
 

                                                                   ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü   

                                                      ²¼¶²ÚÆÜ  ìÆÖ²Î²¶ð²Î²Ü  Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 

 
                                                                                                                                                  

                                      

 

 

                                                                                                                         

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ò  àô  ò  àô  Ø  Ü  º  ð 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
²¼¶²ÚÆÜ  ìÆÖ²Î²¶ð²Î²Ü   Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2015 Âì²Î²ÜÆ öàðÒÜ²Î²Ü Ø²ð¸²Ð²Ø²ðÆ 

ÀÜÂ²òøàôØ îÜºðÆ  (ÞÆÜàôÂÚàôÜÜºðÆ)  ºì 
¶ÚàôÔ²Î²Ü   Ð²Ø²ÚÜøÜºðÆ  òàôò²ÎÜºðÆ 

Î ² ¼ Ø Ø ² Ü   º ì   À Ü ¸ àô Ü Ø ² Ü 
Î²ð¶Æ  Ø²êÆÜ 

 

   Ð³ëï³ïí³Í ¿ 
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý   
íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 

2015 Ãí³Ï³ÝÇ  ÷»ïñí³ñÇ 10-Ç ÃÇí   12 -² 
áñáßÙ³Ùµ 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÷áñÓÝ³Ï³Ý  Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñ 

 



 3

I  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.  Մարդահամարի նախապատրաստման հիմնական  աշխատանքներից  է 
քաղաքներում և խոշոր գյուղերում (հինգ հազար և ավելի բնակչությամբ)  տների 
(շինությունների), գյուղական համայնքներում բնակավայրերի  (այդ թվում` դրանց 
տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի) և դրանցում տնային տնտեսությունների 
ցուցակների կազմումը: Տների (շինությունների)  և  գյուղական համայնքների ցուցակներն 
անհրաժեշտ են.  

1) քաղաքների  և  գյուղերի  տարածքն  ըստ  հաշվային,  հրահանգչական  և  
մարդահամարի  տեղամասերի սահմանազատելու, 
2) մարդահամարի ընթացքում բնակչության ընդգրկման ամբողջականությունն   
ապահովելու  և  կրկնակի  հաշվառումը  բացառելու  համար: 
2. ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի  նախապատրաստման, անցկացման,   

տվյալների մեքենայական մշակման և ելքային աղյուսակների ստացման աշխատանքների 
ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հատուկ ընտրված և հրահանգավորված 
ցուցակագրողների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության քաղաքներում և 
խոշոր գյուղերում  կազմվում են տների (շինությունների) ցուցակները, իսկ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական համայնքներում գյուղական համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  
ազգային վիճակագրական ծառայության (այսուհետ` ԼՂՀ ԱՎԾ)  համապատասխան 
տարածքային բաժնի օժանդակությամբ  կազմում են գյուղական համայնքների ցուցակները:  

3. Աշխատանքի  կատարման ողջ պատասխանատվությունը կրում են        ԼՂՀ ԱՎԾ 
համապատասխան տարածքային բաժինների   պետերը:  

4. Բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ տվյալները տների (շինությունների) 
ցուցակներում անհրաժեշտ է վերցնել բնակարանային ֆոնդի սեփականատերերի կամ 
նրանց լիազոր մարմնի գրանցման բնակարանային քարտերից, տնային գրքերից, իսկ 
գյուղական համայնքներում` գյուղական համայնքում տնային տնտեսությունների 
հաշվառման`  Ձև  թիվ 1  համայնքի  գրքերից: 

 5. Քաղաքներում տների (շինությունների), գյուղական համայնքների ցուցակների 
կազմման, դրանց ընդունման և արդյունքների ամփոփման աշխատանքներն 
իրականացնելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից հաստատված  ցուցումներով  
և  հրահանգներով:  

6. Սույն ցուցումները սաhմանում են քաղաքներում տների (շինությունների), 
գյուղական վայրերում` գյուղական համայնքների  ցուցակների  կազմման, ընդունման,  
վերահսկման և ամփոփագրերի կազմման  կարգը: 

II    ԼՂՀ  ԱՎԾ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՏՆԵՐԻ (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ   ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  ԿԱԶՄԵԼԻՍ 

7. ԼՂՀ ԱՎԾ մարդահամարի վարչությունը  տների (շինությունների)  ցուցակների` Ձև 

թիվ 1 քաղաքային  և Գյուղական համայնքների ցուցակների` Ձև թիվ 2 գյուղական կազմման 
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աշխատանքների նախապատրաստման և իրականացման  ժամանակահատվածում  

պարտավոր է տարածքային  բաժինների պետերին ապահովել ցուցակագրողների 

վկայականներով, անհրաժեշտ քանակությամբ Ձև թիվ 1 քաղաքային-Աղյուսակ 1,  Ձև թիվ 1 
քաղաքային-Աղյուսակ 2,  Ձև թիվ 2 գյուղական-Աղյուսակ 1 և Ձև թիվ 2 գյուղական- 
Աղյուսակ 2 ցուցակների ձևաթղթերով: 

8. Տարածքային  բաժինների պետերը  տների (շինությունների) ցուցակների և գյուղական 
համայնքների  ցուցակների կազմման աշխատանքների նախապատրաստման և 
իրականացման  ժամանակահատվածում   պարտավոր  են. 

