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 իրավրտեփ  0102  ինակավթ  N 781 -Ն 
  

ՆԻՅԱԿՐԱՀ  ԻՆՄՐԱՄ  ԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ  ՎԵ  ԿՐԱՀ  ԻՐԵՆՂՈՐԱՃՎ  

 

ՆԱՅԹՒՈՐՏՆԸ , ԻՅԱԿՐԱՀ
Ն ԻՆՄՐԱՄ  ԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ  ՆԱՄԿԱՆԱՇՆ  ՎԵ  ԻՐԵՆՔՆԱՏԱԽՇԱԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ  ԱԿ

ՆԱՄՊՐԵԿԱՄԶ  ԸՐԵՑՐԱՀ  ԱԿ ՒՈԼԵԳՐԱԿԱՆՈՆ  ՆԻՍԱՄ  
  
« իրեկրաՀ  

 

նիսամ  »  իքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ 71 .1-

 

նախսատապամահ նիծավդոհ նի  `
 ինատսայաՀ

մւոնւոյթւոտեպարնաՀ  նիյակրահ  ինմրամ  իրենչիցւոցայակրեն  և կրահ  իրենղորաճվ  

 

նայթւորտնը , կրահ
նիյա  ինմրամ  իրենչիցւոցայակրեն  նամկանաշն  և իրենչիցւոցայակրեն  իրենքնատախշա  մպրեկամզակ

ըրեցրահնա  ւոլեգրականոնակ  ընւոյթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ վոկատապն   մւոշորո

 

է. 
 .1

 

լետատսաՀ ` 
)1  նիյակրահ  ինմրամ   ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեն
րամահ  կրահ  իրենղորաճվ  և նիյակրահ  իրենչիցւոցայակրենինմրամ  նայթւորտնը  ւո  նամկանաշն  ըգրակ

 ` ահ

 

 նյաձամ  N  1 իծավեվահ . 
)2  նիյակրահ  ինմրամ  իրենչիցւոցայակրեն  իրենքնատախշա  նամպրեկամզակ  

 

ըգրակ  `  նյաձամահ  N
 2

 

իծավլեվահ : 
 .2  իետիմոկ իրենտւոմակե նակատեպ րեթնըռա ննայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նիհագախան  `  ևչնիմ  0102  իտրամ ինակավթ 51 -

 

ը` 
 )1 եպարնաՀ ինատսայաՀ  ընամտատսահ նայթւորավառակ նայթւոտ

լենցայակրեն   ըրեքմիհ ծավնամհաս վոքներօ րամահ ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեննիյակրահ

 

ղորարավաբ  `  նամշորո նյւոս  N  1  վոգրակ ծավտատսահ վոծավլեվահ
ծավմզակ  կրահ  իրենղորաճվ   0102

 

ըկնաց ինակավթ . 
 )2

 

 նամշորո նյւոս  N  1 րակ ծավտատսահ վոծավլեվահ

 

նախսատապամահ նիգ  `
լետատսահ  ինմրամնիյակրահ  իրենչիցւոցայակրեն  

 

 իրենւոծանկեթ  0102 ըկնաց ինակավթ : 
 .3  դրորենսատ ղոդրոջահ նավրօ նամկարապարհ նականոտշապ մւոնտմ է ջեմ իժւո նմւոշորո նյւոՍ

 

ըրօ : 
  

նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
տեպաչրավ  

 

Տ  . նայսգրաՍ  
  

 0102

 

թ  .  իտրամ 01  
նաևրԵ    

  



 

  

 

 ծավլեվաՀ  N 1 

 

 նայթւորավառակ ՀՀ  0102 ինակավթ  

 

 իրավրտեփ 81 -

 

 ի  N 781 - նամշորո Ն  
  

Գ Ր Ա Կ  
  

ՆԻՅԱԿՐԱՀ  ԻՆՄՐԱՄ   ՒՈԼԵԿԱՆԱՇՆ ՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ
ՐԱՄԱՀ  ԿՐԱՀ  ԻՐԵՆՂՈՐԱՃՎ  ՆԻՅԱԿՐԱՀՎԵ  ԻՆՄՐԱՄ  ԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ  ՆԱՅԹՒՈՐՏՆԸ  ՒՈ  ՇՆ

