
ՆԱՅԹՒՈՏԵՊԱՐՆԱՀ ԻՆԱՏՍԱՅԱՀ  
  

Ը Ք Ն Ե Ր Օ  
  

 

 է ծավնւոդնԸ  6002  իրեբմետկեդ ինակավթ 02 - նի  
  

ՆԱԿԱՆԱՊՀԱՊԱՆԲ  ԻՐԵՆՐԱՃՎ  ԻՐԵՓԱՉԱՔՅՒՈՐԴ  ՆԻՍԱՄ  
  

Խ ՒՈ Լ Գ   1 
  

ՆԱԿԱՆԱՊՀԱՊԱՆԲ  ԻՐԵՆՐԱՃՎ  ԸՐԵՓԱՉԱՔՅՒՈՐԴ  
  

 

 ծավդոՀ 1. նակրառա նամրովագրակ իքներՕ  
  

է մւոնամհաս ըքներօ նյւոՍ  ապհապանբ նական  իրենրաճվ  (

 

րաճվ ՝տեհւոսյա  )  ւո նրեփաչաքյւորդ

 

ըգրակ նամկրավշահ ցնարդ : 
  

 

 ծավդոՀ 2.  իրաճվ ցամիդ ւոլետենատրա րեթւոյն րակասանվ րյավաջիմ ակաջրՇ
ըրեփաչաքյւորդ  

  
 .1  ւոլետենատրա նազավա նիյադօ նրեթւոյն րակասանՎ

րամահ  նականապհապանբ  ՝նե նրեփաչաքյւորդիրենրաճվ  

 

ա  ) ա  նամտենատրա իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ ցիրենրւոյբղա ծավյակարմ
՝ցամիդ իյաննոտ րւոյչնաքարւոյ  

  
իշոփ   008 1 մարդ  

դիսքօնոմ ինծախծա   042 մարդ  

 

 րենդիսքօ իտոզա ( իդիսքօկրե իտոզա տսը ծավշահարեվ )  008 41 մարդ  
դիրդիհնա նիյաբմծծ   008 1 մարդ  

րոլք   000 21 մարդ  
պորոլք ներ   000 09

 

մարդ . 
  

 

բ  )  իսամ նյւոս «ա  » իցաբ ցիրեթւոյն րակասանվ ծավշն մւոտեկ  ,  մւոնասիդնահ նե տկեյբօ իրաճվ
 նդօ նիյատրոլոնթմ ծավտենատրա իցատսափ նազավա նիյադօ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ ևան

 

ըրեթւոյն նյա րոլոբ սւոյմ ղոտոտղա  , ված իցատսափ իրենմւոտենատրա վոսամ ցնորո  ըրենլա
 րեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նե մւոցնազարեգ

 

ըլաված իրենմւոտենատրա ծավսետախան վորեննւոյթւովտլյւոթ ւոլետենատրա  ,  վոսամ ցնորո մակ
 նե մւոյակացաբ վոծգ իրեննւոյթւոպրեկամզակ ղոցենւո րենտկեյբօ ակաթնե նամռավշահ

բմայթւորդսներօ   ւոլետենատրա րեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ վոգրակ ծավնամհաս

 

ըրեննւոյթւովտլյւոթ : 
 ըփաչաքյւորդ իրաճվ րամահ իրեթւոյն րոլոբ ղոտոտղա նդօ նիյատրոլոնթմ ծավշն մւոտեկ նյւոՍ

(Դ դօ  )

 

վոևձանաբ լայևտեհ է մւովկրավշահ ցամիդ նամտենատրա իյաննոտ րւոյչնաքարւոյ ` 

Դ դօ   009 =

 

մարդ / ԿԹՍ  

ԿԹՍ ղետրո -  է ննւոյթւոտխ իլերտալյւոթ նիյանամհաս նակարօ նիջիմ իթւոյն լայվտ մւոդօ ն
(

 

աիցարտնեցնոկ .)  

 

գ  ) մւոքաղաք նաևրԵ  ,  իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ մւորենքծարատ իրեկրապ նիյագզա
ահ ցնաձնա նակակիզիֆ և նականաբավարի ղոցենւո րենրւոյբղա ծավյակարմա նամտենատրա  րամ

 

 իսամ նյւոս «ա  »  և ծավշն մւոտեկ ( մակ  ) «բ  »  նրեփաչաքյւորդ ղովկրավշահ նյաձամահ իտեկ

 

 նե մւովցալեվա 1.  5 մագնա . 