 1)  Քաղաքների  սխեմատիկ հատակագծի վրա. 
ա. ստուգել բնակավայրի սահմանում  (սխեմատիկ  հատակագծի վրա նախօրոք 

թաղամասերի ու զանգվածների  բաժանված)  թաղամասերի ու զանգվածների  

հերթական համարակալման ճշգրտությունը,  
բ. քաղաքի տարածքը սահմանազատել ցուցակագրման տեղամասերի` ցուցակագրողի 

աշխատանքային  նորմային  համապատասխան:   
գ. մեկ  ցուցակագրողի  աշխատանքային  միջին  նորման  սահմանված է երեսուն 

տուն/օր, իսկ աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել մեկ ամսվա ընթացքում` 

սկսած 2015 թվականի փետրվարի 2-ից: Աշխատանքային նորման կարող է 
տատանվել` կախված թաղամասերի (զանգվածների)  կառուցապատման բնույթից և 

դիրքից: Ցուցակագրման տեղամասերը կարող են ընդգրկել ամբողջական 

թաղամասեր (զանգվածներ) կամ դրանց մի մասը:  
Տարբեր  թաղամասերի  (զանգվածների)  մասերից  ցուցակագրման տեղամասեր 

կազմել չի թույլատրվում: 
2) Տների (շինությունների) ցուցակները կազմելու համար հավաքագրել   
ցուցակագրողներ և հրահանգավորել նրանց: 
3) Ցուցակագրողներին ծանոթացնել իրենց  տեղամասերի  սահմաններին, ճշտելով  

դրանք` ցուցակագրման տեղամաս դուրս գալով: 
4) Ցուցակագրողներին ապահովել ցուցակագրողի վկայականներով, տների 

(շինությունների)  ցուցակների  կազմման վերաբերյալ հրահանգներով, անհրաժեշտ 

քանակությամբ Ձև թիվ 1 քաղաքայինի (Աղյուսակ 1, Աղյուսակ 2) ձևաթղթերով: 
5) Ցուցակագրողներին ապահովել ցուցակագրման տեղամասի սխեմատիկ 

հատակագծով, տվյալ տեղամասի բնակարանային ֆոնդի սեփականատերերի 

(համայնքների, հավատարմագրային և լիազորագրային կառավարիչների, այլ 
իրավաբանական անձանց, որոնք իրենց հաշվեկշռում ունեն բնակարանային ֆոնդ)  
հասցեների  ցուցակով: 
6) Անցկացնել  յուրաքանչյուր ցուցակագրողի կազմած տների (շինությունների) 
ցուցակների հրահանգով պահանջվող դրույթներին համապատասխան լրացման 

(հատկապես աշխատանքի առաջին օրերին),  ինչպես նաև դրանցում  

ամբողջականության ընդգրկման  և ճշգրիտ ներառման ստուգումներ: 
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7) Ուշադրություն դարձնել, որ ոչ բնակելի տների (շինությունների)  տվյալները 

ներկայացված լինեն տեղամասի տների ցուցակների Ձև թիվ 1 քաղաքային Աղյուսակ 1-
ի 4-րդ սյունակում և դրանց մասին ծանոթություն տրված լինի նույն տողի աղյուսակի  9-
րդ սյունակում: 
8) Ցուցակագրման տեղամասերում շրջագայության ժամանակ ցուցակագրողների 

կողմից սխեմատիկ հատակագծերում կատարած փոփոխությունները պետք  է  
անցկացնել սխեմատիկ հատակագծերի մյուս բոլոր օրինակների վրա: 

 9.  Հրահանգավորել ԼՂՀ շրջանների գյուղական համայնքների ղեկավարների 
աշխատակազմի քարտուղարներին` համաձայն գյուղական համայնքներում բնակավայրերի 
(այդ թվում` դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի) և դրանցում տնային 
տնտեսությունների ցուցակների կազմման  կարգի  հրահանգի:  Համաձայն  վերջինիս` 

     1) Գյուղական համայնքների ցուցակի  (Ձև թիվ 2 գյուղական-Աղյուսակ 2) 1-ին 
սյունակում լրացվում է համայնքի մեջ գտնվող հիմնական բնակավայրի հերթական 
համարը, իսկ 2-րդ սյունակում` գյուղական համայնքի/գյուղական բնակավայրի կամ դրա 
տարածքում գտնվող այլ բնակատեղի անվանումը:   3-րդ սյունակում լրացվում է  բնակելի 
միավորի  հասցեն: Անհրաժեշտ է ստուգել նաև, թե  մտցված են արդյոք այլ բնակատեղերի 
վերաբերյալ տեղեկությունները հիմնական բնակավայրերի  վերաբերյալ  տվյալների  մեջ: 
4-րդ սյունակում լրացվում  է տնային տնտեսության առաջինը գրված անձի/գլխավորի 
ազգանունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը: 5-րդ սյունակում լրացվում է տնային 
տնտեսության կազմում ընդգրկված անձանց ընդհանուր թվաքանակը: 
    2) Ցուցակների կազմման ժամանակ բնակչություն չունեցող գյուղական բնակավայրերը 
նույնպես ներառվում են գյուղական համայնքների  ցուցակների  մեջ:  