ՆԱՄԿԱՆԱ  
  

 .I ՐԵՆԹՅՒՈՐԴ ՐՒՈՆԱՀԴՆԸ  
  

 .1 ակ նյւոՍ

 

 նե մւովգրականոնակ վոգր « իրեկրաՀ  

 

նիսամ  »  իքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
(

 

տեհւոսյա  ` քներօ  ) 71 .1- վոծավդոհ նի  նիյակրահ  ինմրամ   րամահ ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեն
ղորարավաբ ըրեքմիհ ծավնամհաս  կրահ  

 

իրենղորաճվ  ,  սեպչնի
ևան  նիյակրահ  ինմրամ  իրենչիցւոցայակրեն  (

 

տեհւոսյա  `
են

 

րենչիցւոցայակր ) նայթւորտնը  ւո  նամկանաշն  ծավպակ տեհ  

 

ըրեցրահ : 
  

.II  ՆԻՅԱԿՐԱՀ  ԻՆՄՐԱՄ   ՒՈԼԵԿԱՆԱՇՆ ՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ
ՐԱՄԱՀ  ԿՐԱՀ  ԸՆՒՈՅԹՒՈՐՏՆԸԻՐԵՆՂՈՐԱՃՎ  

  
 .2  նետիմոկ իրենտւոմակե նակատեպ րեթնըռա ննայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

(

 

տեհւոսյա  ` ԿԵՊ )` 
)1  նիյակրահ  նմրամ ի  նախսատապամահ նիրենլայվտ ակռա մւոգրակամահ նակավտակեղետ

 ըրեքմիհ ծավնամհաս րամահ ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեն վոքներօ մւորեբ է սրւոդ
ղորարավաբ  կրահ  

 

ըկնաց նականխանիրենղորաճվ . 
 )2  մւոկնաց նականխան

ծավռարեն  կրահ  իրենղորաճվ  տոմ  իրենչիցւոցայակրեն  մրահակատապննամկանաշն  ընւոյթւորա

 

ւոլեզրապ  , րամահ նայթւողոկսհ կիցաթնը ևան սեպչնի   ըկանաք տշեժարհնաիրենչիցւոցայակրեն
րւոյչնաքարւոյ վոկատապն ւոլեշորո  կրահ  

 

նւոյթւոծւոլրեվ է մւոնցանակարի վոսամ իղորաճվ  `  իվշահ

 

վոլենռա  , սեպարովանսամ ` 

 

ա  .  նամգւոտս արվ նամիհ իրենշինափաչ նիյակսիռ
ակաթնե  րահ կ իրենղորաճվ  նայթւորտնը  

 

նախսատապամահ նիգրակամահ  `  րձրաբ մակ նիջիմ
մւորենիտոգ նայթւոնյակսիռ  կրահ  

 

ըքնամագնահ ւոլեվնտգ իղորաճվ , 

 

բ. կրահ  

 

ըրեննւոյթւոկտահանձնառա նայթւոենւոծրոգ նականմիհ իղորաճվ . 
 )3 մւոքնւոյդրա իրեննւոյթւոծւոլրեվ  կրահ  իրենղորաճվ  են է մւոմզակ րամահ  չիցւոցայակր

և նայթւորամրահակատապն ւոլեկանաշն  իրենչիցւոցայակրեն   լայրեբարեվ իվթ տշեժարհնա

 

նւոյթւոցակարզե . 
 )4  ինատսայաՀ և մւոմզակ արվ նամիհ իրեննւոյթւոցակարզե ծավսետախան վոտեկ նյւոս

լեկանաշն չիցւոցայակրեն մւոնցայակրեն է ննամտատսահ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ  ւո

 

ակաթնե  ,  ըրեքմիհ ծավնամհաս վոքներօ
ղորարավաբ  կրահ  իրենղորաճվ  

 

ըկնաց ` կրահ  իրենղորաճվ   նախսատապամահ ւոլեվկրգդնը մւոկնաց

 