 

դ  ) ղոնակտապ ցնաձնա նականաբավարի և նակակիզիֆ  `  մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
սանվ ցիրենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա իրեբմխաթնե Ն և Մ ղովծրոգահաշ և ծավռավշահ  րակա



 

ցամիդ նամտենատրա իրեթւոյն  ` իրեբմխաթնե և իրեբմխ ցնարդ տսը ` 
  

նիյատրոպսնարտոտվԱ   
իցոջիմ   բմւոխ ը 

նիյատրոպսնարտոտվԱ   իցոջիմ   բմւոխաթնե ը  ըփաչաքյւորԴ
(

 

մարդ ) 

 

Մ1  `  ևթեթ ծավսետախան րամահ նամրդախոփ իրենրոևղւո

 

րենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա րատադրամ  , որո

 

քն  ,

 

ցիղետ իդրորավ իցաբ  ,  նենւո 8- ղետատսն իլեվա չո ցի  

005 2  

 

Մ2  `  ծավսետախան րամահ նամրդախոփ իրենրոևղւո

 

 րենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա (  նամրյա նիքրեն

 

րենսւոբոտվա վորենչիժրաշ )  , քնորո  ,  իդրորավ իցաբ

 

ցիղետ  ,  նենւո 8-

 

ղետատսն իլեվա ցի  ,  ցնորո և
 իչ ըծավգնազ նյւոգալեվառա

 

 մւոցնազարեգ  5 նաննոտ  

000 5  

 

րատադրաՄ  ` Մ 

 

Մ3  `  ծավսետախան րամահ նամրդախոփ իրենրոևղւո

 

 րենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա (  նամրյա նիքրեն

 

րենսւոբոտվա վորենչիժրաշ )  , քնորո  ,  իդրորավ իցաբ

 

ցիղետ  ,  նենւո 8-

 

ղետատսն իլեվա ցի  ,  ցնորո և

 

 է մւոցնազարեգ ըծավգնազ նյւոգալեվառա  5 նաննոտ  

000 01  

 

Ն1  `  ծավսետախան րամահ նամրդախոփ իրենռեբ

 

րենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա  ,  նյւոգալեվառա ցնորո

 

 մւոցնազարեգ իչ ըծավգնազ 3,  5 նաննոտ  

000 5  

 

Ն2  ` ծավսետախան րամահ նամրդախոփ իրենռեբ  ` 3,  5

 

իլեվա ցիյաննոտ  , իլեվա չո ցյաբ  ,  նաք  21  աննոտ
ա ղոցենւո ծավգնազ նյւոգալեվառա  նիյատրոպսնարտոտվ

րենցոջիմ  

000 01  

ռեԲ

 

րատան  ` Ն 

 

Ն3  ` ծավսետախան րամահ նամրդախոփ իրենռեբ  `  21
 ղոցենւո ծավգնազ նյւոգալեվառա իլեվա ցիյաննոտ

րենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա  

51  .000  

  

 

ե  )  իսամ նյւոս «դ  » ծավշն մւոտեկ  իրեփաչաքյւորդ   կիտապամզաբ լայևտեհ նե մւովռարիկ արվ

 

ըրենցիկածրոգ ` 
բ

 

 ևչնիմ վոչիժրաշ նիյանիզնե  6891  իրեբմետկոհ ինակավթ 1-  ծավրդատրա ը
րամահ իրենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա  

2.1  

 

 ղոցենւոչ գրակամահ նամցաքոզեչ վոչիժրաշ նիյանիզնեբ  6891  իրեբմետկոհ ինակավթ 1-  ոտեհ ցի
րամահ իրենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա ծավրդատրա  

0.1  

րե վոչիժրաշ նիյանիզնեբ  նիյատրոպսնարտոտվա ղոցենւո գրակամահ նամցաքոզեչ չիրդաղաբկ
րամահ իրենցոջիմ  

3.0  

 նիյատրոպսնարտոտվա ղոցենւո գրակամահ նամցաքոզեչ չիրդաղաբառե վոչիժրաշ նիյանիզնեբ
րամահ իրենցոջիմ  

51.0  

րամահ իրենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա վոչիժրաշ նիյալեզիդ  0.1  
չնիմ վոչիժրաշ նիյազագ

 

 և  0002  իսիլւոհ ինակավթ 1-  նիյատրոպսնարտոտվա ծավրդատրա ը
րամահ իրենցոջիմ  

5.0  

 