III  ԼՂՀ  ԱՎԾ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՏՆԵՐԻ 
(ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՆ  

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՍ 

10. Ցուցակագրողներից և գյուղական համայնքների ղեկավարների աշխատակազմի 
քարտուղարներից տների (շինությունների) և գյուղական համայնքների ցուցակների 

ընդունումը կատարվում է ԼՂՀ ԱՎԾ  տարածքային բաժինների պետերի կողմից` 
ցուցակագրողի կամ գյուղական համայնքների ղեկավարների աշխատակազմի 
քարտուղարների  ներկայությամբ:   

 11. Տների (շինությունների) ցուցակների և գյուղական համայնքների ցուցակների  

ընդունման ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել. 
1) Քաղաքների տների ցուցակների կազմման ճշգրտությունը` դրանցում բոլոր 
թաղամասերի, փողոցների, նրբանցքների, հրապարակների և այլնի, տների ու 
շինությունների ընդգրկման ամբողջականությունը` համեմատելով դրանք 
քաղաքների  սխեմատիկ հատակագծերի հետ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր  
թաղամասի (զանգվածի) և ցուցակագրման տեղամասի հանրագումարների 
ճշգրտությունը, 
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2) գյուղական համայնքների ցուցակներում բոլոր գյուղական բնակավայրերի 
ընդգրկման ամբողջականությունը` ներառյալ գյուղական համայնքի տարածքում 
գտնվող ծառայողական նշանակություն ունեցող և ժամանակավոր կացատեղ 
հանդիսացող հիմնարկների, ինչպես նաև յուրաքանչյուր բնակավայրի վերաբերյալ 
գրանցումների և դրանց  համարակալման  ճշգրտությունը: 

 12. Տների (շինությունների) ցուցակների ընդունման ժամանակ ուշադրություն դարձնել, 
որ. 

1)  Ցուցակները պարտադիր  կազմված լինեն ըստ առանձին թաղամասերի 

(զանգվածների) (Ձև թիվ 1 քաղաքային Աղյուսակ 2) Տների (շինությունների) ցուցակները 

փողոցներով կազմած կարելի է ընդունել միայն բացառիկ դեպքում, երբ քաղաքը կամ 

խոշոր գյուղը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի զուգահեռ փողոցներից: Քաղաքների և 

խոշոր գյուղերի սահմաններում  թաղամասերի (զանգվածների) համարակալումը լինի 
միասնական հաջորդական համարներով: 
2) Ճշգրտված սխեմատիկ հատակագծի վրա յուրաքանչյուր թաղամասի (զանգվածի)  
համար կազմված լինի առանձին  տների (շինությունների) ցուցակ  (Ձև թիվ 1 քաղաքային  
Աղյուսակ 2) Թաղամասի (զանգվածի)  համարը, ինչպես նաև ցուցակի հասցեամասում 
դրա սահմանների նկարագրությունը պետք է համընկնի  սխեմատիկ հատակագծի հետ: 

13. Յուրաքանչյուր թաղամասի (զանգվածի), տների (շինությունների) ցուցակը պետք է 
համեմատել հատակագծի հետ, ցուցակում գրված բոլոր տները (շինությունները) պետք է 
համապատասխանեն դրանց փաստացի առկայությանը, իսկ գրառման հերթականությունը` 
հատակագծի և տեղանքի վրա դրանց ճիշտ տեղաբաշխմանը: Ցուցակների կազմման 
ժամանակ պետք է անպայման հաշվի առնել  սխեմատիկ հատակագծում կատարված բոլոր 
փոփոխությունները և ուղղումները: 

14. Ցուցակագրողի կողմից հայտնաբերված բոլոր  անհամապատասխանությունները 
հատակագծի հետ, ինչպես նաև  փողոցների անվանումների ու տների (շինությունների) 
համարանիշերի անճշտության վերաբերյալ բոլոր դիտողությունները հարկավոր է ճշտել 
համապատասխան կազմակերպութ-յուններում և ուղղումներ մտցնել ցուցակներում և 
հատակագծի վրա:  

15. Ցուցակի յուրաքանչյուր էջում ստուգվում է տվյալների գրառման, տների 
(շինությունների), բնակարանների քանակի և բնակչության թվաքանակի 
ամբողջականությունն ու ճշգրտությունն ըստ հասցեների: Հատկապես պետք է 
ուշադրություն դարձնել ցուցակներում անկյունային տների (շինությունների) հաշվառմանը, 
որոնք պետք է գրվեն փողոցներից մեկում` այնտեղ, որտեղ տունը (շինությունը) 
պաշտոնապես նշվում է փոստային բաժանմունքում, Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ոստիկանության  անձնագրային բաժնում: 

 16. Յուրաքանչյուր տան (շինության) համար պարտադիր ստուգվում է        
բնակարանների քանակի և դրանցում բնակվող բնակչության թվաքանակի 

հարաբերակցությունը: 
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  17. Տների (շինությունների) ցուցակների ընդունման ժամանակ պետք է ստուգել  
յուրաքանչյուր ցուցակի հանրագումարների  ճշգրտությանը:  

