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 ի 31 .3-  դր

 

 իծավդոհ 4-

 

նախսատապամահ նիսամ դր  ` ընւոյթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  

 

է մւոշորո . 
 .1  նյաձամահ ՝ըգրակ նամկրավշահ իթյւոսահ ցիմւոցարի րամահ նամկրավշահ իրենիթլայոռ լետատսաՀ

 

իծավլեվահ : 
 .2 ջահ ընամկարապարհ նականոտշապ մւոնտմ է ջեմ իժւո նմւոշորո նյւոՍ  է մւովծարատ և ցինավրօ ղոդրո
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արվ իրեննւոյթւորեբարահ ծագած ոտեհ ցի : 
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« .1

 

նիսամ իրենրաճվ նամծրոգատգօնբ և նականապհապանԲ  »  նիքներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
(

 

տեհւոսյա  ` քներօ  ) ցիմղոկ իրենղորաճվ իթլայոռ է մւովնամհաս վոգրակ նյւոս ՝նախսատապամահ ` 
 )1 ւորեբանւոյդրաքնահ

 

իքնարդատրա նայթ  `  իթւոյնատխ իղատեմ ( տեհւոսյա  ` թւոյնատխ  )  իթյւոսահ ցիմւոցարի

 

ըգրակ նամկրավշահ . 
 )2

 

իրաքաքնահ մակ քծավլւոձ ներախոփ իթւոյնատխ  , իթւոյնատխ  , իքծավլւոձ  ,  մւոքնւոյդրա նամկաշմարեվ

 

 քնարդատրա նականջրեվ ծացակնաց ծավցատս ( տեհւոսյա  ` նիսաիմ տեհ իթւոյնատխ  ` տրա

 

քնարդա  )  ւոլեվցարի

 

ըգրակ նամկրավշահ իթյւոսահ ցիմւոցարի մւոքպեդ : 
 .2  մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ մւովրամահ է ազաբ նամկրավշահ իիթլայոռ ՝նախսատապամահ նիքներՕ

 իքեժրա ծավցալեվա ցնառա նթյւոսահ ցիմւոցարի իքնարդատրա ծավրարակատամ ցիմղոկ իղորաճվ իթլայոռ

 

 իկրահ ( տեհւոսյա ` 

 

թյւոսահ ցիմւոցարի )  ,  նիգրակ նյւոս է մւովկրավշահ ցիմղոկ իրենղորաճվ իթլայոռ ըրո

 

նախսատապամահ : 
 .3

 

վոկանաղե նամրգեվշահ է մւովշորո ըթյւոսահ ցիմւոցարի րամահ նամկրավշահ իիթլայոՌ  ,  մւոկանաշն ըչնի

 

է  , րի նամցատս իտմակե և ծավցարի է մւովրամահ ըքնարդատրա ծավրարակատամ րո  է մւովրամահ ըքնւովա

 

ծավրեբ քռեձ  ,  նամրաճվ հապարեվնա նիղորաճվ իթլայոռ է ակաթնե ըրամւոգ նախսատապամահ եթե
(

 

նամցւոտահ )  , ըրեննւոյթւորովատրապ ղոխբ ցիրգանամյապ մակ ցիքրածրոգ է լերատակ ըղորաճվ իթլայոռ մակ  ,

 

է լեվգձատեհ ըհապ նամրարավաբ իքնւովարի դյա կսինյւոն եթե  , մակ  սամ նե մւովցանակարի նրենմւորաճվ -

 

սամ : 
 .4

 

վոգրակ լայևտեհ է մւովկրավշահ ըթյւոսահ ցիմւոցարի իթւոյնատխ ցիմղոկ իրենղորաճվ իթլայոՌ ` 
 )1

 

ծավքնկ ևջիմ իդրոնգ և իրարակատամ մւովրամահ է լաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ ծավրարակատամ  `
վշորո նախսատապամահ նիրգանամյապ նամրարակատամ

 

 ծա (  ղովրատակ նախսատապամահ նիրգանամյապ

 

վորենքնւոյդրա իկրավշահանջրեվ  ) ընւոյթւոկանւորապ նականջրեվ իրենղատեմ մւոթւոյնատխ ծավրարակատամ  `

 

 վոռշկ ծավտյահատրա ( վորենաննոտ մակ վորենմարգ  :)  նիրգանամյապ նամրարակատամ եթԵ
ավշահանջրեվ և ըմւորարակատամ իթւոյնատխ նախսատապամահ  նամկրավշահ իիթլայոռ նե մւովրատակ ըկր