 վոչիժրաշ նիյազագ  0002  իսիլւոհ ինակավթ 1-  նիյատրոպսնարտոտվա ծավրդատրա ոտեհ ցի
րամահ իրենցոջիմ  

.53.0  

 

զ  ) ղոնակտապ ցնաձնա նականաբավարի և նակակիզիֆ  `  մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
վռավշահ

 

 ցիրենանեքեմ իբմխաթնե Տ ղովծրոգահաշ և ծա ( ցիրենմզինախեմ  )  ցիրենցոջիմաղոլ և

 

ցամիդ նամտենատրա իրեթւոյն րակասանվ  ` նայթւորոզհ իչիժրաշ տսը ` 

 

 ևչնիմ 05 Ձ x01 մարդ Ձ  
05 - 08 Ձ x02 մարդ Ձ  
18 - 001 Ձ x03 մարդ Ձ  

101 - 051 Ձ x04 մարդ Ձ  
151 - 002 Ձ x05 մարդ Ձ  
102 - 052 Ձ x06 մարդ Ձ  
152 -3 00 Ձ x07 մարդ Ձ  
003 Ձ- իլեվա ցի  x001 մարդ Ձ  



Ձ ղետրո -

 

է ննւոյթւորոզհ ն  ` վոժւոաիձ ծավտյահատրա . 

 

է  )  մակ ղոծրոգ քտւոմ նւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ծավռավշահ մւորեննւոյթւոտեպ լյա
 իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ ցիրենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա ղովծրոգահաշ

 

ցամիդ նամտենատրա ` 

 

նայթւողորատանռեբ և իկասետ ցնարդ տսը ` 
  

 

ըրիգակծաԾ  `  տսը
 նիքատրա

 նակասետնտ
 նայթւոենւոծրոգ

 նիյաքնարպա
իկնացանավնա  

 իցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվԱ
ըրիգարակն  

 

 ըփաչաքյւորԴ ( մարդ ) 

     մւոքծարատ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
 նիյատրոպսնարտոտվա ղովծրոգահաշ

րեզագ ծանաբ իրենցոջիմ  րակասանվ մւո
իրեթւոյն  

(

 

իդիսքօ ինծախծա  , իրեննիծարջախծա  ,

 

նայթւոնյախծ  )  նիյանամհաս նայթւոկանւորապ
իլերտալյւոթ  

     իրենամրոն
 մւորեննամհաս

 ղովրատակ
 իրենմւոտենատրա

մւոքպեդ  

 իրենամրոն

 

իլեվա ցիրեննամհաս  `
 ցիրեթւոյն լայրգորեվ
 վոծգ իկեմ նզավնռա

 իրենմւոտենատրա
մւոքպեդ  

12 3078 - 33 3078   ՝րենանեքեմոտվա րատադրամ

 

 ևչնիմ ծավսետախան  01  դրամ
(

 

լայռարեն  ` ըդրորավ  )
րամահ ւոլեխոփաղետ  

057 3  005 7  

2078   ՝րենանեքեմոտվա րատադրամ

 

 ծավսետախան  01  դրամ իլեվա և
(

 

ըդրորավ լայռարեն  )

 

րամահ ւոլեխոփաղետ  ,

 

 բմայթւոռացաբ  09 09 2078
ղովգրակասադ վորգակծած  

իրենցոջիմ նիյատրոպսնարտ  

000 01  000 02  

12 4078  
13 4078  

 

 ՝րամահ նամրդախոփ իրենռեբ  5
 նյւոգալեվառա իլեվա չո ցիյաննոտ

 րովաչիժրաշ վոծավգնազ
րենցոջիմ նիյատրոպսնարտ  

000 5  000 01  

22 4078  
23 4078  

 

 ՝րամահ նամրդախոփ իրենռեբ  5

 

իլեվա ցիյաննոտ  , իլեվա չո ցյաբ  ,

 

 նաք  02 նոտ  նյւոգալեվառա ան
 րովաչիժրաշ վոծավգնազ
րենցոջիմ նիյատրոպսնարտ  

000 01  000 02  

32 4078  

 

րամահ նամրդախոփ իրենռեբ  `  02
 նյւոգալեվառա իլեվա ցիյաննոտ

 րովաչիժրաշ վոծավգնազ
րենցոջիմ նիյատրոպսնարտ  

000 51  03  :000  

  
 .2 ոյ իրեննւոյթւոցաիմ և իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյարՋ  նամտենատրա իյաննոտ րւոյչնաքարւ

՝նե նրեփաչաքյւորդ իրաճվ ցամիդ  
  

 