  18. Յուրաքանչյուր թաղամասի (զանգվածի) հանրագումարները հաշվելիս տների 

(շինությունների) բնակարանների քանակի մասին տվյալներում ներառվում են նաև 

հիվանդանոցների, առողջարանների, հյուրանոցների, կայարանների և այլ  
հիմնարկների/կազմակերպությունների կողմից զբաղեցրած տները (շինությունները) և 

բնակարանները, իսկ բնակչության թվաքանակում ներառվում  է  միայն դրանցում  մշտապես 

բնակվող բնակչությունը: 
 19. Տների (շինությունների) յուրաքանչյուր ցուցակ (Ձև թիվ 1 քաղաքային Աղյուսակ 2) 

ստուգելուց հետո ստուգվում է ցուցակագրողի կողմից Ձև թիվ 1 քաղաքային Աղյուսակ 1-ում 

դրանց հանրագումարների տեղափոխման  ճշգրտությունը և ամբողջությամբ ցուցակագրման 

տեղամասի հանրագումարների   հաշվարկները: 
        20. Գյուղական համայնքների ղեկավարներից գյուղական  համայնքների  

ցուցակներն ընդունելիս հարկավոր է ուշադրություն դարձնել բոլոր գյուղական 

բնակավայրերի, դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և այնտեղ բնակվողների 

թվաքանակի հաշվառման ամբողջականությանը: 
21. Ցուցակում բոլոր գյուղական  բնակավայրերի  գրառումների ամբողջականությունը 

ստուգելու համար, որպես վերահսկման աղբյուր, անհրաժեշտ   է օգտագործել  2015 
թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ  Ձև թիվ 9-Ս «Գյուղական բնակչության սեռատարիքային 

կազմի մասին»  հաշվետվության տվյալները:       
22. Տների (շինությունների) ցուցակների, գյուղական համայնքների ցուցակների 

հանրագումարներն ամբողջությամբ ըստ շրջանի (քաղաքային, գյուղական) հաշվելուց հետո, 
անհրաժեշտ է կատարել ցուցակում մտցված քաղաքային և գյուղական բնակչության 
թվաքանակի մասին տվյալների վերլուծություն:  

23. Եթե  բնակչության թվաքանակի տվյալների վերլուծության արդյունքում 
հայտնաբերվի տների (շինությունների) կամ գյուղական համայնքների  ցուցակներում 
բնակչության թվաքանակի թերհաշվարկ (համեմատելով առկա այլ աղբյուրների հետ), ապա 
անհրաժեշտ է կազմակերպել կազմված ցուցակների վերստուգում:  

24. Ցուցակներն ընդունելուց հետո հաշվարկվում են հանրագումարներն` ըստ քաղաքի և 
գյուղական համայնքների, այնուհետև ամբողջությամբ` շրջանի կտրվածքով: Տների  
(շինությունների)  ցուցակներով` Ձև  թիվ 1 քաղաքային,   ստացված  քաղաքային  
բնակչության  և   Ձև թիվ 2 գյուղականով ստացված գյուղական բնակչության թվաքանակներն 
անհրաժեշտ է համեմատել   տվյալ տարածքի բնակչության հաշվարկային թվաքանակի 
տվյալների  հետ: Էական տարբերությունների դեպքում անհրաժեշտ է պարզել դրանց 
պատճառը, և եթե դրանք առաջացել են ցուցակների ոչ ճիշտ կազմման հետևանքով, ապա 
պետք է  կատարել այդ ցուցակների մանրազննին ստուգում  և   ուղղում:  

25. Ցուցակները ստուգելուց և ընդունելուց  հետո ԼՂՀ  ԱՎԾ տարածքային   բաժնի 
պետերը կազմում են ցուցակների տվյալների ամփոփագրեր: 



 8

26. ԼՂՀ ԱՎԾ  կողմից սահմանված ժամկետում Ձև թիվ 1 քաղաքային` տների 
(շինությունների)   ցուցակների  և  Ձև թիվ 2 գյուղականի ամփոփ արդյունքները 
տարածքային բաժինների պետերը ներկայացնում են ԼՂՀ ԱՎԾ  մարդահամարի 
վարչություն` Ձև թիվ 3 ամփոփ  և  Ձև  թիվ  4  ամփոփ  ձևաթղթերով:  

27. «Քաղաքներում տների (շինությունների) ցուցակների   տվյալների ամփոփագիրը»` 
Ձև թիվ 3 ամփոփ, կազմվում է բոլոր քաղաքների համար` ցուցակագրման տեղամասերի 
կտրվածքով, ըստ Ձև թիվ 1 քաղաքային  Աղյուսակ 1 տվյալների: 1-ին սյունակում 
քաղաքների գրառումները կատարվում են  այբբենական կարգով:  

28. «Գյուղական համայնքներում  ցուցակների   տվյալների ամփոփագիրը»`  Ձև թիվ 4 
ամփոփ,  կազմվում  է Ձև թիվ 2 գյուղականի հանրագումարային տվյալների հիման վրա: 1-
ին սյունակում գյուղական համայնքները գրառվում են այբբենական կարգով: 2-5-րդ 
սյունակներում փոխանցվում են հիմնական բնակավայրերի հանրագումարները, ներառյալ 
դրանց տարածքում գտնվող այլ  բնակատեղերի վերաբերյալ տվյալները:  