վորենմւորովանմիհ : 
 .3 ակաթնե ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեՆ  կրահ  իրենղորաճվ   ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոյ ըկնաց

ակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ րամահ ավրատ  մւովցայակրեն է ննամտատսահ նայթւորավառ

 

մւոքցաթնը ավսմա ղոդրոխան նավրատ ւոտեվշահ  :  ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեՆ
ակաթնե  կրահ  իրենղորաճվ   իրեքմիհ ծավնամհաս վոքներօ մւոքցաթնը ավրատ ւոտեվշահ մւոկնաց

 

րեննւոյթւոխոփոփ լեվրատակ նե ղորակ մւոքպեդ նայթւոյակռա : 
  

.III  ԱՅԱԿՐԵՆ ԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑ  ԸՆՒՈՅԹՒՈՐՏՆԸ  
  

 .4 ԿԵՊ - իգրակամահ ի  նիյակրահ   վոկատապն ւոլեկանաշն րենչիցւոցայակրեն ցիրենղոյառած
իրենչիցւոցայակրեննե մւովրտնը  

 

րենւոծանկեթ  ` նախսատապամահ նիրենշինափաչ լայևտեհ ` 
)1  նիյակրահ  

 

ժատս ավրատ իլեվա և քերե նայթւոյառած . 



)2  կրահ  իրենղորաճվ  կսհ տոմ նակաղո  իրենքնատախշա  (

 

իրենմւոգւոտս  , իրենմւորգափաչ  ,

 

իրեննւոյթւորիսանմւոսւո  ) ժատս ավրատ իլեվա և կեմ նամցանակարի . 
 )3 մւոքցաթնը ավրատ կեմ նիջրեվ  նիյակրահ  

 

 նակահապագրակ իղոյառած (  բմայթւոռացաբ
« նայթւոյառածնիյակրաՀ  

 

նիսամ  »  իքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ 52 - ավդոհ դր

 

 իծ 1-

 

 իսամ նի 1-

 

իտեկ նի  ) ըլենիլչ ծավկրաթնե նայթւովտանախսատապ : 
.5  նիյակրաՀ  ինմրամ  իրենչիցւոցայակրեն  ԿԵՊ ըկնաց իրենւոծանկեթ -  ցիմղոկ իհագախան ի

 

մագնա կեմ նզավնռա րամահ ավրատ ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոյ է մւովտատսահ : 
  

.VI  ԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ  ԸՄՒՈԿԱՆԱՇՆ  
  

 .6  ինատսայաՀ ծավտատսահ ցիմղոկ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ  կրահ  իրենղորաճվ   և
ԿԵՊ - ծավտատսահ ցիմղոկ իհագախան ի  իրենչիցւոցայակրեն   նիրեկնաց իրենւոծանկեթ

 

նախսատապամահ  ` նե մւովկանաշն ըրենչիցւոցայակրեն  նիյակրահ  ինմրամ   ծակարապարհ իրավակեղ

 

վոնամարհ րովարգ : ղոկսհ տոմ իղորաճվկրաՀ  ղորակ իչ ըտեկմաժ րւոնահդնը նամցակցնա նայթւո

 

 լեցնազարեգ  381 ըրօ նիյացւոցարօ  `  մակ րամահ ավրատ նիյացւոցարօ կեմ  052 ըրօ նիյաքնատախշա  `

 

րամահ իրենիրատ նիյացւոցարօ ւոկրե : 
  

նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
իմզակատախշա նայթւորավառակ  

րավակեղ  

 

Դ  . նայսգրաՍ  
  

  

 

 ծավլեվաՀ  N 2 
Հ

 

 նայթւորավառակ Հ  0102 ինակավթ  

 

 իրավրտեփ 81 -

 

 ի  N 781 - նամշորո Ն  
  

Գ Ր Ա Կ  
  

ՆԻՅԱԿՐԱՀ  ԻՆՄՐԱՄ  ԻՐԵՆՉԻՑՒՈՑԱՅԱԿՐԵՆ  ԻՐԵՆՔՆԱՏԱԽՇԱ  ՆԱՄՊՐԵԿԱՄԶԱԿ  
  

 .1

 