ա  ) րեթւոյն ծավխակ   003 5 մարդ  
նիյակաինոմա տոզա    001 5 արդ մ 

ջնահապ նականաբասնեկ ինծավթթ   004 81 մարդ  



քրեթմաթվան   006 402 մարդ  
ձնիղպ   009 320 1 մարդ  

կնից   009 320 1 մարդ  
րենտաֆլւոս   001 մարդ  

ոլք րենդիր    03 արդ մ 
րենտիրտին   005 115 մարդ  
րենտարտին   0011 մարդ  

րոֆսոֆ րւոնահդնը   000 04 մարդ  

 

 տնեգրետեդ ( նակաիմիք ղոցավլ  ) րեթւոյն   003 201 մարդ  
րեղա իրենղատեմ րնած   005 115 մարդ  

րեննւոյթւոցաիմ ինաից և նաից   005 115

 

մարդ . 
  

 

բ  )  իսամ նյւոս «ա  » սանվ ծավշն մւոտեկ

 

իցաբ ցիրեննւոյթւոցաիմ և ցիրեթւոյն րակա  ,  նե տկեյբօ իրաճվ
 սւոյմ ծավտենատրա իցատսափ նազավա նիյարջ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ ևան մւոնասիդնահ

 

ըրեննւոյթւոցաիմ և ըրեթւոյն րակասանվ նյա րոլոբ  ,  ըրենլաված իցատսափ իքսոհատրա վոսամ ցնորո
ւոթ նամծրոգատգօրջ նե մւոցնազարեգ  րակասանվ մւորերջատղեկ ծավնամհաս վորեննւոյթւովտլյ

 

ըրենլաված իքսոհատրա նիյանամհաս իլերտալյւոթ իրեթւոյն  ,  վոծգ իքսոհատրա նե մւոյակացաբ մակ
 ծավնամհաս նեչ վորեննւոյթւովտլյւոթ նամծրոգատգօրջ մակ ըրեննւոյթւովտլյւոթ նամծրոգատգօրջ

ված իքսոհատրա նիյանամհաս իլերտալյւոթ

 

րենլա : 
 ըփաչաքյւորդ իրաճվ րամահ իրեննւոյթւոցաիմ և իրեթւոյն րակասանվ րոլոբ ծավշն մւոտեկ նյւոՍ

(Դ րւոջ  )

 

վոևձանաբ լայևտեհ է մւովկրավշահ ցամիդ նամտենատրա իյաննոտ րւոյչնաքարւոյ ` 

Դ րւոջ   000 01 =

 

մարդ / ԿԹՍ նկձ  

ԿԹՍ ղետրո նկձ - վտ մւորջ ղովծրոգատգօ վոկատապն նակասետնտանկձ ն  նիյանամհաս իթւոյն լայ

 

է նաիցարտնեցնոկ իլերտալյւոթ . 

 

գ  ) նազավա քավահարջ իճլ անաևՍ  ,  րետեգ ռատեԳ և նադզարՀ մւոքծարատ իճրիկ ինադզարՀ
 և նականաբավարի ղոնցանակարի րենմւոտենատրա իրեննւոյթւոցաիմ և իրեթւոյն րակասանվ

 

 րամահ ցնաձնա նակակիզիֆ ( ամրարակատամարջ բմայթւոռացաբ  րեննւոյթւոյառած նամցառեհարջ և ն

 

իրեննւոյթւոպրեկամզակ ղոցւոտամ  )  իսամ նյւոս «ա  »  և ծավշն մւոտեկ ( մակ  ) «բ  »  նյաձամահ իտեկ

 

նե մւովկտապանկրկ ըրեփաչաքյւորդ ղովկրավշահ : 
  

 

 ծավդոՀ 3.  ծավնամհաս իրեննոփաթ նամռապս և նայթւորդատրա մւորյավաջիմ ակաջրՇ
ցամիդ նամրդաղետ վոգրակ  ըրեփաչաքյւորդ իրաճվ  

  
 իյաննոտ րւոյչնաքարւոյ իրեննոփաթ նամռապս և նայթւորդատրա մւորյավաջիմ ակաջրՇ

 

 նամրդաղետ վոգրակ ծավնամհաս ( նամհապ  ) ՝նե նրեփաչաքյւորդ իրաճվ րամահ  

 

ա  )  մւորեղետ ծավցակտահ կւոտահ ( իրենկարապարհ նակարեբանւոյդրա բմայթւոռացաբ  )
նամրդաղետ իրեննոփաթ  ՝րամահ  