 

մւորեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ րեբրատ  ,  ւոտեվշահ նամրարակատամ իթւոյնատխ ապա
 մւովնւոդնը է քմիհ լաված նակակիզիֆ սեպրո րամահ նամկրավշահ իթյւոսահ ցիմւոցարի մւոնաջրշականամաժ

 

 վորեննամյապ ղոծրոգ վորգանամյապ նիհապ նամրարակատամ ( սը  իկարո ղովրտ ցիմղոկ իրարակատամ տ

 

իրեթղթատսափ նիյակրավշահ և իրերգատսավահ նականխան  ) ընւոյթւոկանւորապ իրենղատեմ  `  ծավտյահատրա

 

 վոռշկ ( վորենաննոտ մակ վորենմարգ .)  
 )2  ծավրարակատամ մւովնւոդնը է քմիհ նիգ իլաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ ծավրարակատամ սեպրո

մ րամահ իթւոյնատխ  նիրգանամյապ նամրարակատամ իթւոյնատխ ծավքնկ ևջիմ իդրոնգ և իրարակատա

 

 իրենմւոշնանգ և իծավտահականամաժ նամշորոնգ տսը նախսատապամահ (  նախսատապամահ նիրգանամյապ

 

վորենքնւոյդրա իկրավշահանջրեվ ղովրատակ  ) ընիգ իրգանամյապ ծավշորո  :  նամրարակատամ իթւոյնատխ եթԵ
մահ նիրգանամյապ  իիթլայոռ նե մւովրատակ ըկրավշահանջրեվ և ըմւորարակատամ իթւոյնատխ նախսատապա

 

մւորեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ րեբրատ նամկրավշահ  ,  ւոտեվշահ նամրարակատամ իթւոյնատխ ապա
 է քմիհ նիգ իլաված նակակիզիֆ սեպրո րամահ նամկրավշահ իթյւոսահ ցիմւոցարի մւոնաջրշականամաժ

մ մւովնւոդնը

 

ընիգ իրգանամյապ ծավշորո վորեննամյապ ղոծրոգ վորգանամյապ նիհապ նամրարակատա  `

 

իկրահ իքեժրա ծավցալեվա ցնառա . 
 )3

 

 ծավրարակատամ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ նամկրավշահ իիթլայոռ (  նամրարակատամ խակնա

 

ցիրեննամյապ  ) ականամաժ ւոտեվշահ մւովրամահ է թյւոսահ ցիմւոցարի իթւոյնատխ  ծավրարակատամ մւոնաջրշ
 նամրարակատամ իքնարդատրա ծավքնկ ևջիմ իդրոնգ և իրարակատամ րամահ իլաված նակակիզիֆ

 

 ծավշորո վորգանամյապ ( վորենքնւոյդրա իկրավշահանջրեվ ղովրատակ նախսատապամահ նիրգանամյապ  )

 

ընիգ իրգանամյապ  , վոլենռա իվշահ  , րո ` 

 

ա  . ատխ վոտսամի նամկրավշահ իիթլայոռ  իկրավշահանջրեվ իրգանամյապ նամրարակատամ իթւոյն
 նակասացաբ իլաված ծավշորո նիհապ նամրարակատամ ցիլաված նակակիզիֆ ծավշորո վորենքնւոյդրա

 

ըսոկոտ ւոկրե իլաված ծավշորո նիհապ նամրարակատամ մւովրամահ է փաչ նյւոգալեվառա նամղեշ , 

 

բ  . մ իթւոյնատխ վոտսամի նամկրավշահ իիթլայոռ  ոտեհ ցինարդ մակ նիհապ նամրարակատա

 

ծավրգանաձրա  ` ավսետախան վորգանամյապ  ծավրովանամյապ վորենմւողեշ իլեվա ցիրենշինացւոց ծ

 

 ըրենմւոցեզավն իթյւոսահ ցիմւոցարի (  նակաիգոլոնխետ մւոթւոյնատխ ծավրարակատամ ՝մւովթ դյա

 

 իրերրատ նակաիմիք ղոնցաջառա րեննւոյթւոդրաբ ( իրերրատ նիյանագւոտ  )  վորգանամյապ րամահ

 

ըրենմւոցեզավն իրենգ իլեվա ցիփաչ ծավսետախան ,  ծավսետախան վորգանամյապ րամահ նայթւովանոխ

