16/11/2007
Ñ³Ù³ñ 365 Ü
§Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü î²ð²ÌøàôØ ¶àðÌàÔ ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü òàôò²ÜÆÞÜºðÆ ²Øöàö
¶Ü²Ð²î²Î²ÜÆ (ø²è²ØºÈê) Ð²Þì²ðÎØ²Ü ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ¦
Î²ÜàÜ²Î²ð¶ 3/08-À Ð²êî²îºÈàô Ø²êÆÜ
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç
03.11.09Ã. ÃÇí 317-Ü, 24.05.11Ã. ÃÇí 155 Ü áñáßÙ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»
áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 158-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ,
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ, 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ §»¦ Ï»ïÁ ¨
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 16-ñ¹
Ñá¹í³ÍÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á`
à ñ á ß áõ Ù ¿.
1. Ð³ëï³ï»É §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ù÷á÷ ·
Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ (ø²è²ØºÈê) Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·
3/08-Áª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³í»Éí³ÍÇ:
2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ
ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñí³ÝÇó:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

î. ê³ñ·ëÛ³Ý

1

Ð³í»Éí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç 2007Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 16 ÃÇí 365 Ü áñáßÙ³Ý

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü î²ð²ÌøàôØ ¶àðÌàÔ ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü òàôò²ÜÆÞÜºðÆ ²Øöàö
¶Ü²Ð²î²Î²ÜÆ (ø²è²ØºÈê) Ð²Þì²ðÎØ²Ü ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ
Î²ÜàÜ²Î²ð¶ 3/08
1.
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
³Ù÷á÷
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ (³ÛëáõÑ»ïª ø²è²ØºÈê ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý) Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý, Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨
Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ï³ñ·Á:
1.1. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ.
1) Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/04 - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 16-Ç ÃÇí 366 Ü áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨»ñÁ, ¹ñ³ÝóáõÙ
Ý»ñ³éíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ·
3/04,
2) Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/02 - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 2-Ç ÃÇí 311 Ü áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ã³÷Á,
Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á, í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ã³ñ·»Éí³Í Ñ³Ù³ñ»Éáõ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/02,
3) Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/09 - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç 2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 25-Ç ÃÇí 73Ü áñáßÙ³Ùμ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ
14-Ç ÃÇí 285Ü Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·Á¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/09,
4) Ð³Ù³Ë³éÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ - Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 2-Ç ÃÇí 312 Ü áñáßÙ³Ùμ ¨
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 2007
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 30-Ç ÃÇí 850-Ü Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §î»ËÝÇÏ³Ï³Ý
å³ÑáõëïÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/03-Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñª Ý»ñ³éÛ³É
ûñ»ÝùÇ ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñáõë³ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ Ù³ëÝ³μ³ÅÇÝ,
5) ¼áõï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ ‐ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 2-Ç ÃÇí 312 Ü áñáßÙ³Ùμ ¨
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 2007
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 30-Ç ÃÇí 850-Ü Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í
§î»ËÝÇÏ³Ï³Ý

å³ÑáõëïÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/03-Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñª Ýí³½»óñ³Í
ûñ»ÝùÇ ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñáõë³ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ Ù³ëÝ³μ³ÅÇÝ, áõÅÁ Ïáñóñ»É »Ý 24.05.11Ã. ÃÇí 155 Ü áñáßÙ³Ùμ
6) ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³É - Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/02-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷ (Ü1.1 ÝáñÙ³ïÇí),
7) Ð³ßí»ïáõ »é³ÙëÛ³Ï - »é³ÙëÛ³Ï, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ø²è²ØºÈê ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ:
1.2. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ û·ï³·áñÍí³Í ³ÛÉ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý
§²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ,
»Ã» ³ÛÉ μ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí:
2.
ø²è²ØºÈê ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý
(ø),
³ÏïÇíÝ»ñÇ
áñ³ÏÇ
(²),
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý (è), ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
å³ÑáõëïÝ»ñÇ (²(ԱՊ)), Ï³é³í³ñÙ³Ý (Ø), »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý (º), Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý (È),
ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý` (ê) (³ÛëáõÑ»ï ø²è²ØºÈê-Ç ï³ññ»ñ)ª
ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³μ³Ý³Ï³Ý:
3.
ø²è²ØºÈê-Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ññÇ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
Ð³í»Éí³Í
1-Ç
Ñ³ßí³ñÏí³Í
¨
Ð³í»Éí³Í
2-Ç
×ß·ñïí³Í
μ³Õ³¹ñÇã
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³μ³Ý³Ï³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
ïíÛ³É ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:
4.
ø²è²ØºÈê-Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ññÇ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ §Ø¦ ï³ññÇ)
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý μ³Õ³¹ñÇã Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ
·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/04-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³: ²Û¹ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÏÇñ³éí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 2-Ç,
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó
³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³Ý
ù³Ý³Ï³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ßí³ñÏíáÕ
μ³Õ³¹ñÇã
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ø²è²ØºÈê-Ç μáÉáñ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ
ÏÇã³é»ÉÇ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ¨ áã ÏÛ³ÝùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ:
5.
ø²è²ØºÈê-Ç §Ø¦ ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 3-Ç:
6.
Öß·ñïí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ø ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 1-5 μ³É³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, áñï»Õ
É³í³·áõÛÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 5-Ý ¿, ÇëÏ í³ï³·áõÛÝÁª 1-Á:
7.
ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ
հաշվետու եռամսյակի վերջին ամսվա միջին օրական մեծությունը ÷áùñ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Çó, ³å³ §ø¦ ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 1-Ç:
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8.
ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ
μ³ó³ë³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¿, ³å³ ³ÛÝ μ³Õ³¹ñÇã Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó
Ñ³ßí³ñÏÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý 1:
9.
ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³ñÏáõÙÇó
Ñ»ïá ½áõï ß³ÑáõÛÃÁ μ³ó³ë³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¿, ³å³ §º¦ ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ
Ñ³í³ë³ñ ¿ 1-Ç:
10. ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ë³ËïáõÙ ¿
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÁª Ü 2, ³å³ È ï³ññÇ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÇçÝáõÙ ¿ 0,5-áí:
11. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ø²è²ØºÈê
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ³éÝí³½Ý »³ÙëÛ³ÏÁ Ù»Ï` Ñ»é³Ï³ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:
ø²è²ØºÈê ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ßí³ñÏí»É (×ß·ñïí»É) Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:
12. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ø²è²ØºÈê
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý
¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó:
13. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ø²è²ØºÈê »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõó Ñ»ïá
»éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ¹ñ³Ýù ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÁÝ¹
áñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ` Çñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ø²è²ØºÈê
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:
14. ²ÛÝ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñï»Õ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñí³
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý óáõó³ÝÇß, »ñÏáõÇց երեք տարի ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Í³í³É³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ »ñÏáõ ï³ñí³
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý óáõó³ÝÇßÁ, Ù»ÏÇó »ñÏáõ ï³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Í³í³É³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ù»Ï ï³ñí³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÁ, Ù»Ï ï³ñáõó å³Ï³ë ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ óáõó³ÝÇßÁ, »Ã» ³ÛÉ
μ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí:

3

4

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 155-Ն որոշման
«Հավելված 1
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական
ընկերությունների գործունեության ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի
(ՔԱՌԱՄԵԼՍ) հաշվարկման մեթոդաբանությունը» կանոնակարգ 3/08-ի հավելվածի

Ք – կապիտալի համարժեքություն
Սույն բաժնի հարաբերակցությունները գնահատում են ապահովագրական ընկերության կողմից կապիտալի
բավարարության
համապատասխան

աստիճանը`

Հայաստանի

Հանրապետության

հիմնական

տնտեսական

նորմատիվները

կենտրոնական

բավարարելու

և

բանկի

կողմից

սահմանված

ապահովագրական

ընկերության

ռիսկայնությանը համապատասխանելու առումով: Ք տարրի գնահատման համար հաշվարկվում են Ք1-Ք5 բաղադրիչ
հարաբերակցություններ:
Հար

Հարաբերակցության սահմանումը

Հարաբերակցության

աբե

միջակայքը և դրա

րակ

համապատասխան

ցութ

գնահատականը

յուն

Ք1

Հարաբերակցության բնութագիրը

(Ընդհանուր նորմատիվային

140%  Ք1

կապիտալ/(վճարունակության

120%  Ք1 < 140%

=4

նորմատիվը:

պահանջվող մեծություն + ռիսկով

100%  Ք1 < 120%

=3

հաշվարկվում են Կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն:

կշռված ակտիվներ)) * 100

80%  Ք1 < 100%

=2

Ք1 < 80%

=5

=1

Հարաբերակցությունը հանդիսանում է Ն1.2 տնտեսական
Հարաբերակցության

Հարաբերակցության

ցուցանիշները

ցուցանիշները

հաշվարկվում

են

Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 3 հաշվետվության տվյալների
հիման վրա:

Ք2

((Ընդհանուր նորմատիվային

250%  Ք2

կապիտալ + հնարավոր

150%  Ք2 < 250%

=4

ընկերության կողմից ընդհանուր կապիտալի նվազագույն

կորուստների պահուստ –

125%  Ք2 < 150%

=3

սահմանաչափի

չաշխատող ակտիվներ) /Ընդհանուր

100%  Ք2 < 125%

=2

ակտիվները դիտարկելով հավանական կորուստ:

կապիտալի նվազագույն չափ)* 100

Ք2 < 100%

=5

=1

Հարաբերակցությունը գնահատում է ապահովագրական

Ք2

գերազանցման

հարաբերակցության

նորմատիվային

չափը`

չաշխատող

հաշվարկում

կապիտալը

վերցվում

ընդհանուր
է

հաշվետու

եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:
Հնարավոր կորուստների պահուստը ներառում է հսկվող, ոչ
ստանդարտ,

կասկածելի

ակտիվների

(բացառությամբ`

ինվեստիցիոն արժեթղթերի), ինչպես նաև ռիսկային, միջին
ռիսկային և բարձր ռիսկային ինվեստիցիոն արժեթղթերի
գծով