  
րեննոփաթ նայթւորովագնատվ իսադ նիջառա  84  000  արդ մ 
րեննոփաթ նայթւորովագնատվ իսադ դրորկրե  42   000 արդ մ 

րեննոփաթ նայթւորովագնատվ իսադ դրորրե   008 4 մարդ  
րեննոփաթ նայթւորովագնատվ իսադ դրորրոչ   005 1 մարդ  

 

 րեննոփաթ րովագնատվ չո (  նականաբավարի ղոնահանւոյդրաանռել բմայթւոռացաբ
 վոքնաևտեհ նայթւորարանիշ ւո նամդնաք իթյւոկծածաղոհ և ղովրդաղետ ցիմղոկ ցնաձնա

 

իրեննոփաթ րովագնատվ չո ծացաջառա ) 

 006 մարդ  

 րովագնատվ չո ղովրդաղետ ցիմղոկ ցնաձնա նականաբավարի ղոնահանւոյդրաանռել
թ րեննոփա  

 0 մարդ  

 րովագնատվ չո ծացաջառա վոքնաևտեհ նայթւորարանիշ և նամդնաք իթյւոկծածաղոհ
րեննոփաթ  

 06 մարդ  

  

 

բ  )  նամրդաղետ իրեննոփաթ մւորենկարապարհ նակարեբանւոյդրա ( նամհապ  ) րամահ ` 
  

  

 

ըփաչաքյւորԴ  `  իծավտահականամաժ նամրդաղետ տսը ( մարդ ) 



 նամցաջառա իրեննոփաթ
իհապ  ևչնիմ ծակրավշահ ց

 նամհապ իրատ կեմ

 

 մւոքպեդ (  նակաիգոլոնխետ

 

լւոփ  , մւոկատւոկ ) 

 իրեննոփաթ
 ցիհապ նամցաջառա

 կեմ ծակրավշահ
 քերե ևչնիմ ցւորատ

 լայռարեն իրատ
մւոքպեդ նամհապ  

 իրեննոփաթ
 նամցաջառա

 ցիհապ
 քերե ծակրավշահ

 իլեվա ցւորատ
մւոքպեդ նամհապ  

 իսադ նիջառա
յթւորովագնատվ րեննոփաթ նա  0 000 61  000 84  

 իսադ դրորկրե
րեննոփաթ նայթւորովագնատվ  0 000 8  000 42  

 իսադ դրորրե
րեննոփաթ նայթւորովագնատվ  0 006 1  008 4  

 իսադ դրորրոչ
րեննոփաթ նայթւորովագնատվ  0 005  005 1  

 րեննոփաթ րովագնատվ չո
( անռել բմայթւոռացաբ -

 ղոնահանւոյդրա
ա նականաբավարի  ցնաձն

 չո ղովրդաղետ ցիմղոկ

 

իրեննոփաթ րովագնատվ ) 

0 002  006  

 

 ծավդոՀ 4.  իրաճվ ցամիդ իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրՇ
ըրեփաչաքյւորդ  

ըփաչաքյւորԴ  

 

ըրիգակծաԾ `  
տսը    նիքատրա

 նակասետնտ
 նայթւոենւոծրոգ

 նիյաքնարպա
կնացանավնա ի 

իքնարպԱ   տոռամահ  մւոնավնա ը 
Հ  ինատսայա

 նւոյթւոտեպարնաՀ
 ղովծւոմրեն
 իրենքնարպա

 

րամահ  `  իքնարպա
 իքեժրա նիյասքամ

 

բմամտակն  ,
վոսոկոտ  

 ինատսայաՀ
ւոտեպարնաՀ -

 մւոնւոյթ
 և ղովրդատրա

 ղովցարի
 իրենքնարպա

 

րամահ  `  ցնարդ
 նամցարի

 նայթւոռանաջրշ

 

բմամտակն  ,
վոսոկոտ  

7072   
00 9072   

0172   
3172   

000 09 4172  
0 5172 000 0  

 

րեղւոյ նիյաքնահ  , քրեթմաթվան մւոհ և թվան մւոհ  ,

 

քրեթմաթվան և թվան  ,  նիյաքւոսքաքիլեռավ

 

րեթւոյն  ,  տլաֆսա և թւոյձաթյամ (  բմայթւոռացաբ
 094 11 0172 ,054 11 0172 ,014 11 0172

 

ինիզնեբ ղովգրակասադ վորերգակծած  ,  91 0172
 039  նակարտկելէ ղովգրակասադ վորգակծած