 նե մւովգրականոնակ վոգրակ նյւոՍ « իրեկրաՀ  

 

նիսամ  »  իքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
(

 

տեհւոսյա  ` քներօ  ) 71 .1- ամհաս վոծավդոհ նի ղորարավաբ ըրեքմիհ ծավն  կրահ  իրենղորաճվ   տոմ
նիյակրահկիցաթնը  

 

 նայթւողոկսհ ( տեհւոսյա  ` նւոյթւողոկսհ  )
մւոքցաթնը  նիյակրահ  ինմրամ  իրենչիցւոցայակրեն  (

 

տեհւոսյա  `

 

րենչիցւոցայակրեն ) իրենքնատախշա  նամպրեկամզակ  

 

ըրեննւոյթւորեբարահ ծավպակ տեհ : 
 .2 յթւողոկսհ ըրենչիցւոցայակրեՆ

 

վոմիժեռ նյա նե մւոնցանակարի ննւո  ,  մւոտախշա վորո
նե  

 

ըրենղորաճվկրահ  , եթե  նիյակրահ  ինմրամ   ծավնամհաս միժեռ մղեմ իլեվա մւոնամարհ իրավակեղ

 

էչ  :  իմիժեռ նիյաքնատախշա նայթւողոկսհ մակ ըլենիրախոփ վոչցւոցայակրեն լյա նիչցւոցայակրեՆ
է մւովրատակ ընւոյթւոխոփոփ  նիյակրահ  րամ ինմ  

 

վոնամարհ իրավակեղ  , իրո  նիսամ  կրահ   ըղորաճվ

 

մւոքցաթնը ավրօ նիյաքնատախշա կեմ է մւովցւոնած  :  է քտեպչ ըտեկմաժ նամցակցնա նայթւողոկսՀ
իցնազարեգ  կրահ  ւոլեկանաշն չիցւոցայակրեն տոմ իղորաճվ  նիսամ  նիյակրահ  ինմրամ   իրավակեղ

 

ըտեկմաժ ծավշն մւոնամարհ րովարգ : 
.3  կրաՀ  աճվ իրենղոր  

 

ըրենչիցւոցայակրեն մւորենկանաջրշ նայթւողոկսհ տոմ ` 
 )1

 

ղովքառա նե մւոնցանակարի վոգրակ նիյաքնարտնը  , ղովնղոթցաբ  , ղովրդամարտ  ,

 

 իրենքնարպա և իքնարդատրա ղովռաճավ մակ ղովխոփաղետ ( տեհւոսյա  `  և քնարդատրա ղովքառա

 

քնարպա ղովռաճավ )  ,  և մւոռավշահ իրենգ ւո իրենլաված իցատսափ իրեննւոյթւոյառած ղովցւոտամ

 

նւոյթւորիսանմւոսւո  , յա

 

մւովթ դ  `  իրենմւոնավնա իրենքնարպա տսը ( իկնացանավնա )  ,

 

իրենկասետ իրեննւոյթւոյառած  ,  ւոնակասետ իրենքնարպա ( իրենկասետ ցնարդ տսը  , իրենլեդոմ  ,

 

իրեփաչ  , իրենշինակտահ լյա մակ իրենյւոգ  :) ըրենչիցւոցայակրեՆ  կրահ   մւորենքծարատ իղորաճվ
արտապ ւոլետիդ սեպառացաբ նենւո քնւովարի

 

նամքառա իքնարդատրա իտս  , նամրդամարտ  ,

 

ըցաթնըծրոգ իքռաճավ մակ նամխոփաղետ  ` վոլեծրոգ քտւոմ րենքծարատ դյա  կրահ   իղորաճվ

 

բմայթւոցկանսամ նակաջիմնա իձնա րատանոտշապ . 
 )2

 

իրենքնարպա ղովռաճավ և իքնարդատրա ղովքառա նե մւոնցանակարի  ,  ղովցւոտամ

 

իրեննւոյթւոյառած ` նիյակրահ  երօ

 

նամրովաթղթատսափ ծավնամհաս բմայթւորդսն  ,  և նամռավշահ

 