Կանոնակարգ

3/09-ի

համաձայն

ձևավորված

հնարավոր կորուստների պահուստը` հաշվետու եռամսյակի
վերջին օրվա դրությամբ:
Չաշխատող

ակտիվները

ներառում

են

համաձայն

Կանոնակարգ 3/09-ի հսկվող, ոչ ստանդարտ և կասկածելի
դասակարգված ակտիվները (բացառությամբ ինվեստիցիոն
արժեթղթերի) և ռիսկային, միջին ռիսկային և բարձր
ռիսկային

դասակարգված

ինվեստիցիոն

արժեթղթերը`

հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ: Ընդ որում,
հարաբերակցության
ներառվում

են

20,

հաշվարկում
ռիսկային

ստանդարտ

ակտիվները`

արժեթղթերը`

70,

կասկածելի

հսկվող

ակտիվները

արժեթղթերը`

50,

միջին

ակտիվները

25,

ոչ

ռիսկային
և

բարձր

ռիսկային արժեթղթերը` 100 տոկոս կշիռներով: Ընդ որում,
չաշխատող

ակտիվների

հաշվարկում

չեն

ընդգրկվում

դրանց գծով կանոնակարգ 3/09-ի համաձայն ձևավորված

հնարավոր կորուստների պահուստները:
Որպես ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափ վերցվում է
հաշվետու

եռամսյակի

ապահովագրական

վերջին

ընկերության

օրվա
համար

համար

տվյալ

Կանոնակարգ

3/02-ով սահմանված ընդհանուր կապիտալի նվազագույն
չափը:
Հարաբերակցության

ցուցանիշները

հաշվարկվում

են

Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 3, թիվ 19 հաշվետվությունների
տվյալների հիման վրա:
Ք3

((Ապահովագրական գումար (մեկ

10% < Ք3 ≤ 15%

ապահովագրության օբյեկտը և դրա

15% < Ք3

հետ փոխկապակցված օբյեկտները
ծածկող պայմանագր(եր)ով
ստանձնած պարտավորության
չափ) - Ապահովագրական
գումարում վերաապահովագրողի
բաժինը)/Ընդհանուր
նորմատիվային կապիտալ) * 100

=2
=1

Հարաբերակցությունը Ն3 տնտեսական նորմատիվն է`
հաշվարկված համաձայն Կանոնակարգ 3/02-ի:
Հարաբերակցությունը

հաշվարկվում

է

մեկ

ապահովագրության օբյեկտը և դրա հետ փոխկապակցված
օբյեկտները

ծածկող

պայմանագր(եր)ով

նախատեսված

գումարների

ապահովագրության
ապահովագրական

հանրագումարներից

Կանոնակարգ

(նվազեցված

3/02-ով

նախատեսված

վերաապահովագրողի մասնաբաժնով) (այսուհետ` Զուտ
ապահովագրական

գումար)

առավելագույն

մեծության

գծով:
Եթե Ք3 ≤ 10%, ապա հարաբերակցությունը Ք տարրի
հաշվարկին չի մասնակցում:
Եթե

10%<Ք3≤15%,

հաշվարկվում

է

նաև

ապա

հարաբերակցությունը

հաջորդ

4

ամենամեծ

Զուտ

ապահովագրական գումարների գծով: Եթե նշված 4 Զուտ
ապահովագրական

գումարների

գծով

հաշվարկված

հարաբերակցությունները

ևս

գտնվում

են

(10%,

15%]

միջակայքում, ապա հարաբերակցությունը գնահատվում է 1:
Ք3

հարաբերակցության

նորմատիվային

հաշվարկում

կապիտալը

մասնակցում

ընդհանուր
է

հաշվետու

եռամսյակի վերջին ամսվա միջին օրական մեծությամբ:
Հարաբերակցության

ցուցանիշները

հաշվարկվում

են

Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 3 հաշվետվության տվյալների
հիման վրա:
Ք4

(Մեկ փոխառուի

20% < Ք4 ≤ 25%

պարտավորությունների

25% < Ք4

հանրագումար/ Ընդհանուր
նորմատիվային կապիտալ) * 100

=2
=1

Հարաբերակցությունը Ն5 նորմատիվն է` հաշվարկված
համաձայն Կանոնակարգ 3/02-ի:
Հարաբերակցությունը

հաշվարկվում

է

ամենամեծ

փոխառուի գծով:
Եթե Ք4 ≤ 20%, ապա այն Ք տարրի հաշվարկին չի
մասնակցում:
Եթե

20%<Ք4≤25%,

ապա

հարաբերակցությունը

հաշվարկվում է նաև հաջորդ 4 ամենամեծ փոխառուների
գծով: Եթե նշված 4 փոխառուների գծով հաշվարկված
հարաբերակցությունները

ևս

գտնվում

են

(20%,

25%]

միջակայքում, ապա հարաբերակցությունը գնահատվում է 1:
Ք4

հարաբերակցության

նորմատիվային

կապիտալը

հաշվարկում
մասնակցում

ընդհանուր
է

հաշվետու

եռամսյակի վերջին ամսվա միջին օրական մեծությամբ:
Հարաբերակցության

ցուցանիշները

հաշվարկվում

են

Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 3 հաշվետվության տվյալների

հիման վրա:
Ք5

50% < Ք5 ≤ 70%

((Վերաապահովագրողներից
ստացվելիք

հատուցումներ

+ Ք5 > 70%

այլ

միջնորդավճարներ

գումարներ)/

և

Ընդհանուր

նորմատիվային կապիտալ)*100

=1

Հարաբերակցությունը գնահատում է ապահովագրական
ընկերության

կախվածության

վերաապահովագրողներից:

վերաապահովագրողներից
ստացվելիք

=2

Այս

աստիճանը
հարաբերակցության

բարձր ցուցանիշը վկայում է ընկերության ֆինանսական
կայունության անընդհատության վտանգվածության մասին:
Հարաբերակցության ցուցանիշները վերցվում են հաշվետու
եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:
Հարաբերակցության

համարիչի

ցուցանիշները

չեն

նվազեցվում դրանց գծով Կանոնակարգ 3/09-ի համաձա
յն

ձևավորված

հնարավոր

կորուստների

պահուստի

մասնակցում

Ք

գումարի չափով:
Ք5

հարաբերակցությունը

չի

տարրի

հաշվարկին, եթե Ք5 ≤ 50%:
Հարաբերակցության

հաշվարկը

Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ
տվյալների հիման վրա:

կատարվում

է

1, 3 հաշվետվությունների

Ա – Ակտիվների որակ
Սույն բաժնի հարաբերակցությունները գնահատում են ապահովագրական ընկերության ակտիվների որակը` դրանց
եկամտաբերության, դիվերսիֆիկացիայի և այլ տեսանկյուններից: Ա տարրի գնահատման համար հաշվարկվում են Ա1-Ա6
բաղադրիչ հարաբերակցություններ:
Հար

Հարաբերակցության սահմանումը

Հարաբերակցության

աբե

միջակայքը և դրա

րակ

համապատասխան

ցու

գնահատականը

Հարաբերակցության բնութագիրը

թյու
ն

Ա1

Ֆինանսական
ակտիվներ

ներդրումներ

/

Ընդհանուր Ա1≥40%

=5

Հարաբերակցությունը գնահատում է ֆինանսական

20 % ≤ Ա1 < 40% =4

ներդրումների

10 % ≤ Ա1 < 20% =3

ակտիվներում:

8 % ≤ Ա1 < 10%

=2

Ա1<8%

=1

Ֆինանսական
բանկերում

տեսակարար

կշիռն

ներդրումների

մեջ

ավանդները,

փոխառությունները,

ռեպո

ընդհանուր

են

մտնում

տրամադրված
համաձայնագրերը,

արժեթղթերը, ոչ ընթացիկ ներդրումները այլ անձանց
կանոնադրական կապիտալում, այլ ներդրումները`
ներառյալ դրանց գծով ստացվելիք տոկոսները:
Հարաբերակցության ցուցանիշները չեն նվազեցվում
համապատասխան

հնարավոր

կորուստների

պահուստի և արժեզրկման կորուստների պահուստի
մեծությունների չափով:
Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են
Կանոնակարգ

3/04-ի

թիվ

1

հաշվետվության

տվյալների

հիման

վրա`

հաշվետու

եռամսյակի

վերջին օրվա դրությամբ:
Ա2

=5

Հարաբերակցությունը

ժամանակաշրջանի 10 %  Ա2< 20%

=4

եկամտաբեր և ոչ (քիչ) իրացվելի ակտիվներում

ծախսեր + Ստացվելիք գումարներ)/ Ընդհանուր 20 %  Ա2< 30%

=3

ներդրումների

30%  Ա2< 40%

=2

ակտիվներում:

40%  Ա2

=1

((Հիմնական
ակտիվներ

միջոցներ
+

Ապագա

ակտիվներ) * 100

+

Ոչ

նյութական Ա2< 10 %

գնահատում

տեսակարար

Հարաբերակցության

է

կշիռը

ցուցանիշները

ոչ

(քիչ)

ընդհանուր

վերցվում

են

հաշվեկշռային մեծությամբ` հաշվետու եռամսյակի
վերջին օրվա դրությամբ:
Ստացվելիք գումարները ընդգրկում են ուղղակի
ապահովագրության,

համաապահովագրության

վերաապահովագրության

պայմանագրերի

և

գծով

ստացվելիք գումարները, ինչպես նաև դեբիտորական
պարտքերը, կանխավճարները և այլ ընթացիկ և ոչ
ընթացիկ

ակտիվները

(բացառությամբ

կանխիկ

դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների,
ռեպո համաձայնագրով վաճառված արտարժույթի,
բանկային հաշիվների, բանկերում այլ հաշիվների,
տեխնիկական

պահուստներում

վերաապահովագրողի մասնաբաժնի, ներդրումների
և փոխառությունների, արժեթղթերի, այլ անձանց
կանոնադրական
դրանցից