չիսւոկեմ  

 

 և իրեղւոյ 000 19 0172  ,  000 99 0172
 ծավծրոգատգօ ղովգրակասադ վորերգակծած

 

իքրեթմաթվան ) 

0.2  0.2  

039 91 0172   
000 19 0172  
000 99 0172  

 

րեղւոյ չիսւոկեմ նակարտկելէ  ,  ծավծրոգատգօ
քրեթմաթվան  

0.3  0.3  

000 14 3092  
 

000 24 3092  
 

000 34 3092  
 

001 44 3092  
 

ֆ նաթեմրոլքառերոտ  
( նոերֆ - lCFC [ ,)11 3] 

նաթեմրոլքկրերոտֆկրե  
( նոերֆ - FC [ ,)21 2 lC 2] 

նաթէրոլքառերոտֆռե  
( նոերֆ - C [ ,)311 2F3 lC 3] 

նաթէրոլքկրերոտֆառաք  
( նոերֆ - C[ ,)411 2F4 lC 2] 

0.2  0.2  



009 44 3092  նաթէրոլքրոտֆգնիհ  
( նոերֆ - C[ )511 2F5 ]lC  

001 64 3092  
 

002 64 3092    
 

3092  009 64  

տֆկրե նաթեմրոլքմորբրո  
( նոլահ - FC[ )1121 2 ]lCrB  

նաթեմմորբրոտֆռե  
( նոլահ - FC[ )1031 3 ]rB  

նաթէմորբկրերոտֆռաք  
( նոլահ - C[ )2042 2F4 rB 2] 

0.2  0.2  

00 11 5123  
000 91 5123  

կրեն նակարգապտ  0.3  0.3  

2043  րեթւոյն ղոցավլ  5.0  5.0  
1073   
2073   

001 00 4073   
5073  
6073  

ոնիկ - ոտոֆ   նեվապաժ են ր 8.0  8.0  

000 00 9183  նամկալեգրա   ենկւողեհ ր 0.2  0.2  
000 00 0283   րենկւողեհ ղոտապացռասակահ և ղոնցեռասակահ

իտսարտապ  
0.2  0.2  

3293  
000 01 5293  

 իրենքնարպա քնարդատրա ցիյասսամտսալպ

 

րամահ նամխոփաղետ և նամրովաթեթափ  , 003  լ

 

րեննռետսից իլեվա ցիլաված  , մնամահ և րեքաբ  նա
ցիյասսամտսալպ րեննւոյթւողորատ  

0.2  0.2  

1104  
2104  

րեղոդավնա  0.1  0.1  

3104  ենիտեռ   ենկիցխադօ ր 0.1  0.1  
1186   
2186  
3186  

 

ցիտսեբսա քնարդատրա  , րեթւոյն նոիցկիրֆ  ,
(

 

 բմայթւոռացաբ  001 01 3186  և  001 09 3186

 

իրենքնարպա ղովգրակասադ վորերգակծած ) 

0.3  0.3  

9107  մ այկապա լեթարնա  8.0  8.0  
87  քնարդատրա ծավտսարտապ ցիրապակ և րապակ  0.3  0.3  

01 1138  րենդորտկելէ  5.1  5.1  
32 1248   իքիլեռավ մակ իղւոյ իրենչիժրաշ նամրյա նիքրեն

 

 րերտլիֆ (  բմայթւոռացաբ  001 32 1248  վորգակծած

 

իրենքնարպա ղովգրակասադ ) 

0.1  0.1  

03 6058  դնս րենցոկտրամ նիյանջառա կի - նիյադիսքօ  5.1  5.1  
04 6058  թածրա րենցոկտրամ նիյանջառա - նիյադիսքօ  5.1  5.1  
08 6058  լյա րենցոկտրամ նիյանջառա  5.1  5.1  
01 7058  
02 7058  

 

 նիյարապակ րենցոկտրամ (  բմայթւոռացաբ  7058
 001 01

 

 և  001 02 7058  վորերգակծած

 

իրենքնարպա ղովգրակասադ ) 

0.3  0.3  

03 7058   
08 7058  

մւոիմդակ րենցոկտրամ -

 

նիյալեկին  ,  րենցոկտրամ

 

 լյա (  բմայթւոռացաբ  001 03 7058  և  001 08 7058

 

իրենքնարպա ղովգրակասադ վորերգակծած ) 

0.2  0.2  

09 7058  

 

 րեսամ իրենցոկտրամ (  բմայթւոռացաբ  001 09 7058

 