29. Տների (շինությունների) ցուցակները, գյուղական համայնքների  ցուցակները 
կազմվում են փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման համար և պահվում են  
ԼՂՀ ԱՎԾ  տարածքային  բաժիններում: 

 



  

Ð³ëï³ïí³Í ¿ 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý   

íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 

2015 Ãí³Ï³ÝÇ  փետրվարի 10-Ç ÃÇí   12 -Ա áñáßÙ³Ùµ 

 
Ò¨  ÃÇí 3 ³Ù÷á÷ 

 
² Ø ö à ö ² ¶ Æ ð 

 
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ïÝ»ñÇ (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) óáõó³ÏÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  

 
Շրջան --------------------------------------------------------------- 

 
 

 
ø³Õ³ùÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ 
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î³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÝÇ  åետ_____________________  

                                                                                                 (սïáñ³·ñáõÃÛáõÝ) 



  

Ð³ëï³ïí³Í ¿ 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý   

íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 

2015 Ãí³Ï³ÝÇ  փետրվարի 10-Ç ÃÇí   12 -Ա áñáßÙ³Ùµ 

 

Ò¨ ÃÇí 4 ³Ù÷á÷ 
 
 

² Ø ö à ö ² ¶ Æ ð 
 

·ÛáõÕ³Ï³Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ  óáõó³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
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ÀÝ¹³Ù»ÝÁ        

 
§---------------¦-----------------------------2015Ã. 
 
î³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÝÇ  åետ ----------------------------- 
                                                                                 (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ) 



Ð²ðò  àô ä²î²êÊ²Ü 
 

ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ïÝ»ñÇ (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)  óáõó³ÏÝ»ñÇ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý  Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ` 
·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÉ µÝ³Ï³ï»Õ»ñÇ  

óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý  í»ñ³µ»ñÛ³É 
 

           Ð ² ð ò ä ² î ² ê Ê ² Ü 
ÆÝãå»±ë ï³ñ³ÍùÁ µ³Å³Ý»É 
óáõó³Ï³·ñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø³Õ³ùÇ Ñ³ï³Ï³·ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ï³½Ù»É Ã³Õ³Ù³ë»ñÇ (½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ) óáõó³Ïª 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ Ýß»Éáí ïÝ»ñÇ 
(ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ù³Ý³ÏÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ óáõó³Ï³·ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñ»É 
ÏÇó  Ã³Õ³Ù³ë»ñÁ (½³Ý·í³ÍÝ»ñÁ), áñáÝóáõÙ 
ïÝ»ñÇ (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)  Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ   
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ÛÇÝ:  
Â³Õ³Ù³ëáõÙ (½³Ý·í³ÍáõÙ) ¨ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ 
ï»Õ³Ù³ëáõÙ ïÝ»ñÇ (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ù³Ý³ÏÁ 
óáõó³Ï³·ñáÕÇÝ ãÇ Ñ³ÛïÝíáõÙ: Ð³ï³Ï³·ÍÇ 
íñ³ ÝßíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ óáõó³Ï³·ñÙ³Ý 
ï»Õ³Ù³ëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: 

ä³Ñ³ÝçíáõÙ ¿  ³ñ¹Ûá±ù   
óáõó³Ï³·ñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ Ù»ç 
ÙïóÝ»É ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùÇ 
³Ù³ÛÇ ¨ ãµÝ³Ï»óí³Í 
ï»Õ³Ù³ë»ñÁ 
 
 

òáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇ 
³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÁ, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³Ù³ÛÇ 
¨ ãµÝ³Ï»óí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÙïÝ»Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³Ï³·ñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ 
Ï³½ÙÇ Ù»ç: ÀÝ¹ áñáõÙ óáõó³Ï³·ñáÕÁ 
å³ñï³íáñ ¿ ëïáõ·»É, ãÏ³Ý ³ñ¹Ûá±ù ³Ù³ÛÇ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ íñ³ Ï³éáõóíáÕ Ï³Ù 
ãµÝ³Ï»óí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñ (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ), 
Ã»Ïáõ½ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝáõÛÃÇ, ¨ ÙïóÝ»É 
¹ñ³Ýù ïÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ: 

ÆÝãå»±ë ³å³Ñáí»É 
óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ 
ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ  Áëï 
ï»Õ³Ù³ë»ñÇ 

ø³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ Ëáßáñ ·ÛáõÕ»ñÇ ï³ñ³ÍùÁ   
ëË»Ù³ïÇÏ Ñ³ï³Ï³·Í»ñÇ  íñ³ óáõó³Ï³-
·ñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ µ³Å³Ý»Éáõó Ñ»ïá, 
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³ñ³Ï³É»É Ñ»ñÃ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉÙ³Ùµ:  

ÆÝãå»±ë Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
óáõó³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ 
óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇó ¨ 
·ÛáõÕ³å»ïÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
ù³ñïáõÕ³ñÇó 

òáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ Ù»Í Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³éÏ³-
ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ 
óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ, ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ, 
óáõó³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Áëï 
óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ,  ë³ÑáÕ ·ñ³ýÇÏáí, 
2-3 ûñ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: Üßí³Í ·ñ³ýÇÏÁ å»ïù 
¿ Ï³½ÙíÇ ³ÛÝå»ë, áñ ³ÙµáÕç ³ßË³ï³ÝùÝ 
³í³ñïíÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
 

ÆÝãå»±ë Ï³½Ù³Ï»ñå»É ²é³çÇÝ  ûñÝ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É  
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           Ð ² ð ò ä ² î ² ê Ê ² Ü 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ óáõó³Ï³·ñáÕÇ 
³ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  

óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇÝ,  áñå»ë½Ç ³ßË³ï³ÝùÝ 
³í³ñï»Ý ëáíáñ³Ï³ÝÇó ³í»ÉÇ ßáõï ¨  
Ñ³í³ùí»Ý ԼՂÐ ²ìÌ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ,  áñå»ë½Ç ëïáõ·íÇ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó 
Éñ³óí³Í óáõó³ÏÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñÉáõÍ»É ÃáõÛÉ ïí³Í 
ëË³ÉÝ»ñÁ, óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ Ùáï ³é³ç³ó³Í 
Ñ³ñó»ñÁ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó 
Éñ³óáõóÇã Ññ³Ñ³Ý·³íáñ»É: ØÝ³ó³Í ûñ»ñÇÝ 
óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
ëïáõ·»É ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·áí, áñå»ë½Ç 
ÁÝ¹·ñÏí»Ý µáÉáñ óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÁ, 
å³ñï³¹Çñ óáõó³Ï³·ñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë ¹áõñë 
·³Éáõ ÙÇçáóáí:  

ÆÝãå»±ë ³å³Ñáí»É 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ï³ÝùÇ 
áñ³ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,  
óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇó ¨ 
·ÛáõÕ³å»ïÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
ù³ñïáõÕ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÝ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë 

òáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇó ¨ ·ÛáõÕ³å»ïÇ 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Áëï ë³ÑáÕ 
·ñ³ýÇÏÇ: ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ñ³ñÙ³ñ ¿ 
Ï³ï³ñ»É Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµª »ñÏáõëáí:  
òáõó³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñÏ³íáñ ¿ 
í»ñ³ÑëÏ»É  Ñ»ï¨Û³ÉÁ.  

• òáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó óáõó³ÏÝ»ñáõÙ 
·ñí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ã³Õ³Ù³ëÇ 
(½³Ý·í³ÍÇ) ïÝ»ñÇ (ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) 
ù³Ý³ÏÁ Ñ³Ù»Ù³ï»É Ò»ñ ÏáÕÙÇó 
Ý³Ë³å»ë  Ï³½Ùí³Í Ã³Õ³Ù³ë»ñÇ 
(½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ)  óáõó³ÏÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ñ»ï: 

• òáõó³ÏÝ»ñáõÙ ·ñí³Í ïÝ»ñÁ (ßÇÝáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÁ) Ñ³Ù»Ù³ï»É ëË»Ù³ïÇÏ Ñ³ï³-
Ï³·ÍÇ íñ³  ¹ñ³Ýó   ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

• ´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: 

  
ÆÝãå»±ë û·ï³·áñÍ»É 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ 
Ëáßáñ ·ÛáõÕ»ñÇ  
Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ,  áñáÝóáí 
óáõó³Ï³·ñáÕÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 
ïÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÁ 

òáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ  ù³Õ³ùÝ»ñÇ 
¨ Ëáßáñ ·ÛáõÕ»ñÇ ×ßïí³Í Ñ³ï³Ï³·Í»ñÁ 
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÙÛáõë ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ áõÕÕáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: Ð»ï³·³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù å³ÑíáõÙ »Ý         
ԼՂÐ ²ìÌ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
µ³ÅÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ  Ùáï: 

´Ý³Ï»ÉÇ ï³ÝÁ áã-áù ãÇ 
µÝ³ÏíáõÙ: Èñ³óíáõÙ »Ý 

 ºÃ» µÝ³Ï»ÉÇ ï³ÝÁ áã-áù ãÇ µÝ³ÏíáõÙ,  ³å³     
Ò¨ ÃÇí 1-ù³Õ³ù³ÛÇÝ-²ÕÛáõë³Ï 2-Ç µáÉáñ 
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³ñ¹Ûá±ù  Ò¨  ÃÇí 1-ù³Õ³ù³ÛÇÝ-
²ÕÛáõë³Ï 2-Ç 6-ñ¹ ¨   7-ñ¹ 
ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÝ ³Û¹ ï³Ý Ñ³Ù³ñ                                                                      

ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý,  ÇëÏ 7-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙ 
·ÍÇÏ ¿ ¹ñíáõÙ: 

à±ñ ÷áÕáóáõÙ ¿ ×Çßï ·ñ³Ýó»É 
³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ ïáõÝÁ Ò¨ 1-
ù³Õ³ù³ÛÇÝ-²ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ 

²ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ ïáõÝÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ·ñ»É 
³ÛÝ ÷áÕáóáõÙ, áñáõÙ ïáõÝÁ å³ßïáÝ³å»ë 
ÝßíáõÙ ¿ ÷áëï³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙáõÝùáõÙ ¨ ԼՂÐ 
áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÝáõÙ: 
 