կապիտալում

ստացվելիք

ներդրումների,

շահաբաժինների,

նրանց

նկատմամբ այլ պահանջների, հիմնական միջոցների
և ոչ նյութական ակտիվների):
Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են

Կանոնակարգ

3/04-ի

թիվ

1

հաշվետվության

տվյալների հիման վրա:
Ա3

(Ստացվելիք

ապահովագրավճարներ Ա3 ≤15%

=5

Հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, թե որքան է

(վերաապահովագրավճարներ) + ստացվելիք 15% < Ա3 ≤ 25%

=4

բուն

(Համախառն 25%< Ա3 ≤ 30 %

=3

վերաբերող

=2

ապահովագրական գործունեության գծով եկամուտ

հատուցումներ)

/

+ 30% < Ա3 ≤ 40 %

ապահովագրավճարներ

բաժինն Ա3 > 40%

Վերաապահովագրողի
ապահովագրական
Հատուցումների

հատուցումներում
գծով

+

եկամուտներ

համաապահովագրողներից)) * 100

=1

ապահովագրական
ստացվելիք

գործունեությանը

միջոցների

կշիռը

բուն

ճանաչված միջոցներում:
Հարաբերակցության

համարիչում

ստացվելիք

ներառվում

են

ապահովագրավճարները,

վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ստացվելիք

վերաապահովագրավճարները,

հատուցումների
ստացվելիք

գծով

վերաապահովագրողներից

գումարները,

հատուցումների

գծով

համաապահովագրողներից ստացվելիք գումարները`
հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:
Հարաբերակցության հայտարարում ներառվում են
ապահովագրության,
պայմանագրերի

համաապահովագրության

գծով

եկամուտ

ճանաչված

ապահովագրավճարները, վերաապահովագրության
ընդունած

ռիսկերի

գծով

վերաապահովագրավճարները,
վերաապահովագրողների
ապահովագրական
հատուցումների

բաժինն
հատուցումներում,

գծով

համաապահովագրողներից`

եկամուտները
հաշվետու

նախորդող 3 եռամսյակների կտրվածքով:

և

դրան

Հարաբերակցության

համարիչի

մեծությունը

հաշվարկվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 1, իսկ
հայտարարի մեծությունը` թիվ 5 հաշվետվությունների
տվյալների հիման վրա:
Եթե հարաբերակցության համարիչը և հայտարարը 0
են, ապա այս հարաբերակցությունը չի մասնակցում
Ա

տարրի

գնահատմանը:

հարաբերակցության

Սակայն,

համարիչն

է

եթե

0,

միայն

ապա

Ա3

հարաբերակցությունը գնահատվում է 5:
Ա4

(Չաշխատող

ակտիվներ

ակտիվներ) * 100

/

=5

Հարաբերակցությունը

2% < Ա4 ≤ 4%

=4

ակտիվների

4% < Ա4 ≤ 6%

=3

ակտիվներում:

6% < Ա4 ≤ 8%

=2

Ա4 > 8%

=1

Ընդհանուր Ա4 ≤ 2 %

գնահատում

տեսակարար

Հարաբերակցության
Կանոնակարգ
համարվող

է

կշիռն

համարիչում

3/09-ի

չաշխատող
ընդհանուր

վերցվում

համաձայն

ակտիվների

մեծությունը`

է

չաշխատող
հաշվետու

եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ: Ընդ որում,
չաշխատող

ակտիվները

Կանոնակարգ

3/09-ի

չեն

համաձայն

նվազեցվում
ձևավորված

հնարավոր կորուստների պահուստների մեծության
չափով

և

չաշխատող

ընդգրկվում

ակտիվների

Կանոնակարգ

3/09-ի

մեջ

չեն

համաձայն

անհուսալի դասակարգված ակտիվները:
Ընդհանուր ակտիվները ներառում են հաշվետու
եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ հաշվեկշռային
ակտիվները,
վարկային

Կանոնակարգ

ռիսկ

պարունակող

3/09-ի

համաձայն

հետհաշվեկշռային

հոդվածները, ինչպես նաև Կանոնակարգ 3/09-ի
համաձայն

հաշվարկված

կորուստների

ակտիվների

պահուստները:

հնարավոր

Հարաբերակցության

ցուցանիշները հաշվարկվում են Կանոնակարգ 3/04ի թիվ 1 և թիվ 19 հաշվետվությունների տվյալների
հիման վրա:
Ա5

(Հնարավոր

կորուստների

Չաշխատող ակտիվներ)*100

պահուստ

/

20% < Ա5 ≤ 50% = 2
Ա5 > 50% = 1

Հնարավոր կորուստների պահուստը ներառում է
չաշխատող ակտիվների գծով Կանոնակարգ 3/09-ի
համաձայն

ձևավորված

հնարավոր

կորուստների

պահուստը:
Հարաբերակցության

ցուցանիշները

վերցվում

են

հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:
Հարաբերակցության
Կանոնակարգ

հայտարարում

3/09-ի

համաձայն

վերցվում

է

չաշխատող

համարվող ակտիվների մեծությունը: Ընդ որում,
չաշխատող
Կանոնակարգ

ակտիվները
3/09-ի

չեն

համաձայն

նվազեցվում
ձևավորված

հնարավոր կորուստների պահուստների մեծության
չափով

և

ընդգրկվում

չաշխատող

ակտիվների

Կանոնակարգ

3/09-ի

մեջ

չեն

համաձայն

անհուսալի դասակարգված ակտիվները:
Ա5 հարաբերակցությունը չի մասնակցում Ա տարրի
գնահատմանը, եթե «Ա4» հարաբերակցության
գնահատականը հավասար է 5-ի և/կամ Ա5≤20%:
Հարաբերակցության մեջ ներառված ցուցանիշների
հաշվարկը կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ

19 հաշվետվության տվյալների հիման վրա:
Ա6

Ֆինանսական ակտիվների կենտրոնացման Ա6< 0.2
աստիճանը ըստ ֆինանսական գործիքների

0.2 Ա6 < 0.4

=5
=4

0.4  Ա6 < 0.5

=3

0.5  Ա6 < 0.7

=2

0.7 ≤ Ա6

=1

Ակտիվների հաշվարկը կատարվում է համաձայն
Կանոնակարգ

3/04-ի

թիվ

1

հաշվետվության`

օգտագործելով Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը:

Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը հաշվարկվում է
ՀՀգ=∑Si2

բանաձևով,

ֆինանսական

որտեղ

ակտիվի

SI-ն

մասնաբաժինն

i–րդ
է

ընդամենը ֆինանսական ակտիվներում:
Հերֆինդալ-Հիրշմանի
ֆինանսական

ինդեքսը

ակտիվների

հաշվարկելիս
խմբավորումը

կատարվում է հետևյալ ձևով.
1) ավանդներ ռեզիդենտ բանկերում, այլ
ներդրումներ ռեզիդենտ բանկերում, ռեզիդենտ
բանկերին տրամադրված փոխառություններ և
նրանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր`
առանց դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների,
2) ավանդներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում, այլ
ներդրումներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում, ոչ
ռեզիդենտ
բանկերին
տրամադրված
փոխառություններ և նրանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր`
առանց
դրանց
գծով
ստացվելիք տոկոսների,
3) ռեզիդենտներին
տրամադրված
փոխառություններ և նրանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր (բացառությամբ` ռեզիդենտ
բանկերին տրամադրված փոխառությունների և

նրանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի)`
առանց դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների,
4) ոչ
ռեզիդենտներին
տրամադրված
փոխառություններ և նրանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր (բացառությամբ` ոչ ռեզիդենտ
բանկերին տրամադրված փոխառությունների և
նրանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի)`
առանց դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների,
5) ՀՀ պետական և ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված
արժեթղթեր` առանց դրանց գծով ստացվելիք
տոկոսների,
6) ՀՀ ոչ պետական արժեթղթեր` առանց
դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների,
7) այլ երկրների պետական և ոչ պետական
արժեթղթեր,
միջազգային
ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթեր` առանց
դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների,
8) ոչ ընթացիկ ներդրումներ այլ ռեզիդենտ
անձանց կանոնադրական կապիտալում` առանց
դրանց գծով ստացվելիք շահաբաժինների,
9) ոչ ընթացիկ ներդրումներ այլ ոչ ռեզիդենտ
անձանց կանոնադրական կապիտալում` առանց
դրանց գծով ստացվելիք շահաբաժինների,
10) այլ ներդրումներ ռեզիդենտների մոտ`
առանց դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների
11) այլ ներդրումներ ոչ ռեզիդենտների մոտ`
առանց դրանց գծով ստացվելիք տոկոսների
Այս
ինդեքսը
հաշվարկելիս
ֆինանսական

ակտիվները

չեն

նվազեցվում

դրանց

գծով

ձևավորված

հնարավոր

կորուստների պահուստների չափով: Ինդեքսի
հաշվարկում

ցուցանիշները

մասնակցում

են

հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:

Ռ – Վերաապահովագրություն
Սույն բաժնի հարաբերակցությունները գնահատում են ապահովագրական ընկերության վերաապահովագրության
ծավալները, դրանից բխող ռիսկերը` վերաապահովագրության ծավալների, վերաապահովագրողների հուսալիության,
վերաապահովագրողների դիվերսիֆիկացիայի տեսանկյուններից: Ռ տարրի գնահատման համար հաշվարկվում են Ռ1Ռ6 բաղադրիչ հարաբերակցություններ:

Հար

Հարաբերակցության սահմանումը

Հարաբերակցության

աբե

միջակայքը և դրա

րակ

համապատասխան

ցութ

գնահատականը

յուն

Ռ1

(Վերաապահովագրողի

բաժինը Ռ1>70%

ապահովագրական գումարներում/Ընդհանուր 50% < Ռ1≤ 70%
ապահովագրական գումարներ) * 100