իրենքնարպա ղովգրակասադ վորգակծած ) 
5.1  5.1  

000 22 2358  դնոկ կիտիլորտկելէ րենրոտասնե  0.3  0.3  
13 9358  վոդոտակամրեթ րեպմալ նիյատնեցսենիմւոյլ  0.3  0.3  

001 23 9358  րեպմալ նիյակիդնս  0.3  0.3  
 ,3078 ,2078

5078 ,4078  

 

 ևչնիմ իլեվա ցւորատ գնիհ  01  լայռարեն իրատ

 

 նամկրաղոթ ( նայթւորդատրա  )  ղոցենւո վիթերատ

 

 րենանեքեմոտվա (  բմայթւոռացաբ 09 09 2078  

0,2  x 



 նիյատրոպսնարտ ղովգրակասադ վորգակծած

 

իրենցոջիմ ) 
 ,3078 ,2078

5078 ,4078  
 01

 

 ևչնիմ իլեվա ցւորատ  51  լայռարեն իրատ

 

 նամկրաղոթ ( նայթւորդատրա  )  ղոցենւո վիթերատ

 

 րենանեքեմոտվա (  բմայթւոռացաբ  09 09 2078
 նիյատրոպսնարտ ղովգրակասադ վորգակծած

 

իրենցոջիմ ) 

0,01  x 

2078  ,3078 ,
5078 ,4078  

 51

 

 նամկրաղոթ իլեվա ցւորատ ( նայթւորդատրա  )
 րենանեքեմոտվա ղոցենւո վիթերատ

(

 

 բմայթւոռացաբ  09 09 2078  վորգակծած

 

իրենցոջիմ նիյատրոպսնարտ ղովգրակասադ ) 

0,02  x 
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ՆԱԿԱՆԱՊՀԱՊԱՆԲ  ԻՐԵՆՐԱՃՎ  ԸԳՐԱԿ ՆԱՄԿՐԱՎՇԱՀ  

 

 ծավդոՀ 5. րակասանվ րյավաջիմ ակաջրՇ   նամկրավշահ իրաճվ ցամիդ ւոլետենատրա րեթւոյն
ըգրակ  

 .1  ցամիդ նամտենատրա իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյադօ ցիրենրւոյբղա ծավյակարմԱ

 

 է մւովկրավշահ ըրաճվ « նականապհապանԲ  նամծրոգատգօնբ և  իրենրաճվ  

 

նիսամ  »  ինատսայաՀ

 

 իքներօ նյւոս և նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ 2- ա իծավդոհ դր

 

 իսամ նիջառ «ա»  , «բ  »  և «գ  »  վորետեկ
ծավնամհաս  

 

նախսատապամահ նիրեփաչաքյւորդ : 
 .2

 

ղոնակտապ ցնաձնա նակակիզիֆ և նականաբավարԻ  `  մւոնւոյթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

 ցիրենցոջիմ նիյատրոպսնարտոտվա ղովծրոգահաշ և ծավռավշահ ( ցիրենմզինախեմ  )  և
նատրա իրեթւոյն րակասանվ ցիրենցոջիմաղոլ

 

 իքներօ նյւոս է մւովկրավշահ ըրաճվ ցամիդ նամտե 2-  դր

 

 իսամ նիջառա իծավդոհ «դ»  , «ե  »  և «զ  » ծավնամհաս վորետեկ   և նախսատապամահ նիրեփաչաքյւորդ

 

ընւոյթւոննզ նակակինխետ նակերատ ցնարդ ևչնիմ ՝մագնա կեմ նակերատ է մւովրաճվ : 
 .3 մ նիյատրոպսնարտ ծավռավշահ մւորեննւոյթւոտեպ լյԱ  րակասանվ նազավա նիյադօ ցիրենցոջի

իքներօ նյւոս է մւովկրավշահ ըրաճվ ցամիդ նամտենատրա իրեթւոյն   
2-

 

 իսամ նիջառա իծավդոհ դր «է  » ծավնամհաս վոտեկ   և նախսատապամահ նիրեփաչաքյւորդ

 

 է մւովրաճվ « նականապհապանԲ  նամծրոգատգօնբ և  իրենրաճվ  

 

նիսամ  »  ինատսայաՀ
քներօ նայթւոտեպարնաՀ

 

նախսատապամահ նի : 
 .4  ըրաճվ ցամիդ նամտենատրա իրեննւոյթւոցաիմ և իրեթւոյն րակասանվ նազավա նիյարՋ

 