րեննւոյթւորիսանմւոսւո իրեգրակացաթնը նամցնարգ  : նամքառա իքնարդատրԱ  ,  և իքռաճավ իքնարպա

 

 նամռավշահ և նամրովաթղթատսափ իրենքրածրոգ նամցւոտամ նայթւոյառած ( նամցնարգ  )  իգրակ
ատակ իրենջնահապ ծավնամհաս վոքներօ բմամտակն  նիյաքնարտնը վոկատապն նամվոհապա նամր

 

վոգրակ  , վոսամ իքրածրոգ տերկնոկ  կրահ   ղովքառա լերատակ նե մւոջնահապ ցիղորաճվ



 

 և իքնարդատրա ( մակ  ) րենմւորգաքյւոգ իրենքնարպա ղովռաճավ  , մւովթ դյա  `  իրենքնարպա տսը

 

 իրենմւոնավնա ( իկնացանավնա )  ,  ւոնակասետ իրենքնարպա ( կասետ ցնարդ տսը

 

իրեն  , իրենլեդոմ  ,

 

իրեփաչ  , իրենշինակտահ լյա մակ իրենյւոգ .)  
 )3 վոկատապն ւոլանաթոնած  կրահ   սեպառացաբ լենցայակրեն նե մւոջնահապ ցիղորաճվ

 

րեթղթատսափ ղովչնռա սեպաջիմնա ննայթւողոկսհ  ,  ղովքառա րեննւոյթւոկեղետ և րենլայվտ

 

իրենքնարպա ղովռաճավ և իքնարդատրա  , առած ղովցւոտամ  ւո իրենլաված իցատսափ իրեննւոյթւոյ

 

իրենգ  , լայրեբարեվ իթյւոսահ ղովցատս ցիմւոցարի ցնարդ  , մւոքպեդ նայթւոտշեժարհնա  `  տսը

 

 իրենմւոնավնա իրենքնարպա ( իկնացանավնա )  , իրենկասետ իրեննւոյթւոյառած  ,  իրենքնարպա

 

 ւոնակասետ ( իրենկասետ ցնարդ տսը  , իրենլեդոմ  , իրեփաչ  , մակ իրենյւոգ  

 

իրենշինակտահ լյա .)  
 )4 նե մւոնցանակարի  կրահ  ցիմղոկ իղորաճվ  նիյակրահ  o  նախսատապամահ նարդ և նայթւորդսներ

 

 րենմւոռացոջիմ չիլեգրախնակ իրենմւոտխախ իրենթյւորդ իրետկա նակավարի ծավնւոդնը ( մւովթ դյա  `

 

 իտեկ նյւոս 1-3-

 

մւոքցաթնը նայթւողոկսհ ծավսետախան վորետեկաթնե դր )  , նի

 

ևան սեպչ  ,  տսը

 

նայթւոտշեժարհնա  , նւոյթւովտակեղետ նե մւորդամարտ  նիյակրահ  o  նարդ և նայթւորդսներ

 

իրենթյւորդ իրետկա նակավարի ծավնւոդնը նախսատապամահ  ,  րամահ նամտխախ ցնարդ

 

լայրեբարեվ նամռարիկ իրենցոջիմ նայթւովտանախսատապ ծավնամհաս : 
 .4

 

 իգրակ նյւոՍ 3-

 

 իտեկ դր 1- կաթնե նի  նայթւորիսանմւոսւո ծավսետախան վոտե
մւոքցաթնը  ինմրամնիյակրահ   քնակեղետ նե մւոմզակ մւորենտեկմաժ ւո վոգրակ ծանամհաս

(

 

րենքնակեղետ )  ,  մւոքցաթնը ավրօ նիյաքնատախշա քերե ղոդրոջահ նւոլեմզակ ըկանիրօ կեմ ցնորո
նե մւորդամարտ վոտսոփ մակ նռեձռա  նիձնա րատանոտշապ իղորաճվկրահ : կրաՀ   իղորաճվ

 

նիքնակեղետ է մւոնաթոնած ըձնա րատանոտշապ  ` նիսամարդ   վոլերատակ մւոքնակեղետ

 