Հարաբերակցության բնութագիրը

=5
=4

30% < Ռ1 ≤ 50%

=3

10% < Ռ1≤ 30%

=2

Ռ1≤ 10%

=1

Որքան

քիչ

ռիսկեր

է

վերաապահովագրում

ապահովագրական ընկերությունը, այնքան ավելի մեծ
է ընկերության ռիսկայնության մակարդակը:
Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են
Կանոնակարգ

3/04-ի

հաշվետվությունների

թիվ
հիման

1,
վրա`

եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:

թիվ

10

հաշվետու

Ռ2

վերաապահովագրողներին 50% < Ռ2 ≤ 60%

(Հուսալի

վերաապահովագրական Ռ2 ≤ 50%

փոխանցած

=2

Ռ2 հարաբերակցությունը մասնակցում է Ռ տարրի

=1

հաշվարկին, եթե Ռ1>30% և/կամ Ռ2≤ 60 %:

գումարներ/Ընդհանուր

Սույն հարաբերակցության հաշվարկման ժամանակ

վերաապահովագրական գումարներ) * 100

հուսալի

են

համարվում

Կանոնակարգ

3/02-ի

Հավելված 2-ի Աղյուսակ 1-ի 31-րդ կետի համաձայն
20% և 50% ռիսկի կշիռներին համապատասխանող
վերաապահովագրողները:
Հարաբերակցության
Կանոնակարգ

հաշվարկը

3/04-ի

թիվ

կատարվում

10

է

հաշվետվության

տվյալների հիման վրա` հաշվետու եռամսյակի վերջին
օրվա դրությամբ:
Ռ3

Վերաապահովագրողների
աստիճանն

ըստ

կենտրոնացման Ռ3 ≤ 0.2

=5

ապահովագրական 0.2 < Ռ3 ≤ 0.3

=4

0.3 < Ռ3 ≤ 0.4

=3

0.4 < Ռ3 ≤ 0.5

=2

Ռ3 > 0.5

=1

գումարների

Հարաբերակցությունը հաշվարկվում է, եթե Ռ1>30%:
Հարաբերակցության
Կանոնակարգ

հաշվարկը

3/04-ի

թիվ

կատարվում

10

է

հաշվետվության

տվյալների հիման վրա` հաշվետու եռամսյակի վերջին
օրվա

դրությամբ`

օգտագործելով

Հերֆինդալ-

Հիրշմանի ինդեքսը:
Հերֆինդալ-Հիրշմանի
ՀՀգ=∑Si2

ինդեքսը

բանաձևով,

վերաապահովագրողի

հաշվարկվում

որտեղ
ստանձնած

Si-ն

է

տվյալ

ռիսկերն

են

վերաապահովագրության ընդհանուր գումարում:
Ռ4

բաժինը Ռ4 >1.3

(Վերաապահովագրողի
հատուցումներում/
ապահովագրական
(Վերաապահովագրողին

=5

Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են

Ընդհանուր 1.0 < Ռ4 ≤ 1.3

=4

հաշվետու

/ 0.7 < Ռ4 ≤ 1.0

=3

եռամսյակների

փոխանցվող 0.5< Ռ4 ≤ 0.7

=2

հաշվարկով:

հատուցում)

եռամսյակի

և

դրան

կտրվածքով`

նախորդող

միջին

11

տարեկան

ապահովագրավճարներ

/Համախառն Ռ4 ≤ 0.5

=1

Հարաբերակցությունը

չի

մասնակցում

Ռ

տարրի

գնահատմանը, երբ Ռ1=0%: Հարաբերակցությունը չի

ապահովագրավճարներ)

հաշվարկվում
ծավալած

մեկ

տարուց

քիչ

ապահովագրական

գործունեություն
ընկերությունների

համար:
Հարաբերակցության
կատարվում

է

ցուցանիշների

Կանոնակարգ

հաշվարկը

3/04-ի

թիվ

5

հաշվետվությունների հիման վրա:
Ռ5

Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են

(Վերաապահովագրողի բաժինը

45% < Ռ5

հատուցումներում / վերաապահովագրողին

35% < Ռ5 ≤ 45%

=4

հաշվետու

փոխանցվող ապահովագրավճարներ) * 100

25% < Ռ5 ≤ 35%

=3

եռամսյակների

15% < Ռ5 ≤ 25%

=2

հաշվարկով: Հարաբերակցությունը չի հաշվարկվում

Ռ5 ≤ 15%

=5

մեկ

=1

եռամսյակի

և

դրան

կտրվածքով`

տարուց

քիչ

նախորդող

միջին

11

տարեկան

գործունեություն

ծավալած

ապահովագրական

ընկերությունների

համար:

Հարաբերակցությունը

չի

մասնակցում

Ռ

տարրի

գնահատմանը, երբ Ռ1=0%:
Հարաբերակցության
կատարվում

է

ցուցանիշների

Կանոնակարգ

3/04-ի

հաշվարկը
թիվ

5

հաշվետվությունների հիման վրա:
Ռ6

(Զուտ վերաապահովագրավճարներ /

Ռ6 ≤ 40%

=5

վերաապահովագրական գումարներ) / (Զուտ

40%< Ռ6 ≤ 70%

ապահովագրավճարներ /Ապահովագրական

70%< Ռ6 ≤ 100%

=3

գումարներ)*100

100%< Ռ6 ≤ 120%

=2

Ռ6 > 120%

=4

=1

Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են
եռամսյակային կտրվածով:
Զուտ

ապահովագրավճարները

ներառում

են

հաշվեգրված ապահովագրավճարները` նվազեցված
զեղչերի և առաջնային միջնորդավճարների գումարի
չափով և ավելացված հավելավճարների մեծության

չափով:
Զուտ

վերաապահովագրավճարները

ներառում

են

հաշվեգրված

համախառն

վերաապահովագրավճարները`

նվազեցված

վերաապահովագրողից

ստացվող

միջնորդավճարների և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի
գումարի չափով:
Հարաբերակցությունը
գնահատմանը,

չի

մասնակցում

երբ

Ռ1=0%

Ռ

տարրի
և/կամ

հարաբերակցության հայտարարը և/կամ համարիչը 0
են:
Հարաբերակցության

ցուցանիշների

հաշվարկը

կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 2, թիվ 4
հաշվետվությունների հիման վրա:

Ա (ԱՊ) – Ակտուարական հաշվարկներ և տեխնիկական պահուստներ
Սույն բաժնի հարաբերակցությունները գնահատում են. ա) ապահովագրական ընկերության ձևավորած
տեխնիկական պահուստների համարժեքությունը` ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար, ցույց տալով
ընկերության` ապահովագրական պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները մարելու հնարավորությունը,
ինչպես նաև` բ) թե որքանով են պարտավորություններին համարժեք գնահատված ապահովագրավճարները
(սակագները), արտացոլելով երկարաժամկետ հատվածում պահուստների համարժեքության հնարավորությունը և
սակագնային քաղաքականության ռիսկը:
ԱՊ տարրի գնահատման համար հաշվարկվում են ԱՊ1-ԱՊ3 բաղադրիչ հարաբերակցությունները:

Հարաբե

Հարաբերակցության սահմանումը

րակցու

Հարաբերակցության

Հարաբերակցության բնութագիրը

միջակայքը և դրա

թյուն

համապատասխան
գնահատականը

ԱՊ1.1

ԱՊ1.1 > 80%

պահուստներ/Ապահովագրավճարներ)*

60% < ԱՊ1.1 ≤ 80% =4

են

100

50% < ԱՊ1.1 ≤ 60% =3

պահուստները և որքանով են դրանք բավարար

30% < ԱՊ1.1 ≤ 50% =2

վնասները ծածկելու համար:

ԱՊ1.1 ≤ 30%

=5

Հարաբերակցությունը գնահատում է, թե որքանով

(Տեխնիկական

=1

ճշգրիտ

հաշվարկված

տեխնիկական

Այս հարաբերակցությունը հաշվարկվում է
միայն
կյանքի
ապահովագրություն
իրականացնող ընկերությունների համար:
Հարաբերակցության

հաշվարկում

տեխնիկական

պահուստները վերցվում են հաշվետու եռամսյակի
վերջին օրվա դրությամբ: Ապահովագրավճարները
հաշվետու

եռամսյակի

եռամսյակների

և

միջին

դրան

նախորդող

տարեկան

11

համախառն

ապահովագրավճարներն են: Հարաբերակցության
ցուցանիշների

հաշվարկը

Կանոնակարգ

3/04-ի

կատարվում

թիվ

1,

թիվ

է
5

հաշվետվությունների հիման վրա:
Հարաբերակցությունը

ԱՊ

տարրի

հաշվարկում

ներառվում է 50% կշռով:
ԱՊ1.2

=5

Հարաբերակցությունը գնահատում է, թե որքանով

(Զուտ տեխնիկական

ԱՊ1.2 > 80%

պահուստներ/զուտ

60% < ԱՊ1.2 ≤ 80% =4

են

ապահովագրավճարներ)*100

50% < ԱՊ1.2 ≤ 60% =3

պահուստները և որքանով են դրանք բավարար

30% < ԱՊ1.2 ≤ 50% =2

ճշգրիտ

հաշվարկված

տեխնիկական

ԱՊ1.2 ≤ 30%

=1

վնասները ծածկելու համար:

Այս հարաբերակցությունը հաշվարկվում է
միայն
կյանքի
ապահովագրություն
իրականացնող ընկերությունների համար:
Զուտ տեխնիկական պահուստները հանդիսանում
են

Կանոնակարգ

տեխնիկական

3/02-ով

պահուստները`

պահուստներում
մասնաբաժնի

հաշվարկված
նվազեցված

այդ

վերաապահովագրողի
չափով`

հաշվետու

եռամսյակի

վերջին օրվա դրությամբ:
Զուտ

ապահովագրավճարները

հաշվետու

եռամսյակի և դրան նախորդող 11 եռամսյակների
միջին

տարեկան

ապահովագրավճարներն

նվազեցված

են`

վերաապահովագրողների

մասնաբաժնի չափով:
Հարաբերակցության

ցուցանիշների

հաշվարկը

կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 1, թիվ 5
հաշվետվությունների հիման վրա:
Հարաբերակցությունը