 է մւովկրավշահ « նականապհապանԲ  նամծրոգատգօնբ և  իրենրաճվ  

 

նիսամ  »  ինատսայաՀ

 

 իքներօ նյւոս և նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ 2-

 

 իծավդոհ դր 2- ծավնամհաս վոսամ դր   նիրեփաչաքյւորդ
պամահ

 

իքպեդ ծավշն մւոնւոյթւորեբրապ դրորկրե իսամ նյւոս բմայթւոռացաբ ՝նախսատա : 
 և իրեթւոյն րակասանվ րենսրւոսեռ նիյարջ և ղոծրոգատգօրջ վոկատապն նայթւոծւոբանկՁ

 ցնաձնա նակակիզիֆ և նականաբավարի ղոնցանակարի րենմւոտենատրա իրեննւոյթւոցաիմ
նականապհապանբրամահ  րավշահ ըրենրաճվ  ղովտենատրա սրւոսեռ նիյարջ ցիմղոկ ցնարն նե մւովկ

 նիյարջ ւո իրենաիցարտնեցնոկ նիջիմ իրեննւոյթւոցաիմ և իրեթւոյն րակասանվ մւորերջատղեկ

 

 իրեմրոն նակաիգոլոկէ իկարո իրջ ծավնամհաս րամահ իծավտահ լայվտ իսրւոսեռ  09  նակարդ իսոկոտ

 

նայթւորեբրատ  ,  ղովտենատրա սրւոսեռ նիյարջ

 

 իքներօ նյւոս և իրենլաված իցատսափ իրերջատղեկ 2-

 

 իծավդոհ դր 2- իրեփաչաքյւորդծավնամհաս վոսամ դր  

 

վոփաչ իլայրդատրա  :  նակաիգոլոկէ իկարո իրՋ

 

ընւոյթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոնամհաս ըրեմրոն : 
5( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  . 60 . 01 .  11 ՕՀ - 262 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 6. րյավաջիմ ակաջրՇ  իրեննոփաթ նամռապս և նայթւորդատրա    վոգրակ ծավնամհաս
գրակ նամկրավշահ իրաճվ ցամիդ նամրդաղետ ը 

 նամրդաղետ վոգրակ ծավնամհաս իրեննոփաթ նամռապս և նայթւորդատրա մւորյավաջիմ ակաջրՇ
(

 

նամհապ  )  է մւովկրավշահ ըրաճվ ցամիդ « նականապհապանԲ  նամծրոգատգօնբ և  իրենրաճվ  

 

նիսամ  »
յաՀ

 

 իքներօ նյւոս և նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսա 3-  վոծավդոհ դր
ծավնամհաս  

 

նախսատապամահ նիրեփաչաքյւորդ : 

 

 ծավդոՀ 7.  նամկրավշահ իրաճվ ցամիդ իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրՇ
ըգրակ  



 է մւովկրավշահ ըրաճվ ցամիդ իրենքնարպա ղոռաճտապ սանվ նիրյավաջիմ ակաջրՇ
« ապանԲ նամծրոգատգօնբ ևնականապհ  իրենրաճվ  

 

նիսամ  »  նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

 իքներօ նյւոս և 4- ծավնամհաս վոծավդոհ դր  

 

նախսատապամահ նիրեփաչաքյւորդ : 

Խ ՒՈ Լ Գ   3 

ՐԵՆԹՅՒՈՐԴ ՆԻՅԱՄՒՈՑՆԱ  

 

 ծավդոՀ 8. ըլենտմ ջեմ իժւո իքներՕ  

 

 .1

 

 մւոնտմ է ջեմ իժւո նքներօ նյւոՍ  7002  ինակավթ

 

 իրավնւոհ 1-

 

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

« նականապհապանԲ  իրեփաչաքյւորդիրենրաճվ  

 

նիսամ  »  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  0002

 

 իլիրպա ինակավթ 91 - ՕՀ ի -  94

 

ըքներօ  ` ձրեդնահ վորեննւոյթւոխոփոփ ագատեհ :  
նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  

հագախաՆ      Ռ  . այրաչոՔ ն 
 

 6002

 

թ. 

 

 իրեբմետկեդ 72  
նաևրԵ  

ՕՀ - 542 -Ն 

 

* -  նւոյթւոթոնաԾ - նայթւորարախան նայթւոտադարադրԱ ՀՀ նյաձամահ  Թ վի   13
նայթւովտակեղետ նականոտշապ   է ջեմ իժւո նքներօ նյւոս

մւոնտմ   7002.10.80 թ. 
 