 

ըրենմւոցեզավն ինգ իրգանամյապ մւոքպեդ նամտխախ իշինացւոց իլերտալյւոթ  ) մւովնռա նեչ իվշահ . 
 )4

 

ծավսետախան վորերգանամյապ նամրարակատամ իթւոյնատխ  `  իյազաբ նամկրավշահ իիթլայոռ
ովրատակ ըրենմւոտշճ մւոքնւոյդրա իրենկրավշահանջրեվ  նե մւովլոցատրա նրենքնւոյդրա ցնարդ և նե մւ



 

 մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ ղոկրգդնը նկրավշահանջրեվ (  ւոտեվշահ դյա նե մւովլոցատրա
կրավշահ իրենիթլայոռ ինաջրշականամաժ -

 

մւորեննւոյթւովտեվշահ :)  
 .5

 

վոգրակ լայևտեհ է մւովկրավշահ ըթյւոսահ ցիմւոցարի իքծավլւոՁ ` 
 )1 րաճվ իթլայոռ  ևջիմ իդրոնգ և իրարակատամ մւովրամահ է լաված նակակիզիֆ իքծավլւոձ րամահ իղո

 

ծավքնկ  `  մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ նախսատապամահ նիրգանամյապ նամրարակատամ իքծավլւոձ

 

ըռիշկ իքծավլւոձ ծավրարակատամ  ` վորենաննոտ ծավտյահատրա . 
 )2 վլւոձ ծավրարակատամ մւոնաջրշականամաժ ւոտեվշահ  իթւոյնատխ ծավծրոգատգօ րամահ իքծա

 

 նւոյթւոծեմ նիյակրավշահ ( լաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ  )  իյաննոտ կեմ իքծավլւոձ մւովրամահ է

 

ծավծրոգատգօ իցատսափ րամահ նայթւորդատրա  `  նակակիզիֆ իթւոյնատխ ծավրովանմիհ սեպաիգոլոնխետ

 

ըլաված . 
 )3  մւովկրավշահ ըթյւոսահ ցիմւոցարի իքծավլւոձ  նախսատապամահ նիքծավլւոձ ծավրարակատամ վոլենլե է

 

ցիլաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ ծավծրոգատգօ  , ըրենգ նիջիմ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ վոլեռարիկ  `  քմիհ
 ինմրամ ծարոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ իրենսնանիֆ վոլենւոդնը

ասրոբ իրենղատեմ ինոդնոԼ ցիմղոկ

 

ծավրարատյահ րամահ ավսմա նամրարակատամ արվ նամիհ իրենլայվտ իյ  `

 

ընիգ : 
 .6

 

իթւոյնատխ ցիմղոկ իղորաճվ իթլայոՌ  ,  ծացակնաց ծավցատս մւոքնւոյդրա նամկաշմարեվ իքծավլւոձ

 

 իքնարդատրա նականջրեվ ( տեհւոսյա  ` քնարդատրա նականջրեվ  )  լայևտեհ է մւովկրավշահ ըթյւոսահ ցիմւոցարի

 

վոգրակ ` 
 )1  իդրոնգ և իրարակատամ մւովրամահ է լաված նակակիզիֆ իքնարդատրա նականջրեվ իղորաճվ իթլայոռ

 

ծավքնկ ևջիմ  `  ծավրարակատամ նախսատապամահ նիրգանամյապ նամրարակատամ իքնարդատրա

 

ըռիշկ իրենղատեմ րոլոբ ծավսխած րամահ նայթւորդատրա իքնարդատրա  `  մակ վորենմարգ ծավտյահատրա
աննոտ

 

վորեն . 
 )2  է քմիհ վոտսամի նամկրավշահ իիթլայոռ րամահ իղատեմ րւոյչնաքարւոյ մւոքնարդատրա նականջրեվ

 նիյակրավշահ նյա ծավրովանմիհ սեպաիգոլոնխետ իլաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ իղատեմ լայվտ մւովնւոդնը

 

 ընւոյթւոծեմ ( լաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ )  , ամաժ ւոտեվշահ է լեվսխած ըրո  ծավրարակատամ մւոնաջրշական

 

րամահ նամցատս իղատեմ իլաված լայվտ ղովկանւորապ մւոքնարդատրա . 
 )3  նականջրեվ ծավրարակատամ վոլենլե է մւովկրավշահ ըթյւոսահ ցիմւոցարի իքնարդատրա նականջրեվ