Î³ñ»ÉÇ± ¿ ³ñ¹Ûáù Ï³éáõóíáÕ 
ï³Ý Ñ³Ù³ñ   Ò¨ ÃÇí 1-
ù³Õ³ù³ÛÇÝ- ²ÕÛáõë³Ï 2-Ç 3-ñ¹ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ ·ñ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ñÁ, »Ã» ³ÛÝ ¹»é ãáõÝÇ 
÷áëï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ 

ºÃ» ³ÝÑÝ³ñ ¿ å³ñ½»É Ï³éáõóíáÕ ï³Ý 
÷áëï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñÁ, Ò¨ ÃÇí 1-ù³Õ³ù³ÛÇÝ-
²ÕÛáõë³Ï 2-Ç 3-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙ å³ñï³¹Çñ 
å»ïù ¿ ·ñ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÁ, 9-ñ¹ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ ï³É Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ 
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ å³ñ½»É ¨ ·ñ»É ï³Ý ÷áëï³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³ñÁ:  

 
àñï»ÕÇ±ó í»ñóÝ»É ïíÛ³ÉÝ»ñ 
³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝáõÙ 
µÝ³ÏíáÕ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
í»ñ³µ»ñÛ³É 
 

ºÃ» ãÏ³ ïÝ³ÛÇÝ ·Çñù, Ï³Ù ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ 
µ³óÇÃáÕÇ íÇ×³ÏáõÙ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý ï³ÝïÇñáçÁ Ñ³ñóáõÙ 
Ï³ï³ñ»Éáõ ÙÇçáóáí: 

ºÃ» ïÝ»ñÇ ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï óáõó³Ï³·ñáÕÁ 
å³ñ½»É ¿, áñ Ã³Õ³Ù³ëÁ 
÷³ëïáñ»Ý  µ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñÏáõ 
Ã³Õ³Ù³ë»ñÇó µ³Å³Ýí³Í 
Ýñµ³Ýóùáí, áñÁ Ýßí³Í ã¿ 
Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³, ³å³ ïÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ ÙïóÝ»É Ù»Ï,  Ã»± »ñÏáõ 
ï³ñµ»ñ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ù»ç  
 

²Û¹ Ù³ëÇÝ óáõó³Ï³·ñáÕÁ å»ïù ¿ Ñ³ÛïÝÇ      
ԼՂÐ ²ìÌ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ ¨ Ï³½ÙÇ »ñÏáõ 
óáõó³Ï: ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ã³Õ³Ù³ëÇ »ñÏñáñ¹ 
Ù³ëÇÝ ïñíáõÙ ¿ ï³é³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ, ¨ Ýñµ³ÝóùÁ 
óáõÛó ¿ ïñíáõÙ  Ñ³ï³Ï³·ÍÇ íñ³: 

à±ñ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ Ï·ñí»Ý ³ÛÝ 
³ÝÓÇÝù, áíù»ñ ·ñ³Ýóí³Í »Ý 
ÙÇ Ñ³ëó»áõÙ, µ³Ûó ÷³ëïáñ»Ý 
µÝ³ÏíáõÙ »Ý Ù»Ï ³ÛÉ ï»Õ 

²Û¹ ³ÝÓÇÝù ÏÑ³ßí³éí»Ý Çñ»Ýó ·ñ³ÝóÙ³Ý 
(Ñ³ßí³éÙ³Ý) µÝ³Ï³í³ÛñÇ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ: 
 

Ð³ñÏ³íá±ñ ¿ ³ñ¹Ûáù, ïÝ»ñÇ 
óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ÙïóÝ»É ³ÛÝ 
ïÝ»ñÁ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ »Ý 
ù³Ý¹Ù³Ý Ï³Ù Ï³åÇï³É 
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý, áñáÝóáõÙ áã-áù 
ãÇ µÝ³ÏíáõÙ 
 

ø³Ý¹Ù³Ý Ï³Ù Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 
»ÝÃ³Ï³, ë³Ï³ÛÝ ÷³ëï³óÇ ·áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ ïÝ»ñÁ ÙïóíáõÙ »Ý ïÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÇ 
Ù»ç: 

àñï»±Õ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ·ñ»É 
ïÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý 

´³ó ÃáÕÝí³Í ï³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ñ»É ¹ñ³ Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ù³ñÇ 
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Å³Ù³Ý³Ï µ³ó ÃáÕÝí³Í ïáõÝÁ ïÝÇó Ñ»ïá (ûñÇÝ³Ï, »Ã» µ³ó ¿ ÃáÕÝí»É 5 

Ñ³Ù³ñÇ ïáõÝÁ, ³å³ ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ·ñ»É 3 Ñ³Ù³ñÇ 
ïÝÇó Ñ»ïá): ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ 
óáõó³ÏÁ å»ïù ¿ ³ñï³·ñ»É: 
 

Æ±Ýã Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ å»ïù 
·ñ»É ·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñÁª  Áëï 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ 
Ù»ÍáõÃÛ³Ý, Ã» Áëï ¹ñ³Ýó 
·ïÝí»Éáõ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·ñíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ  
Ï»ÝïñáÝÁ, ÇëÏ Ñ»ïá ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
ÙÛáõë µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÝª  ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý Ï³ñ·áí: 