ԱՊ

տարրի

հաշվարկում

ներառվում է 50% կշռով:
ԱՊ2.1

(Տեխնիկական պահուստներ/

ԱՊ2.1 > 200%

Հարաբերակցությունը գնահատում է, թե որքանով

Ապահովագրական հատուցումներ)

=5

են

*100

150% < ԱՊ2.1  200% =4

պահուստները և որքանով են դրանք բավարար

100% < ԱՊ2.1  150% =3

վնասները ծածկելու համար:

80% < ԱՊ2.1  100% =2
80%  ԱՊ2.1

=1

ճշգրիտ

հաշվարկված

տեխնիկական

Այս հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն ոչ

կյանքի

ապահովագրություն

իրականացնող

ընկերությունների համար:
Հարաբերակցության

հաշվարկում

տեխնիկական

պահուստները վերցվում են հաշվետու եռամսյակի
վերջին

օրվա

դրությամբ:

Ապահովագրական

հատուցումները հաշվետու եռամսյակի և դրան
նախորդող 11 եռամսյակների
համախառն

միջին տարեկան

ապահովագրական հատուցումներն

են:
Հարաբերակցության

ցուցանիշների

հաշվարկը

կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 1, թիվ 5
հաշվետվությունների հիման վրա:
Հարաբերակցությունը

ԱՊ

տարրի

հաշվարկում

ներառվում է 50% կշռով:
ԱՊ2.2

(Զուտ տեխնիկական

ԱՊ2.2 > 200%

Հարաբերակցությունը գնահատում է, թե որքանով

պահուստներ/Զուտ ապահովագրական

=5

են

հատուցումներ)*100

150% < ԱՊ2.2 ≤ 200% =4

պահուստները և որքանով են դրանք բավարար

100% < ԱՊ2.2 ≤ 150% =3

վնասները ծածկելու համար:

80% < ԱՊ2.2 ≤ 100%
=2
80%  ԱՊ2.2
=1

ճշգրիտ

հաշվարկված

տեխնիկական

Այս հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն ոչ
կյանքի

ապահովագրություն

իրականացնող

ընկերությունների համար:
Զուտ տեխնիկական պահուստները հանդիսանում
են

Կանոնակարգ

տեխնիկական
պահուստներում

3/02-ով

պահուստները`

հաշվարկված
նվազեցված

այդ

վերաապահովագրողի

մասնաբաժնի չափով` հաշվետու եռամսյակի վերջին
օրվա դրությամբ:
Զուտ ապահովագրական հատուցումները հաշվետու
եռամսյակի և դրան նախորդող 11 եռամսյակների
ընթացքում

հաշվեգրված

հատուցումներն

միջին

տարեկան

են`

նվազեցված

վերաապահովագրողների մասնաբաժնի չափով:
Հարաբերակցության

ցուցանիշների

հաշվարկը

կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 1, թիվ 5,
հաշվետվությունների հիման վրա:
Հարաբերակցությունը

ԱՊ

տարրի

հաշվարկում

ներառվում է 50% կշռով:
ԱՊ3

( Համախառն հատուցումներ/

50%< ԱՊ3 ≤ 70%

=5

Համախառն ապահովագրավճարներ) *
100

Հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, թե որքանով
են ճշգրիտ հաշվարկված ապահովագրավճարների

40% < ԱՊ3 ≤ 50% և
70% < ԱՊ3 ≤ 80%

չափը և որքանով են դրանք բավարար վնասները
=4

ծածկելու համար: Հարաբերակցության չափազանց
բարձր կամ ցածր մեծությունը կարող է վկայել

30% < ԱՊ3 ≤ 40% և
80% < ԱՊ3 ≤ 90%

ապահովագրական
=3

ոչ

ճշգրիտ

հաշվարկման ռիսկի մասին:
Հարաբերակցությունը չի մասնակցում Ա տարրի

20% < ԱՊ3 ≤ 30% և
90%< ԱՊ3 ≤ 100% =2

հաշվարկին, եթե և համարիչը, և հայտարարը 0 են
կամ միայն հայտարարն է 0:
Հարաբերակցության

100% < ԱՊ3 և
ԱՊ3 ≤ 20%

սակագների

=1

կատարվում

է

ցուցանիշների

Կանոնակարգ

հաշվետվությունների

հիման

հաշվարկը

3/04-ի
վրա`

թիվ

5

հաշվետու

եռամսյակի և դրան նախորդող 11 եռամսյակների
միջին տարեկան հաշվարկով:
Կյանքի

ապահովագրական

կուտակային

գործունեության

ընկերությունների
համար

այս

հարաբերակցությունը չի հաշվարկվում:

Ե – Եկամտաբերություն
Սույն բաժնի հարաբերակցությունները գնահատում են ապահովագրական ընկերության կողմից ներգրավված և սեփական
միջոցները արդյունավետ կառավարելու ունակությունը` եկամուտ ապահովելու և ներքին ներուժի հաշվին ապահովագրական
ընկերության ակտիվների աճն ապահովելու առումով: Գնահատվում է ապահովագրական ընկերության ինչպես եկամուտ ստեղծելու,
այնպես էլ ծախսերը կառավարելու կարողությունը:

Ե տարրի գնահատման համար հաշվարկվում են Ե1-Ե5 բաղադրիչ հարաբերակցությունները:
Հար

Հարաբերակցության սահմանումը

Հարաբերակցության

աբեր

միջակայքը և դրա

ակցո

համապատասխան

ւթյու

գնահատականը

Հարաբերակցության բնութագիրը

ն
Ե1

(Շահույթ(վնաս) / Ընդհանուր կապիտալ) * Ե1 > 20%
100

10% < Ե1≤ 20%

=5
=4

5% < Ե1 ≤ 10%

=3

0% < Ե1≤ 5%

=2

Ե1≤ 0%

=1

Հարաբերակցությունը

գնահատում

է

ապահովագրական ընկերության շահութաբերությունն
ըստ կապիտալի:
Հարաբերակցության

համարիչում

շահույթը

հաշվարկվում է որպես տարվա սկզբից կուտակված

շահույթի (շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից
հետո) տարեկանացված մեծություն: Տարեկանացման
ժամանակ տարվա սկզբից կուտակված շահույթը
(շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո)
բազմապատկվում է 12/n գործակցով, որտեղ n-ը
տարվա սկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին
օրն ընկած ժամանակահատվածն է` արտահայտված
ամիսներով:
Հաշվետու եռամսյակն ընդգրկող տարվա ընթացքում
ստեղծված
համար

ապահովագրական

n-ը

տվյալ

ընկերությունների

ընկերության

գործունեության

իրականացման ամիսների քանակն է: Ընդ որում, եթե
ապահովագրական ընկերությունը գործունեություն է
իրականացրել

ոչ

ամբողջական

ամիս,

ապա

ցուցանիշի հաշվարկում այն ընդունվում է 1:
Հարաբերակցության
ընդհանուր

հայտարարում

հաշվեկշռային

վերցվում

կապիտալը,

է
որը

միջինացվում է տարեսկզբից` օրական կտրվածքով:
Հարաբերակցության
Կանոնակարգ

հաշվարկը

3/04-ի

թիվ

կատարվում

է

3,

5

թիվ

հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա:

Ե2

(Շահույթ (վնաս) /Ընդհանուր ակտիվներ)*100

Ե2 ≥ 10%

=5

6%  Ե2 < 10%

=4

2%  Ե2 < 6%

=3

0%  Ե2 < 2%
Ե2 < 0%

Հարաբերակցությունը ցույց է տալիս ընկերության
շահութաբերությունն ըստ ակտիվների:

=2
=1

Հարաբերակցության

համարիչում

շահույթը

հաշվարկվում է որպես տարվա սկզբից կուտակված
շահույթի (շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից
հետո) տարեկանացված մեծություն: Տարեկանացման
ժամանակ տարվա սկզբից կուտակված շահույթը
(շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո)
բազմապատկվում է 12/n գործակցով, որտեղ n-ը
տարվա սկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին
օրն ընկած ժամանակահատվածն է` արտահայտված
ամիսներով:
Հաշվետու եռամսյակն ընդգրկող տարվա ընթացքում
ստեղծված
համար

ապահովագրական

n-ը

տվյալ

ընկերությունների

ընկերության

գործունեության

իրականացման ամիսների քանակն է: Ընդ որում, եթե
ապահովագրական ընկերությունը գործունեություն է
իրականացրել

ոչ

ամբողջական

ամիս,

ապա

ցուցանիշի հաշվարկում այն ընդունվում է 1:
Ընդհանուր

ակտիվները

միջինացվում

են

տարեսկզբից` ամսական կտրվածքով: Ընդ որում,
տվյալ

տարվա

ընթացքում

ստեղծված

ընկերությունների համար միջինը հաշվարկվում է
գործունեություն

իրականացրած

ամիսների

կտրվածքով:
Հարաբերակցության

հաշվարկը

կատարվում

է

Կանոնակարգ

3/04-ի

թիվ

1,

թիվ

5

հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա:

Ե3

((Հաշվեգրված

զուտ

հատուցումներ

+

ապահովագրական Ե3 ≤ 15%

=5

Հարաբերակցությունը վնասաբերության ցուցանիշն է:

զուտ 15% < Ե3 ≤ 25%

=4

Որքան ավելի ցածր է ընկերության վնասաբերության

ծախսեր + Զուտ ՆՉՊՊ-ի և Զուտ ՏՉՊՊ-ի 25% < Ե3 ≤ 30%

=3

ցուցանիշը, այնքան ավելի բարձր է ընկերության

30% < Ե3 ≤ 35%

=2

շահութաբերության մակարդակը:

փոփոխություն)