 

ցիլաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ ծավծրոգատգօ նախսատապամահ նիքնարդատրա  , ոյնատխ վոլեռարիկ  իթւ

 

ըրենգ նիջիմ նիյագզաջիմ  `  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ իրենսնանիֆ վոլենւոդնը քմիհ
 արվ նամիհ իրենլայվտ իյասրոբ իրենղատեմ ինոդնոԼ ցիմղոկ ինմրամ ծարոզաիլ նայթւորավառակ

 

ծավրարատյահ րամահ ավսմա նամրարակատամ  ` ընիգ : 
 .7 ոկատապն նամշորո իթյւոսահ ցիմւոցարԻ  ցիմւոկաշմարեվ իրաքաքնահ նամցատս իթւոյնատխ ցնառա վ

 մւոնարդ մակ իքնարդատրա դյա մւովրամահ է լաված նակակիզիֆ իքնարդատրա ծացակնաց ղովցատս ոտեհ

 

ընւոյթւոկանաք իցատսափ իղատեմ ղովկանւորապ  ` վորենաննոտ մակ վորենմարգ  ,  նամռարիկ իգրակ նյւոս ըրո
եպրո է մւովնւոդնը վոտսամի

 

լաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ ս : 
 վոլենլե է մւովկրավշահ ըթյւոսահ ցիմւոցարի մւոքպեդ նամցարի իքնարդատրա ծավսետախան վոտեկ նյւոՍ

 

ցիլաված նակակիզիֆ իթւոյնատխ ծավրարակատամ  , ըրենգ նիջիմ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ վոլեռարիկ  `  քմիհ
Հ ինատսայաՀ մւոռավագանբ իրենսնանիֆ վոլենւոդնը  ինմրամ ծարոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնա

 

ծավրարատյահ րամահ ավսմա նամրարակատամ արվ նամիհ իրենլայվտ իյասրոբ իրենղատեմ ինոդնոԼ ցիմղոկ  `

 

ընիգ : 
  .8

 

մւորեքպեդ նյա ծավշն մւոգրակ նյւոՍ  , որերգանամյապ նամրարակատամ բրե  ղովրարակատամ մւ
 նե ծավլոցատրա նրենգ իքնարդատրա

 

վոթյւոժրատրա  ,  ցիմւոցարի իքնարդատրա ծավրարակատամ ապա
 ըրօ նամցնախոփ իքնւովարի նայթւոնակափես իքնարդատրա մւովնւոդնը է քմիհ րամահ նամկրավշահ իթյւոսահ

 

ծավկարապարհ ցիմղոկ իկնաբ նականորտնեկ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  `  բմամտակն իթյւոժրատրա
 նիյակրավշահ իմարդ նակակյահ

 

ըքեժրախոփ  , մւորեքպեդ նյա կսի  ,  լեշորո էչ րովարանհ ցիրերգանամյապ բրե

 

ըհապ ւոլեցնախոփ ըքնւովարի նայթւոնակափես բմամտակն իքնարդատրա  ,  մւովնւոդնը է քմիհ ապա

 

րամահ իքնարդատրա ղովնահատրա  `  մւորեննիմրամ նիյասքամ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

բմայթւորդ ավրօ նամրգարարատյահ ,  իքնարդատրա ղովցարի մւոքծարատ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ կսի

 

րամահ  `  ինատսայաՀ բմայթւորդ ավրօ նամրգսրւոդ իթղթատսափ նիյակրավշահ նախսատապամահ

 

ծավկարապարհ ցիմղոկ իկնաբ նականորտնեկ նայթւոտեպարնաՀ  `  իմարդ նակակյահ բմամտակն իթյւոժրատրա

 

ըքեժրախոփ նիյակրավշահ : 
 .9 յւոՍ  ղովկանւորապ մւոթւոյնատխ մւովրամահ է նիգ նիյագզաջիմ իթւոյնատխ վոտսամի նամռարիկ իգրակ ն

 ծարոզաիլ նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ մւոռավագանբ իրենսնանիֆ րամահ իրենղատեմ
ամահ ավսմա նամրարակատամ արվ նամիհ իրենլայվտ իյասրոբ իրենղատեմ ինոդնոԼ ցիմղոկ ինմրամ  ր

 

ծավրարատյահ  ` ըրենգ : 
  

նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  
իմզակատախշա նայթւորավառակ  

րավակեղ  

 

Դ  . նայսգրաՍ  
 