ÆÝãå»±ë ·ñ»É ïÝ»ñÇ  ¨  
·ÛáõÕ³Ï³Ý    Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ  
óáõó³ÏÝ»ñáõÙ    
¹åñáóÝ»ñÇÝ   ÏÇó  
·Çß»ñûÃÇÏÝ»ñÁ 

¸åñáóÝ»ñÇÝ ÏÇó ·Çß»ñûÃÇÏÝ»ñÁ ÙïóíáõÙ »Ý 
ïÝ»ñÇ óáõó³ÏÇª Ò¨ ÃÇí 1- ù³Õ³ù³ÛÇÝ-
²ÕÛáõë³Ï 2-Ç 8-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙª Ýß»Éáí  
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 5-ñ¹ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ ·ñíáõÙ ¿ µÝ³Ï»ÉÇ  ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ: ºÃ» ·Çß»ñûÃÇÏáõÙ Ùßï³å»ë 
µÝ³ÏíáõÙ ¿ ëå³ë³ñÏáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù Ï³Ù ³ÛÉ 
³ÝÓÇÝù, ³å³ 7-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ·ñíáõÙ ¿ ³Û¹ 
³ÝÓ³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÁ: ¶ÛáõÕ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙª ¹åñáóÇÝ ÏÇó 
·Çß»ñûÃÇÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ  
·ñíáõÙ ¿ Ò¨ ÃÇí 2- ·ÛáõÕ³Ï³ÝÇ 11-ñ¹ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ, ÇëÏ 10-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙª ¹ñ³ÝóáõÙ 
Ùßï³å»ë µÝ³ÏíáÕ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÁ: 
 

Ð³ñÏ³íá±ñ ¿ ³ñ¹Ûáù  óáõó³Ï-
Ý»ñáõÙ ÙïóÝ»É Ñ³ïáõÏ 
·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÝ»ñÁ (ËáõÉ áõ 
Ñ³Ùñ»ñÇ, ÏáõÛñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 
³ÛÉÝ) 

´áÉáñ ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É 
Ñ³ïáõÏÝ»ñÁ (ËáõÉ áõ Ñ³Ùñ»ñÇ, ÏáõÛñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
¨ ³ÛÉÝ) ·ñíáõÙ »Ý ïÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝå»ë, 
ÇÝãå»ë ëáíáñ³Ï³Ý ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÝ»ñÁ: 

 
Ð³ñÏ³íá±ñ ¿ ³ñ¹Ûáù 
óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ÙïóÝ»É 
ß³ñÅ³Ï³Ý  í³·áÝÝ»ñÁ, 
ßÇÝí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ·Ý³óùÝ»ñÁ  
¨ ³ÛÉÝ  

 
ÞÇÝí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ·Ý³óùÝ»ñÁ, ß³ñÅ³Ï³Ý 
í³·áÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ  ÙïóíáõÙ »Ý óáõó³ÏÝ»ñÇ  
Ï³½ÙÙ³Ý å³ÑÇÝª Áëï Çñ»Ýó ·ïÝí»Éáõ  í³ÛñÇ: 
ø³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 
¹ñ³Ýù  ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ³ÛÝ µÝ³Ï³í³ÛñÇ 
óáõó³ÏÇ  Ù»ç, áñÇÝ ³í»ÉÇ Ùáï »Ý ·ïÝíáõÙ: ÀÝ¹ 
áñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í³·áÝ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë 
³é³ÝÓÇÝ ïáõÝ: 
 
 
 

ÆÝãå»±ë å»ïù ¿ óáõÛó ï³É ÐÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇ, ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñÇ, ³éáÕç³-
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³éÏ³ ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñáõÙ, 
ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñáõÙ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

ñ³ÝÝ»ñÇ, Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïÝ»ñÇ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É óáõÛó ¿ 
ïñíáõÙ  ³éÏ³ ï»Õ»ñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÁ 
(Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï»Õ³¹ñí³Í 
Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñÁ): 
 

Ð³ñÏ³íá±ñ ¿ ³ñ¹Ûáù 
óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ÙïóÝ»É ï³ÝÁ 
(ßÇÝáõÃÛáõÝáõÙ) ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí 
³åñáÕ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ 

òáõó³ÏÝ»ñáõÙ ÙïóíáõÙ »Ý ïÝ³ÛÇÝ Ï³Ù 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ³ÙµáÕç 
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ³Ë ÁÝï³ÝÇùÇ ³é³ÝÓÇÝ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÇó: 
 

´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ÇÝãåÇëÇ± 
Ãí³ù³Ý³Ï å»ïù ¿  óáõÛó ï³É 
·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóáõÙ, áñï»Õ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇ Ù³ëÝ  ³åñáõÙ ¿ 
ï³ÝÁª ÍÝáÕÝ»ñÇ   Ñ»ï: 

¶Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóáõÙ ëïáõ·»Éª ³ñ¹Ûáù 
ÇëÏ³å»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ùßï³å»ë 
µÝ³ÏíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ 
·Çß»ñûÃÇÏáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ã¿: ºÃ» ³Û¹å»ë ¿, 
³å³ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³åñáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 
·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóáõÙ óáõÛó ï³É Ñ³ñÏ³íáñ ã¿: 
 

  
 