/

Կարգավորման
Զուտ

ապահովագրավճարներ) * 100

վաստակած

35% < Ե3

=1

Հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն այն
դեպքում, երբ հաշվետու եռամսյակը հանդիսանում է
տարվա վերջին եռամսյակ:
Հարաբերակցության ցուցանիշները հաշվարկվում են
տարեկան կտրվածքով:
Զուտ կարգավորման ծախսերը հանդիսանում են
ապահովագրական

հատուցումների

գծով

ընկերության ծախսերը (վնասի չափը և պատճառները
որոշելու

համար

կարգավորման
նվազեցված

կատարված
հետ
այդ

կապված

ծախսեր,
այլ

վնասի
ծախսեր)`

ծախսերի

վերաապահովագրողների մասնակցության չափով:

մեջ

Զուտ ՆՉՊՊ-ն և Զուտ ՏՉՊՊ-ն հաշվարկվում են
որպես Կանոնակարգ 3/02-ով հաշվարկված ՆՉՊՊ-ի
և ՏՉՊՊ-ի մեծությունների և այդ պահուստներում
վերաապահովագրողի մասնաբաժնի տարբերություն:
Զուտ

վաստակած

հաշվարկվում

ապահովագրավճարները

են

որպես

հաշվեգրած

ապահովագրավճարի

(նվազեցված

վերաապահովագրողների

մասնաբաժնի

չափով

և

նվազեցված դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ
վերադարձվող ապահովագրավճարների

չափով) և

չվաստակած

ապահովագրավճարների

պահուստի

մեծության

(նվազեցված

վերաապահովագրողների

այդ

պահուստում

մասնաբաժնի

չափով)

փոփոխության տարբերություն:
Կյանքի

ապահովագրություն

ընկերությունների

կուտակային

իրականացնող
գործունեության

համար այս հարաբերակցությունը չի հաշվարկվում:
Հարաբերակցության

ցուցանիշների

հաշվարկը

կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 1, թիվ 4, թիվ
5 հաշվետվությունների հիման վրա:
Ե4

(Գործառնական

ծախսեր

/

ապահովագրավճարներ) * 100

հաշվեգրված Ե4 ≤ 15%
15% < Ե4 ≤ 25%

=5
=4

Հարաբերակցությունը ցույց է տալիս ընկերության
բուն

ապահովագրական

գործունեության

25% < Ե4 ≤ 35%

=3

(անդերռայթինգի)

գործառնական

35% < Ե4 ≤ 50%

=2

արդյունավետությունը: Որքան ավելի ցածր է այս

50% < Ե4

=1

հարաբերակցության

մակարդակը,

այնքան

ավելի

բարձր

է

ընկերության

շահութաբերության

մակարդակը:
Հարաբերակցության հաշվարկում օգտագործվում են
տարեսկզբից կուտակված մեծությունները:
Գործառնական

ծախսերում

ընկերության

ոչ

ընդգրկվում

տոկոսային

են

ծախսերը

(կառավարչական և հասարակական կապերի գծով
ծախսեր,

ուսուցման

ապահովագրության
բացառությամբ

ծախսեր
գծով

այլ

դադարեցված

պայմանագրերի

գծով

և

այլն)

և

ծախսերը,

ապահովագրության

հետ

վերադարձվող

ապահովագրավճարների:
Հաշվեգրված ապահովագրավճարները ներառում են
հաշվեգրված համախառն ապահովագրավճարները`
նվազեցված

դադարեցված

պայմանագրերի

գծով

ապահովագրության
հետ

վերադարձվող

ապահովագրավճարների չափով:
Եթե հարաբերակցության հայտարարը և համարիչը 0
են, ապա այս հարաբերակցությունը չի մասնակցում Ե
տարրի

գնահատմանը:

Սակայն,

եթե

միայն

հարաբերակցության հայտարարն է 0, ապա Ե4
հարաբերակցությունը գնահատվում է 1:
Կյանքի

ապահովագրություն

ընկերությունների

կուտակային

իրականացնող
գործունեության

համար այս հարաբերակցությունը չի հաշվարկվում:

Հարաբերակցության
Կանոնակարգ

հաշվարկը

3/04-ի

թիվ

կատարվում

5

է

հաշվետվության

տվյալների հիման վրա:
Ե5

(Ֆինանսական
եկամուտներ

ներդրումների
(ծախսեր)

ներդրումներ) *100

/

գծով 15%  Ե5

Ֆինանսական 10%  Ե5 < 15%

=5
=4

5%  Ե5 < 10%

=3

0%  Ե5 < 5%

=2

0% > Ե5

=1

Հարաբերակցությունը գնահատում է ֆինանսական
ներդրումների եկամտաբերությունը:
Ֆինանսական
ավանդները

ներդրումները
և

այլ

ներդրումները

ներառում

ընթացիկ

և

բանկերում,
ռեպո

արժեթղթերը,

անձանց

կապիտալում

կատարված

ներդրումները`

առանց

տոկոսների:

Ընդ

հաշվարկում

չեն

ընթացիկ

տրամադրված

փոխառությունները,
այլ

ոչ

համաձայնագրերը,
կանոնադրական

ներդրումները,

դրանց

որում,

են

գծով

այլ

ստացվելիք

հարաբերակցության

ներառվում

համապատասխան

հնարավոր կորուստների պահուստի և արժեզրկման
կորուստների պահուստի մեծությունները:
Ֆինանսական ներդրումների հաշվարկը կատարվում
է

տարեսկզբից`

Ֆինանսական

միջին

ամսական

ներդրումների

տարեկանացվում

են:

գծով

հաշվարկով:
եկամուտները

Տարեկանացման

ժամանակ

գործակիցը բազմապատկվում է 12/n ցուցանիշով,
որտեղ n-ը 1 տարուց ավել գործունեություն ծավալած
ընկերությունների համար տարվա սկզբից ամիսների
քանակն է, իսկ մեկ տարուց քիչ գործունեություն
ծավալած ընկերությունների համար` գործունեության
իրականացման ամիսների քանակն է: Ընդ որում, եթե

ընկերությունը գործել է ոչ ամբողջական ամիս, ապա
սույն

հարաբերակցության

հաշվարկում

այն

համարվում է 1:
Եթե հարաբերակցության հայտարարը 0 է, ապա այս
հարաբերակցությունը
գնահատմանը:

չի

մասնակցում

Հարաբերակցության

Ե

տարրի

հաշվարկը

կատարվում է Կանոնակարգ 3/04-ի թիվ 1, թիվ 5
հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա:

Լ-իրացվելիություն
Այս բաժնի հարաբերակցությունները բնութագրում են ապահովագրական ընկերության` առանց կորուստների և ժամանակին
ապահովադիրների պահանջները բավարարելու, պատշաճ ձևով իրացվելիության հնարավոր տատանումները կառավարելու
ունակությունը: Լ տարրի գնահատման համար հաշվարկվում են Լ1-Լ3 բաղադրիչ հարաբերակցություններ:

Հար

Հարաբերակցության սահմանումը

Հարաբերակցության

աբեր

միջակայքը և դրա

ակցո

համապատասխան

ւթյու

գնահատականը

Հարաբերակցության բնութագիրը

ն
Լ1

((Ցպահանջ ակտիվներ + մինչև մեկ տարի 150% < Լ1
մարման

ժամկետայնություն

ունեցող 120% < Լ1 ≤ 150%

ակտիվներ + մեկ տարուց ավելի մարման 100% < Լ1 ≤ 120%

=5

Հարաբերակցության
3/04-ի

հաշվարկը
թիվ

7

կատարվում

է

=4

Կանոնակարգ

հաշվետվության

=3

տվյալների հիման վրա` հաշվետու եռամսյակի վերջին

ժամկետայնություն ունեցող ՀՀ պետական և 90% < Լ1 ≤ 100%

=2

ՀՀ ԿԲ-ի կողմից թողարկված արժեթղթեր) / Լ1 ≤ 90%

=1

(Ժամկետանց

պարտավորություններ

+

տարի

մարման

Եթե հարաբերակցության հայտարարը և համարիչը 0
են, ապա այս հարաբերակցությունը չի մասնակցում Լ

ցպահանջ պարտավորություններ + մինչև
մեկ

օրվա դրությամբ:

տարրի

ժամկետով

գնահատմանը:

Սակայն,

եթե

միայն

հարաբերակցության հայտարարն է 0, ապա Լ2

պարտավորություններ)) * 100

հարաբերակցությունը գնահատվում է 5, իսկ, եթե
միայն համարիչն է 0` ապա 1:

Լ2

(Բարձր իրացվելի ակտիվներ / (Ժամկետանց Լ2 ≥ 150%

=5

Հարաբերակցության

պարտավորություններ

Ցպահանջ 150% > Լ2 ≥ 120%

=4

Կանոնակարգ

պարտավորություններ + մինչև 30օր մարման 120% > Լ2 ≥ 100%

=3

հաշվետվությունների

ժամկետով պարտավորություններ)) * 100

100% > Լ2 ≥ 80%

=2

հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ:

Լ2 < 80%

=1

+

հաշվարկը

3/04-ի

թիվ

տվյալների

կատարվում

է

3,

7

թիվ

հիման

վրա`

Եթե հարաբերակցության հայտարարը և համարիչը 0
են, ապա այս հարաբերակցությունը չի մասնակցում Լ
տարրի

գնահատմանը:

Սակայն,

եթե

միայն

հարաբերակցության հայտարարն է 0, ապա Լ3
հարաբերակցությունը գնահատվում է 5, իսկ, եթե
միայն համարիչն է 0` ապա 1:

Ս- Շուկայական ռիսկերի նկատմամբ զգայունություն
Սույն բաժնի հարաբերակցությունները գնահատում են ապահովագրական ընկերության զգայունությունը շուկայական ռիսկերի
նկատմամբ: Ս տարրի գնահատման համար հաշվարկվում է Ս1 բաղադրիչ հարաբերակցությունը:

Հարա

Հարաբերակցության սահմանումը

Հարաբերակցության

բերակ

միջակայքը և դրա

ցությո

համապատասխան

ւն

գնահատականը

Ս1

(Արտարժութային

առավելագույն

դիրք

=5

Հարաբերակցությունը

10% < Ս1 ≤ 20%

=4

ապահովագրական

20% < Ս1 ≤ 25%

=3

արտարժութային ռիսկի նկատմամբ:

25% < Ս1≤ 30%

=2

Ս1> 30%

=1

/ Ս1 ≤ 10%

Ընդհանուր նորմատիվային կապիտալ) * 100

Հարաբերակցության բնութագիրը

գնահատում
ընկերության

Հարաբերակցության

է

զգայունությունը

համարիչում

վերցվում

է

հաշվետու եռամսյակի վերջին ամսվա յուրաքանչյուր
օրվա

վերջի

դրությամբ

արտարժութային

առավելագույն դիրքերից առավելագույնի մեծությունը:
Արտարժութային առավելագույն դիրքը հաշվարկվում
է Կանոնակարգ 3/02-ի համաձայն:
Հարաբերակցության

հաշվարկում

ընդհանուր

նորմատիվային կապիտալը մասնակցում է հաշվետու
եռամսյակի

վերջին

ամսվա

միջին

օրական

մեծությամբ:
Հաշվարկը կատարվում է համաձայն Կանոնակարգ
3/04-ի թիվ 3 հաշվետվության:

Ð³í»Éí³Í 2
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç 2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 4-Ç ÃÇí 317- Ü áñáßÙ³Ý

§Ð³í»Éí³Í 2
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ
(ø²è²ØºÈê) Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/08-Ç Ñ³í»Éí³ÍÇ

ø -Î³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ
ø ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ ø1-ø5 μ³Õ³¹ñÇã Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ýª Ý»ñ³é»Éáí ³ÛÝ ëå³ëí»ÉÇù Ï³Ù ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»É ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: ²Û¹
×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍ»Éáí ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. Î³åÇï³ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó μÝáõÛÃÁ, ÁÝ¹
áñáõÙ, ×ß·ñïáÕ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýí³½»É Ï³åÇï³ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ μ³ó³ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, »ñμ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½Ù³Ùμ,
2. ²ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë»ñÇ Ëëï³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Íáí ëå³ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
3. öáËÏ³å³Ïóí³Í
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ûμÛ»ÏïÝ»ñÁ
Í³ÍÏáÕ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
·Íáí
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ,
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ûμÛ»ÏïÝ»ñÁ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Ñ³Ù³ñ»Éáõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ëëï³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ,
4. àã Ñ³Ù³ñÅ»ù ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
5. ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ ³×Ç Ï³Ù Ýí³½Ù³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
6. ²ÏïÇíÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ï` Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ, Áëï å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) , ³ÏïÇíÝ»ñÇ

éÇëÏ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ï` Áëï Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ, Áëï å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ í³ñÏ³ñÅ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ),
÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
7. Êáßáñ ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ ¨ (Ï³Ù) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÓ³Ýó éÇëÏ»ñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
8. ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó
ëï³óí»ÉÇù
Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ
¨
³ÛÉ
·áõÙ³ñÝ»ñÇ
÷á÷áËÙ³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ,
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í×³ñáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (³Ïñ»¹»ïÇí,
ë³é»óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
9. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
10. ì³ñÏ³ÛÇÝ, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý, ßáõÏ³Û³Ï³Ý, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý
û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹ áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ ÏáÕÙÇó),
11. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª áñ¨¿ ËÙμÇ (ÙÇáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³Ù ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³Û¹ ËÙμÇ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
12. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³åí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÙÛáõë ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ áõ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ»ï:

²-²ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ

§²¦ ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ ²1-²6 Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç
û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ýª ³ñï³óáÉ»Éáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
¨ ¹ñ³Ýó áñ³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ: ²Û¹ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍ»Éáí ¨
·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
2. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
3. ²ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ ³Û¹ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
4. ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë»ñÇ ëå³ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
5. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ×ÛáõÕ»ñÇ Ï³Ù áÉáñïÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ, áñï»Õ Ï³ï³ñí»É »Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ¨ Ï»ÝïñáÝ³óí»É »Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ,
¹ñ³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÇ íñ³,
6. ²ÏïÇíÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
7. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»É
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÇ íñ³,
8. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³åí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¨ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
9. ²ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý
û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹ áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ ÏáÕÙÇó),

10. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:

è - ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ
§è¦ ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ è1-è6 Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç
û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ýª ³ñï³óáÉ»Éáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ: ²Û¹ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª
Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª í»ñÉáõÍ»Éáí ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ í³ñÏ³ÝÇßÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí ³å³Ñáí³·ñáÕÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÁ,,
2. ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ
÷áË³ÝóíáÕ
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ
ï»ë³Ï³ñ³ñ
ÏßÇéÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñáõÙ, ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
3. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñáõÙ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ μ³ÅÝÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñáõÙ, ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
4. ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ÷áË³ÝóíáÕ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ
Ù»ç ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
4.1 Զուտ վերաապահովագրավճարների և վերաապահովագրական գումարների հարաբերակցության, ինչպես նաև
զուտ ապահովագրավճարների և ապահովագրական գումարների հարաբերակցության փոփոխման միտումները և
հնարավոր ազդեցությունը վերաապահովագրությունը բնութագրող ցուցանիշների վրա,
5. ê»÷³Ï³Ý å³ÑÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ, ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
6. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³åí³Í

í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ Ù³ëáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï, ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
7. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ μÝáõÛÃÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁª í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ ÑÝ³ñ³íáñ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ,
8. ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
9. ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÇÝ
¹³ë»ñÇ
¨
¹ñ³Ýó
·Íáí
Çñ³Ï³Ý³óñ³Í
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³,
10. ²ÏÝÏ³ÉíáÕ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
¹ñ³Ýó
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ
¨
ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹
áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ ÏáÕÙÇó),
11. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:

² (²ä)- ²Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ
§²¦ ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ ²ä1-²ä3 Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý
Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ýª ³ñï³óáÉ»Éáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ
¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ë³Ï³·Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýó Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨
ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²Û¹ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍ»Éáí ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
2. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ,ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñáõÙ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ Ù³ëÝ³μ³ÅÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
3. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³åí³Í
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ñ»ï, ¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
4. ²ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹ áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝóáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ
ÏáÕÙÇó),
5. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:

º- ºÏ³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ
§º¦ ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ º1-º5 Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç
û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ýª ³ñï³óáÉ»Éáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²Û¹ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍ»Éáí
¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ μÝáõÛÃÁ,
2. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ »Ï³Ùï³μ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
3. ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ûñÇÝ³Ïª Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ, Áëï ëï³óÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ),

÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ
μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
4. Ì³Ëë»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó μÝáõÛÃÁ,
5. ²ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë»ñÇ Ëëï³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Íáí ëå³ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
»Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
6. î³ñ»Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ×ß·ñïí»Éª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ïª »Ã» ß³ÑáõÛÃÇ ó³Íñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ë»½áÝ³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí (Ï³Ù Ýáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ùμ) ¨
Ï³ÝË³ï»ëí³Í ¿ ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáí, ³å³ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ã¹Çï³ñÏí»É áñå»ë μ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ,
7. ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
»Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
8. ²ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
»Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹
áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ ÏáÕÙÇó),
9. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
10. Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների փոփոխությունները`
կապված տեխնիկական պահուստների հաշվարկի և այլնի հետ, դրանց հնարավոր ազդեցությունը
եկամտաբերությունը բնութագրող ցուցանիշների վրա:

È-Æñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ

§È¦ ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ È1-È2 Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç
û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñï»ÉÇë Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ³é³Ýó ¿³Ï³Ý
Í³Ëë»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³í³ñ³ñÙ³Ý ¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó
ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ¨ ëå³ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²Û¹ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍ»Éáí ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ëå³ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ:
Öß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ëëï³óí»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý
μ³ó³ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÁ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝÇÝ
Ùáï ¿,
2. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Å³ÙÏ»ï³Ýó, óå³Ñ³Ýç ¨ ÙÇÝã¨ 30 ûñ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ»ñÇ ¨ μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ,
3. ´³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ù³ÝÇ áñ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
Çñ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý³É ïÇñ³å»ï»É Çñ μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ
í»ñ³ÑëÏáÕÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»çª ãÝ»ñ³é»Éáí ïíÛ³É ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç,
4. î»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Áëï ·áñÍÇùÇ ï»ë³ÏÇ ¨ ÷áË³éáõÝ»ñÇ: ²Ûë ³éáõÙáí
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñÉáõÍ»É ÑÝ³ñ³íáñ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³:
5. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³åí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ»ï, ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ëå³ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
6. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Éñ³óáõóÇã Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ,
7. ²å³Ñáí³·ñí³Í ûμÛ»ÏïÝ»ñÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù»Í Í³í³ÉÇ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í Ãíáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù»Í Í³í³ÉÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ

óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³,
8. ²ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹
áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
áõÝóáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ ÏáÕÙÇó),
9. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:

ê- ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ
§ê¦ ï³ññÇ ·Íáí Áëï ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ñ³ßí³ñÏíáÕ ê1 Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç
û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ×ß·ñïíáõÙ »Ýª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñ³ÑëÏáÕÇ Ï³ñÍÇùÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇÝ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»Éáõ ³ëïÇ×³ÝÇ í»ñ³μ»ñÛ³Éª Ï³åí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ μÝáõÛÃÇ Ñ»ï: ²Ûë μ³ÅÝÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ
ÑÇÙÝí³Í ¿ Ý³Ëáñ¹ μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ μ³ó³Ñ³Ûïí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ²Û¹ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ýª
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍ»Éáí ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
1. ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ íñ³: ²Ûëï»Õ å»ïù ¿ Ý»ñ³é»É Ý³¨ ³ÛÝ
³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨/Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñ»É ¿ ³ñï³ñÅáõÃÛ³ÇÝ éÇëÏ
ãå³ñáõÝ³ÏáÕ , μ³Ûó í»ñ³ÑëÏáÕÇ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñÍÇùáí ¹ñ³Ýù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ,
2. Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ áñå»ë ×ß·ñïáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ Ý»ñ³é»É Ý³¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ
³ñï³Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏßÇéÝ»ñáíª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ïíÛ³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ñï³Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ μÝáõÛÃÁ, Í³í³É, ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ,
3. èÇëÏ»ñÇ ½ëåÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍíáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ,

