօ նյւոս մւոքպեդ

 ըլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոս ևչնիմ մւովրամահ նե րենտեկմաժ նայթւողոծրոգ

 

ըրենտեկմաժ նայթւողոծրոգ և նամրտ իրենաիզնեցիլ ծավրտ մւոտրոլո նամծրոգատգօքրեդնը : 
 .6 տեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոՍ

 

ո  `  21 մւոքցաթնը ավսմա  ,  ըրենղոծրոգատգօքրեդնը

 

նիմրամ րոզաիլ լեմիդ նե րովատրապ  `  ըքնւովարի նամծրոգատգօքրեդնը ցների ( աիզնեցիլ  ,

 

րիգանամյապ  , տկա նամցակտահանռել  ) րամահ ւոլեպրեկաևձարեվ  :  րամահ նամպրեկաևձարեՎ

 

մւովձնագ նեչ րենրաճվ չիցւոցարլ ցիղոծրոգատգօքրեդնը : 
 .7 յւոՍ

 

ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ ն  `  21 մւոքցաթնը ավսմա  ,  նամծրոգատգօքրեդնը

 

 ըքնւովարի ( աիզնեցիլ  , րիգանամյապ  , տկա նամցակտահանռել  )  մւոքպեդ ւոլեպրեկաևձարեվչ

 

նւոյթւոենւոծրոգ ինիրօպա է ւոլեվրամահ ընւոյթւոենւոծրոգ իղոծրոգատգօքրեդնը  ,  նե ւոլեվռարիկ և
յթւովտանախսատապ

 

րենցոջիմ նա : 
 .8  նակարդատրա ղովծրոգատգօչ և ծավցավրեսնոկ նիհապ ւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոՍ

 

 ըրետյւոկացլ ( ըրենրաբմաչոպ  )  է մւովտազա նղոծրոգատգօ մւոքպեդ ւոլեվրդամարտ նամծրոգատգօ

 

 և րաճվ նամծրոգատգօնբ ( մակ  ) ցինւոյթւոնակատրապ ւոլերաճվ իթլայոռ  : ենրաբմաչոպ ծավշՆ  իր
 նյւոս նե մւովրաճվ ըրենիթլայոռ և ըրենրաճվ նամծրոգատգօնբ մւոքպեդ ւոլեսկսրեվ ըմւոծրոգատգօ

 

 իծավդոհ 9-

 

վոգրակ ծավնամհաս վոսամ դր : 
 .9  ըրետյւոկացլ նակարդատրա ղովծրոգատգօ նիհապ ւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոՍ

(

 

ըրենրաբմաչոպ  ) ատգօ մւոքպեդ ւոլեվրդամարտ նամծրոգատգօ  քիլեվրաճվ ըղոծրոգ

 

 և ցիրենրաճվ նամծրոգատգօնբ ( մակ  ) ըրամւոգ նյա է մւոցնավշահ ցիրենիթլայոռ  , ըրո  ,  սեպրո

 

 և րաճվ նամծրոգատգօնբ ( մակ  ) իթլայոռ  , րամահ իրենոծանահ րակատգօ է լեվրաճվ կսի նեդրա  :

 

ընւոյթւորավառակ է մւոնամհաս ըգրակ նամցնավշաՀ : 
  

 

 ծավդոՀ 18 .  ւորդ չիկափարզԵ րենթյ  
  

 .1

 

 մւոնտմ է ջեմ իժւո նքրիգսներօ նյւոՍ  2102  իրավնւոհ ինակավթ 1-

 

ցի : 
 .2  ինատսայաՀ լեչանաճ ծարցրոկ ըժւո ցիհապ ւոլենտմ ջեմ իժւո իքրգսներօ նյւոՍ

 

 նայթւոտեպարնաՀ  2002  իրեբմեյոն ինակավթ 6-  ինատսայաՀ ի
նայթւոտեպարնաՀ  իքրեդնը  նիսամ  

 

 և ըքրիգսներօ « կատգօ նքրեդնԸ  նամծրոգահաշ իրենոծանահ րա

 

 ւոլերդամարտ րամահ նամնահանւոյդրա և նայթւորիսանմւոսւո վոկատապն ( իյաիսեցնոկ ) 

 

նիսամ  »

 

 նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  2002  իրեբմեյոն ինակավթ 5- ՕՀ ի - 044 -

 

ըքներօ Ն : 
 .3 մնահանւոյդրա և իրեննւոյթւորիսանմւոսւո նականաբարկրե իզագ նականբ և իթվան ևչնիՄ  նա

իրեննւոյթւոկտահանձնառա  

 

նիսամ  ,  վոկատապն նամնահանւոյդրա իքմւոհ վիտկաոիդառ ևան սեպչնի
իրեննւոյթւոկտահանձնառա նամծրոգատգօքրեդնը  նիսամ   ծավշն ըմւոնւոդնը իրենքներօ

 

վորենմւոշորո նայթւորավառակ նե մւովրովագրակ ըրեննւոյթւորեբարահ : 
  

նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
ագախաՆ հ 

 

Ս  . նայսգրաՍ  
  

 1102

 

թ  .  իրեբմետկեդ 71  
նաևրԵ  

ՕՀ - 082 -Ն 

 

 