մւոռարգ նախսատապամահ  ,  իքնակեղետ մւոքպեդ իրեննւոյթւոկրառա մակ ւոլենիլչ նյաձամահ կսի
մւոքցաթնը ավրօ նիյաքնատախշա քերե ղոդրոջահ ընամցայակրեն  նիյակրահ   նիչցւոցայակրենինմրամ

է 

 

ըրեննւոյթւոկրառա րովարգ րի մւոնցայակրեն  :  իգրակ նյւոՍ 3-

 

 իտեկ դր 2-  վոտեկաթնե դր
և իրեգրակացաթնը մւոքցաթնը իրեննւոյթւորիսանմւոսւո ծավսետախան  նիյակրահ   նայթւորդսներօ

 

րենմւոտխախ  , րեննւոյթւոտշճնա  ,  րեննւոյթւոնախսատապամահնա ( տեհւոսյա  ` րենմւոտխախ  )
պեդ ւոլերեբանտյահ

 

քնակեղետ նե մւոմզակ լայրեբարեվ ցնարդ մւոք  `  ւոկրե o  ցիկանիր (  նե մւովցկ նիրո

 

ըրենքնւոյդրա նամրգաքյւոգ ևան )  , ոտեհ ցւոլերգանաձրա նմւոտխախ ըրո  , շւո չո ցյաբ  ,  նարդ նաք

 

ըտրավա ավրօ նիյաքնատախշա ղոդրոջահ  , է մւորդամարտ վոտսոփ մակ նռեձռա  կրահ   իղորաճվ

 

նիձնա րատանոտշապ : կրաՀ   տեհ իրենմւոտխախ ծավրգանաձրա նձնա րատանոտշապ իղորաճվ
 և ըքնակեղետ է մւորգարոտս մւոքցաթնը ավրօ նիյաքնատախշա քերե մւոքպեդ ւոլեվնյաձամահ

 

ըմւոտխախ մւոնցարեվ  , իրո  նիսամ  մւոքնակեղետ  ինմրամնիյակրահ   ցիմղոկ իչցւոցայակրեն

 

մւոռարգ նախսատապամահ է մւովրատակ  : անաձրԱ  ւոլենիլչ նյաձամահ տեհ իրենմւոտխախ ծավրգ
մւոքպեդ  կրահ   ավրօ նիյաքնատախշա քերե ըձնա րատանոտշապ իղորաճվ

նիյակրահմւոքցաթնը  ինմրամ   ւո նրեննւոյթւոկրառա րովարգ րի մւոնցայակրեն է նիչցւոցայակրեն

 

ըրեննւոյթւորտացաբ : 
.5  նիյակրաՀ  ըրենչիցւոցայակրեն  կրահ  ակարի տոմ իղորաճվ  նայթւողոկսհ կիցաթնը ղովցան

նիյակրահմւոքցաթնը  ինմրամ   վոգրակ ծանամհաս
սադարեվ  նիյակրահ  ինմրամ  նիյակրահ   ղոգրակամահ ըրենքնատախշաիրենչիցւոցայակրեն

նիյակրահմւոնցայակրեն նե մւոնաժաբարոտս նիյաքծավցւոռակ նախսատապամահ   նայթւողոկսհ

 

իրենքնւոյդրա  `  իգրակ նյւոս 3-

 

 և դր 4-ր  իրեննւոյթւոկեղետ և իրենքնակեղետ ծավշն մւորետեկ դ

 

նւոյթւովտեվշահ լայրեբարեվ  : է մւոռարեն ընւոյթւովտեվշաՀ ` 
 )1 րեննւոյթւոկեղետ նակարգարակն րւոնահդնը  կրահ  

 

իրենկասետ նայթւոենւոծրոգ իղորաճվ  ,

 

իտրոլո  , իրերյավ նամցանակարի նայթւոենւոծրոգ  , մւոնաժաբարոտս նիյաքծավցւոռակ

 

իրեն  ,  ցնարդ

 

լայրեբարեվ իմիժեռ նիյաքնատախշա ւո նայթւոծավխշաբաղետ . 
 )2

 

 իգրակ նյւոս 3-

 

 իտեկ դր 3-

 

ըրեթղթատսափ ծավշն մւոտեկաթնե դր  ,  ւո նրենլայվտ

 

ըրեննւոյթւոկեղետ . 
 )3

 

 իգրակ նյւոս 4-

 

 ըրենքնակեղետ ծավշն մւոտեկ դր ( մւովթ դյա  `  նրենքնւոյդրա նամրգաքյւոգ
ւո  րգ իղորաճվկրահ

 

ըրեննւոյթւորտացաբ ւո նրեննւոյթւոկրառա րովա .)  
 )4 նւոյթւովտակեղետ  կրահ  ցիմղոկ իղորաճվ  նիյակրահ  o  նախսատապամահ նարդ և նայթւորդսներ

 

իրենմւոռացոջիմ չիլեգրախնակ իրենմւոտխախ իրենթյւորդ իրետկա նակավարի ծավնւոդնը  ,  տսը
նայթւոտշեժարհնա  նիյակրահ  o ահ նարդ և նայթւորդսներ  նակավարի ծավնւոդնը նախսատապամ

 

իրենթյւորդ իրետկա  ,  իրենցոջիմ նայթւովտանախսատապ ծավնամհաս րամահ նամտխախ ցնարդ
նամռարիկ  

 

լայրեբարեվ իրեքպեդ նամրդամարտ նայթւովտակեղետնիսամ : 
.6  նիյակրաՀ  

 

 ըրենքնակեղետ և ըրեննւոյթւովտեվշահ ծավսետախան վոգրակ նյւոս ընիմրամ (  դյա

 

մւովթ ` 

 

ըրեննւոյթւոկրառա րովարգ  ) է մւոցկ  կրահ  իղորաճվ  նիյակրահ  

 

նիծրոգ  ,  նե ղորակ քնորո
o լեվծրոգատգ  

 

իրեննւոյթւոծւոլրեվ նայթւոենւոծրոգ նակասետնտ իղորաճվկրահ  ,  վոքներօ ևան սեպչնի



 

կանամաժ իրենմւոգւոտս ծավսետախան ` կրահ  իղորաճվ   նրենտկեյբօ ղովկրահ
ւո  նիյակրահ  յթւորովատրապ

 

րամահ ւոլեկրավշահ ըրեննւո : 
.7  իրենչիցւոցայակրեՆ   իյաիցատոռ է մւովպրեկամզակ ըքնատախշա

 

վոքնւոբզկս : է մւովցանակարի նաիցատոռ իչցւոցայակրեննիյակրաՀ  նիյակրահ  ինմրամ   իրավակեղ

 

վոնամարհ  : վոտսամի իգրակ նյւոՍ  , իչցւոցայակրեն նաիցատոռ  ` իմ  կրահ   կեմ ցիտոմ իղորաճվ
լյա  կրահ  նյւոն մակ է նմւոխոփաղետ տոմ իղորաճվ  կրահ   իղորաճվ
տոմ  նիյակրահ  ինմրամ  

 

ըմւոնիրախոփ իչցւոցայակրեն :  նե ակաթնե ըրենչիցւոցայակրեննիյակրաՀ

 

մագնա կեմ ըսիմա քերե նզավնռա իյաիցատոռ  ,  կսի
սադարեվ  ինմրամնիյակրահ  նիյակրահ  իրենչիցւոցայակրեն   ղոգրակամահ ըրենքնատախշա

պամահ  և նայթւոդրոնջիմ իրավակեղ նամնաժաբարոտս նիյաքծավցւոռակ նախսատա

 

մւոքպեդ նամրովանմիհ ծավնաբառաճտապ  `  կեմ ըսիմա ցեվ նզավնռա

 

մագնա : նիյակրաՀ  ինմրամ  ըրավակեղ  իրենչիցւոցայակրեն  ւոլենցանակարի աիցատոռ   նմւոշորոնիսամ
աբաշ կեմ նզավնռա ցւոլենցանակարի աիցատոռ է մւոնւոդնը

 

ջառա թ : 
  

նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
իմզակատախշա նայթւորավառակ  

րավակեղ  

 

Դ  . նայսգրաՍ  
 