4. ²ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÇ íñ³ (ÝÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): ÀÝ¹ áñáõÙ, ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëïñ»ë-ï»ëï»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝóáÕ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³íáñíÇ í»ñ³ÑëÏáÕÇ
ÏáÕÙÇó),
5. ì»ñ³ÑëÏáÕÇÝ Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í, ë³Ï³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³ñï³óáÉí³Í ÷³ëï»ñÁ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÇ íñ³:
6. Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների փոփոխությունները` կապված
կապիտալի, արտարժութային դիրքի և այլնի հետ, դրանց հնարավոր ազդեցությունը եկամտաբերությունը
բնութագրող ցուցանիշների վրա:

Ð³í»Éí³Í 3
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 4-Ç ÃÇí 317- Ü áñáßÙ³Ý
§Ð²ìºÈì²Ì 3
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ
(ø²è²ØºÈê) Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/08-Ç Ñ³í»Éí³ÍÇ

Ø-Î³é³í³ñáõÙ
1. Î³é³í³ñÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁ, ³å³Ñáí»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ:
2. §Ø¦ ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ ïñíáÕ μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ
ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇÝ ïñíáõÙ ¿ §0¦, §1¦, §2¦, Ï³Ù §3¦ μ³É: ²Ù»Ý³μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ §3¦-Ý ¿, ÇëÏ
³Ù»Ý³ó³ÍñÁª §0¦-Ý:

3. ´³É³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï í»ñ³ÑëÏáÕÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ Ý³¨ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ñóÇ
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: úñÇÝ³Ï, »Ã» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ μ³í³ñ³ñáõÙ ¿ áñ¨¿ Ñ³ñó³¹ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÏáÝÏñ»ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý §Ø¦ ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ áñáßÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, ³å³ í»ñ³ÑëÏáÕÁ Ñ³ñóÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ï³É 3-Çó å³Ï³ë μ³É, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ óáõÛó ï³Éáí Ñ³ñóÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý å³Ï³ë
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ:
4. Î³Ëí³Í μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇóª §Ø¦ ï³ññÇÝ ïñíáõÙ »Ý Ý»ñùáÑÇßÛ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ.
³) Ø-ÇÝ ïñíáõÙ ¿ §5¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ý»ñùáÑÇßÛ³É Ñ³ñó»ñÇÝ ïñí»É »Ý ÙÇ³ÛÝ §2¦ Ï³Ù §3¦
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ø-ÇÝ ïñíáõÙ ¿ §5¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, »Ã» μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ Ù»Í Ï³Ù Ñ³í³ë³ñ ¿ 81-Ç:
μ) Ø-ÇÝ ïñíáõÙ ¿ §4¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, »Ã» μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 72-Çó 80 ÙÇ³íáñ:
·) Ø-ÇÝ ïñíáõÙ ¿ §3¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, »Ã» μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 54-Çó 71 ÙÇ³íáñ:
¹) Ø-ÇÝ ïñíáõÙ ¿ §2¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, »Ã» μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 36-Çó 53 ÙÇ³íáñ:
») Ø-ÇÝ ïñíáõÙ ¿ §1¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, »Ã» μ³É»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ ÷áùñ ¿ 36-Çó:

N

Ð³ñó³¹ñáõÙÁ

1.

²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñμ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
(Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý ¨ ³ÛÉ) ÙÇç¨
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñëï³Ï ï³ñ³Ýç³ïáõÙ:
²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ¨ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ å³ïß³× Ï»ñåáí
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ»Ýó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ëï³ÝáõÙ ¿ μ³í³ñ³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ë»É³ÙÇï
¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ñ»ï¨áõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ³áõ¹ÇïáñÝ»ñÇ, Ý»ñùÇÝ
³áõ¹ÇïÇ Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ í»ñ³ÑëÏáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

2.
3.
4.
5.

´³É»ñª (0Çó 3 μ³É)

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

àñù³Ýá±í ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³å³ÑáíáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³ÛÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùμ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑëÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ñ¹Ûá±ù
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ
Ù³ñÙÇÝÁ
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
¿
μ³í³ñ³ñ
Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨ (³ÛëÇÝùÝª ³ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ
íï³Ý·áõÙ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ Ï³Ù Ñ³Ùμ³íÁª ã³÷Çó ³í»ÉÇ éÇëÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí):
¶Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É §0¦ Ï³Ù §3¦
¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
ÙÇç¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
¶Ý³Ñ³ï»É áñù³Ýá±í »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñÇÝ
í»ñ³μ»ñáÕ Ý»ñùÇÝ ³Ïï»ñÁ ¨/Ï³Ù ·ñ³íáñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñÇë
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
áñù³Ýá±í »Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ, ¨ áñù³Ýá±í ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáõÙ
í»ñáÝßÛ³É ³Ïï»ñÇ ¨ (Ï³Ù) ·ñ³íáñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ý»ñùÇÝ ³Ïï»ñÇ ¨/Ï³Ù
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ å³ïß³× í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨
áñù³Ýá±í ¿ ³ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï:
¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñù³Ýá±í »Ý
ÑÇÙÝ³íáñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ë³Ï³·Ý»ñÁ:
¶Ý³Ñ³ï»É
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ
ÏáÕÙÇó
ïñí³Í
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:
¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ïª
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý, ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ, í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó:

14. ¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñ,
³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý,
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
íÝ³ëÁ
·Ý³Ñ³ïáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ñ»ï: àñù³Ýá±í ¿ ³Û¹ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³:
15. ²ñ¹Ûá±ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ »Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³ÏÇ
μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ýáñ §ë»ñÝ¹Ç¦ å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ:
¶Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É §0¦ Ï³Ù §3¦
16. ¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ,
áñù³Ýá±í ¿ ³ÛÝ μ³í³ñ³ñáõÙ Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
17. ¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ,
³ñ¹Ûá±ù Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ Õ»Ï³í³ñÝ áõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï áñ³Ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïß³× Ï»ñåáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ñ¹Ûá±ù Ý»ñùÇÝ
³áõ¹ÇïÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÝÏ³Ë ¨ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É Çñ ÏáÕÙÇó
Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛõáÝÝ»ñÇ ¨ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
18. ¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ÙÇçÇÝ ¨ μ³ñÓñ ûÕ³ÏÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ÏñÃáõÃÛáõÝ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ,
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ):
19. ¶Ý³Ñ³ï»É
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Õ»Ï³í³ñ
å³ßïáÝÝ»ñáõÙ
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
å³ßïáÝ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ å³ßïáÝ³Ï³ï³ñ ³ßË³ï»Éáõ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ,
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ å³ßïáÝ³Ï³ï³ñ ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éÝ»ñÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
20. àñù³Ýá±í ¿ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ï³ñμ»ñ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
21. àñù³Ýá±í »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇÝ ¨ μ³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ:
22. ¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ÇñÁ, ¹ñ³ Çñ³ï»ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñ¹Ûá±ù ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñ»ñáí Íñ³·ñ³íáñí³Í ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
÷³ëï³óÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ »Ý:
²ñ¹Ûá±ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ¨ ³é³Ýó ëË³ÉÝ»ñÇ:
¶Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É §0¦ Ï³Ù §3¦
¶Ý³Ñ³ï»É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ:
ºÃ» Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ áã ³í»É, ù³Ý 2
Ë³ËïáõÙ, ³å³ ïñíáõÙ ¿ §3¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, 3-5 Ë³ËïáõÙª §2¦, 6-10 Ë³ËïáõÙª §1¦, 10-Çó ³í»ÉÇ
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª §0¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ:
¶Ý³Ñ³ï»É §0¦, »Ã» ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¿:
¶Ý³Ñ³ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹ÇñùÁ ßáõÏ³ÛáõÙ áõÅ»Õ³óÝ»Éáõ ³éáõÙáí:
²ñ¹Ûá±ù ³éÏ³ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ (Ï³Ù) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý ÷³ëï»ñ:
¶Ý³Ñ³ï»É ½áõï ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ³×Ç ï»ÙåÁ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ³×Ç
ï»ÙåÁ Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ (ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÙÇç³Ï³ÛùÁ -30%-Çó ÙÇÝã¨ +30%) ¨ ¹ñ³ Ñ»ï
Ï³åí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ:
²Ûë óáõó³ÝÇßÇ ÏïñáõÏ ï³ï³ÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýß³Ý³Ï»É í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝ (½áõï ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëáí), Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ½·³ÉÇ
³×/Ýí³½áõÙ: ò³ÝÏ³ó³Í ¹»åùáõÙ μÇ½Ý»ëÇ éÇëÏÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿: ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ ³×Ç ¹»åùáõÙ áñå»ë
Ï³ÝáÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ÃáõÉ³ÝáõÙ ¿ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ³×áõÙ ¿,
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý íÏ³Û³·ñ»ñÁ í³×³éíáõÙ »Ý ³í»ÉÇ
ó³Íñ ë³Ï³·Ý»ñáí): ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ íÏ³Û»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³Íñ áñ³ÏÇ, Çñ³óÙ³Ý áÉáñïáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¶Ý³Ñ³ï»É §ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñ/ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇí¦ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ÷á÷áËÙ³Ý

ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ óáõÛó ï³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
30. ¶Ý³Ñ³ï»É §Ñ³Ù³Ë³éÝ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ/ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇí¦ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³
÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ óáõÛó ï³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
31. ²Ûë Ï»ïáí å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
(Ï³Ù ËÝ¹ÇñÁ), áñáÝù ã»Ý μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ëáõÛÝ ³ÕÛáõë³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ßíÇ ³éÝí»É Ù»Ý»çÙ»ÝÃÁ
·Ý³Ñ³ï»ÉÇë: ÊÝ¹ÇñÁ å»ïù ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñíÇ:
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ μ³É»ñ
§Ø¦ ï³ññÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ

