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ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ
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ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՚
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç
10.03.09թ. թիվ 56-Ն, 30.03.09թ. թիվ 70-Ն, 28.07.09թ. թիվ 228-Ն, 22.09.09թ. թիվ
281-Ն, 21.12.10թ. թիվ 338 Ն, 29.03.11թ. թիվ 78 Ն, 02.05.11թ. թիվ 123
Ն,19.07.11թ. թիվ 189 Ն, 30.08.11թ. թիվ 226 Ն, 20.12.11թ. թիվ 365 Ն, 07.02.12թ.
թիվ 36 Ն, 12.06.12թ. թիվ 157 Ն, 13.11.12թ. թիվ 316 Ն, 25.12.12թ. թիվ 377 Ն
áñáßÙ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ÷á÷áËí»É ¿ª

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 5-ñ¹, 6-ñ¹, 7-ñ¹, 9-ñ¹ ¨ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, Õ»Ï³í³ñí»
Éáí §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»
ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á
à ñ á ß áõ Ù ¿.
1.
Ð³ëï³ï»É
1)
§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý áõ ÉÇó»
Ý½³íáñÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨ Ý»
ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý áõ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»
áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ
¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Áª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ð³í»Éí³Í 1-Ç (ÏóíáõÙ ¿):
2) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ (³ÛëáõÑ»ï¨ª ÉÇó»Ý½Ç³) Ó¨Áª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³í»Éí³Í 2-Ç (ÏóíáõÙ ¿):
2.
êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2005 Ãí³Ï³ÝÇ
1

¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 23-Ç §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý áõ ÉÇó»
Ý½³íáñÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨ Ý»
ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ¨ ï»
ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Á Ñ³ëï³ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 578 áñáßáõÙÁ (³ÛëáõÑ»ïª àñáßáõÙ), μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ àñáßÙ³Ùμ
Ñ³ëï³ïí³Í §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý áõ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí³éÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»
ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç 32. Ï»ïÇ ¹) »ÝÃ³Ï»ïÇ ¨ 46. Ï»ïÇ, áñáÝù áõÅÁ
Ïáñóñ³Í »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ 2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ Ù»ÏÇó:
3.
êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2005 Ãí³Ï³ÝÇ
Ù³ÛÇëÇ 10-Ç §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ áõ
Ñ³í³ÏÝáñ¹Ý»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³uÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³uË³ÝáõÃÛ³Ý
uïáõ·Ù³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ¦ ÃÇí 203 Ü áñáßáõÙÁ:
4.
êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹
ûñÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

²ñÃáõñ æ³í³¹Û³Ý

2

Ð³í»Éí³Í 1
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
ÑáõÉÇëÇ 1-Ç ÃÇí 194 Ü áñáßÙ³Ùμ

Î ² Ü à Ü ² Î ² ð ¶ 13

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶ð²ÜòØ²Ü àô
ÈÆòºÜ¼²ìàðØ²Ü, ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ
Ø²êÜ²ÖÚàôÔºðÆ ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶ð²ÜòØ²Ü,
ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ Î²ÜàÜ²¸ð²Î²Ü
Î²äÆî²ÈàôØ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜ Òºèø ´ºðºÈàôÜ
Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ î²Èàô, ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ
ÔºÎ²ì²ðÜºðÆ àð²Î²ìàðØ²Ü àô ¶ð²ÜòØ²Ü Î²ð¶À, ì²ðÎ²ÚÆÜ
Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Î²ÜàÜ²Î²ð¶À,
ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ì²ÚðÆ ºì
îºÊÜÆÎ²Î²Ü Ð²¶ºòì²ÌàôÂÚ²Ü ä²Ð²ÜæÜºðÀ

¶ÈàôÊ 1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð ºì ê²ÐØ²ÜàôØÜºð
1. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý, ·ñ³ÝóÙ³Ý (Ý»ñ³éÛ³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý)
¨
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý,
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇª Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõ ·ñ³ÝóÙ³Ý,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ ·ñ³ÝóÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý
Ñ³ñó»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ¿ í»ñáÝßÛ³É Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ûñ»ÝùÝ»ñáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ (³ÛëáõÑ»ï¨ª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ)
Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
2. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
ÑÇÙÝ³¹ñíáÕ Ï³Ù ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ áõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó íñ³:
3. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Çñ Ñ³Û»ñ»Ý ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÁ å»ïù ¿
μáí³Ý¹³ÏÇª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïÇåÁ

(ËáõÙμÁ), Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï:
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Çñ ÉñÇí ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ï³Ù ¹ñ³
Ïñ×³ï ï³ñμ»ñ³ÏÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ïñ×³ï ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ å»ïù ¿
μáí³Ý¹³ÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ÏáÝÏñ»ï ïÇåÁ (ËáõÙμÁ), Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á (Ñ³å³íáõÙÝ»ñáí):
(3-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
4. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ Ýñ³ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Ýßí³Í
Ùßï³Ï³Ý ·áñÍáÕ Ù³ñÙÝÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ¿: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ùßï³Ï³Ý ·áñÍáÕ Ù³ñÙÝÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñáõÙ (·ÉË³íáñ
·ñ³ë»ÝÛ³Ï) ¨ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙª μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 79 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
¹»åù»ñÇ:
4.1 Սույն կանոնակարգի իմաստով` առկա է կամ հնարավոր է վարկային
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացում, եթե.
1) վարկային կազմակերպությունը խախտել է կամ կխախտի հիմնական տնտեսական
նորմատիվը (նորմատիվները), կամ
2) վարկային կազմակերպության մոտ հավանական է անվճարունակության հիմքերի
առաջացումը:
(4.1 կետը լրացվել է 19.07.11թ. թիվ 189 Ն որոշմամբ)
5. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են
ներկայացվում տպագիր և հայերեն (եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով)`
պատվիրված նամակով, կամ առձեռն, կամ ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով
Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով
սահմանված ղեկավարների մասին տեղեկությունների, որոնք ներկայացվում են միայն
էլեկտրոնային տարբերակով Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության
դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Ընդ որում, ղեկավարների մասին տեղեկությունները
ներկայացվում

են

էքսել

(excel)

ֆորմատով:

Տպագիր

եղանակով

ներկայացվող

փաստաթղթերի պատճենները ստորագրվում են համապատասխան իրավասու անձի
կողմից և ներկայացվում են «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:
(5-րդ կետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ 20.12.11թ. թիվ 365 Ն որոշմամբ)
6. Գործող վարկային կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետությունում
դրանց
տարածքային
ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
(դրանցում
փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային
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եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյնեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Նոր
ստեղծվող վարկային կազմակերպությունները կանոնադրությունները ներկայացնում են
թղթային եղանակով, իսկ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց
հետո, երբ միացված են լինում Սի-Բի-Էյ-նեթ ցանցին և ստանում անվտանգության
համապատասխան հավաստագրերը, արդեն Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված
կանոնադրությունները կրկին ներկայացնում են Կենտրոնական բանկ էլեկտրոնային
եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ
համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Գրանցված
կանոնադրությունները տրամադրվում են համապատասխան անձին էլեկտրոնային
տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում`
էլեկտրոնային կրիչով: Կանոնադրությունների (ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների,
լրացումների) էլեկտրոնային տարբերակները Կենտրոնական բանկի կողմից տեղադրվում
են
ﬁle.cba.am
կայքում`
կանոնադրությունները
(դրանցում
փոփոխությունները,
լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում: Ընդ որում, նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների համար եռօրյա
ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների էլեկտրոնային տարբերակները
Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:
(6-րդ կետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ 20.12.11թ. թիվ 365 Ն որոշմամբ)
6.1.

Սույն

կանոնակարգի

27-րդ

կետի

5-րդ

ենթակետով

պահանջվող

կանոնադրությունը 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ներկայացվում է միայն օտարերկրյա
իրավաբանական անձանց համար:
(6.1 կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 365 Ն որոշմամբ)
6.2. Կենտրոնական բանկ սույն կանոնակարգի համաձայն փաստաթղթեր
ներկայացնելիս կից ներկայացվում է նաև «Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը»`
համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 23-ի, ստորագրված և կնքված (կնիքի
առկայության դեպքում) իրավասու անձի կողմից: Ցանկում նշվում են կանոնակարգով
համապատասխան գործընթացի համար սահմանված փաստաթղթերը հերթական
դասավորությամբ:
(6.2 կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 365 Ն որոշմամբ)
¶ÈàôÊ 2. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü äºî²Î²Ü ¶ð²ÜòàôØÜ àô
ÈÆòºÜ¼²ìàðàôØÀ
7. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýñ³
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ.
1) ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 1-Ç,
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2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ëï»ÕÍíáÕ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ù»ç
ÑÕáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñí»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, ³å³ ÏÇó
å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ (Ý³Ë³·Í»ñÁ):
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 17-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨Ç
ïÇïÕáë³Ã»ñÃ,
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁª í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ,
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÁª
ÙÇçÝáñ¹³·ñÇ ï»ëùáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 2-Ç,
5) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ
³ÝÓ³Ýó
Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñª
§ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹
Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 3-1 Ï³Ù 3-2-Ç,
6) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÝÇ (ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ
ÅáÕáí) ÏáÕÙÇó h³ëï³ïí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Áª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 4-Ç,
7) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÁ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí
ë³ÑÙ³Ý³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
8) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը` համաձայն
«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ
հոդվածի 1-ին մասի «բ1» կետով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից
համատեղ սահմանված կարգի,

9 Եթե կանոնադրական կապիտալի համալրման իսկ դրանից հետո կանոնադրական
կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացման նպատակով վարկային կազմակերպությունը
նախատեսում է հաշիվ բացել Կենտրոնական բանկում, ապա Կենտրոնական բանկ է
ներկայացվում կուտակային հաշվի բացման դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 22-ի, իսկ եթե կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով հաշիվ է
բացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկում, ապա
ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալը համալրած լինելու փաստը հավաստող
փաստաթուղթ:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ëáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ·ñ³ÝóáõÙ ¨ ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ù»ñÅáõÙ ¿ ¹ñ³ ·ñ³ÝóáõÙÝ áõ ÉÇó»Ý½³íáñõÙÁ:
(7-րդ կետը լրացվել է, փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228Ն, 22.09.09թ. թիվ 281Ն, 20.12.11թ.
թիվ 365Ն, 13.11.12թ. թիվ 316Ն որոշումներով)
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8. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (³ÛëáõÑ»ïª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí) »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ·ñ³ÝóáõÙ ¨
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, »Ã» å³Ñå³Ýí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³ÛÉ
μ³ÝÏáõÙ μ³óí³Í Ñ³ßíÇÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ í×³ñí»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ,
2) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñå³ï³ëË³Ý³ïáõ
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ (³ÛëáõÑ»ï¨ª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ í»ñ³ÑëÏáÕÝ»ñÇ) ¨
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»ñáõÙ ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ëï³ïí»É
¿, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ï³ñ³ÍùÁ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñáõÙÁ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ μ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 6-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ³éÏ³ ã¿
§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ,
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù
ëï³ó»É »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁª ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 5-ñ¹ ·ÉËáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
(8-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
9. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÷³uï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ý³¨
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³uÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ uï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³uï³ÃÕÃ»ñÁ
(Ñ³Ù³Ó³ÛÝ uáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 5-ñ¹ ·ÉËÇ), ÇëÏ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ)
å»ïù
¿
Ñ»ñÃ³·ñí»Ýª
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý
¨
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
35-ñ¹ Ï»ïÇ)՝ բացառությամբ սույն կանոնակարգի 50.8-Error! Reference source not
found.-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի, ÇëÏ áñ³Ï³íáñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 50-ñ¹ Ï»ïÇ §³¦ »ÝÃ³Ï»ïáí å³Ñ³ÝçíáÕ ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ:
(9-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228Ն, 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշումներով)
10. ¶ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇó »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ïñíáõÙ »Ý ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 5-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ¨ ëáõÛÝ áñáßÙ³Ý Ñ³í»Éí³Í
2-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇó»Ý½Ç³Ý:
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(10-րդ կետը լրացվել է 22.09.09թ. թիվ 281Ն, փոխվել է 13.11.12թ. թիվ 316Ն
որոշումներով)
11. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ÉÇó»Ý½Ç³Ý
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë Í³ÝáõóáõÙ ¿, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ó³ÝÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ:
12. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ·ñ³Ýóí»Éáõó ¨ ÉÇó»Ý½³íáñí»Éáõó
Ñ»ïá »é³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ñï³íáñ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï³ñ³ÍùÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ Ï³Ù Ýáï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí
í³í»ñ³óí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ: ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹»åùáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ:
13. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ áõ
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ï»ÕÍ Ï³Ù ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
2) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ã»ñÇ »Ý, ³ÙμáÕç³Ï³Ý ã»Ý Ï³Ù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª
³. ãÇ í×³ñí»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï³ñ»Ï³Ý
å»ï³Ï³Ý ïáõñùÁ,
μ. (բ պարբերությունը ուժը կորցրել է 19.07.11թ. թիվ 189 Ն որոշմամբ),
·. ³éÏ³ ã¿ å³ïß³× Ï³ñ·áí ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·Çñ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ
Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ÉÇ³½áñí³Í Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ (Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ) ÙÇçáóáí,
¹. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï »Ý, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ï³ï³ñí³Í ¿³Ï³Ý
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñÍÇùáí ³ÝÇñ³ï»ë³Ï³Ý »Ý,
» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ Ý»ñùÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ
Ï³Ù Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á μ³í³ñ³ñ ã»Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
3) ã»Ý å³Ñå³Ýí»É ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 8-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁª ÑÇÙÝ³íáñí³Í
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:
13.1. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¹ÇÙáõÙª Ïó»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë³ï»ëí³Í å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ³Ý¹áññ³·ÇñÁ: ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáÕ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ýáñ ûñÇÝ³ÏÁ
ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÙÇçáóáí` í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÉÇó»Ý½Ç³Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի)
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փոփոխման
նպատակով
լիցենզիայի
վերաձևակերպման
համար
պահանջվող
փաստաթղթերի ցանկը և այդ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի հետ
համաձայնեցնելու կարգը սահմանված են սույն կանոնակարգի 9.1.-րդ գլխով:
(13.1 կետը լրացվել է 22.09.09թ. թիվ 281Ն, 19.07.11թ. թիվ 189 Ն որոշումներով)
13.2. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
áñáßÙ³Ùμª Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ÇÙáõÙÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:
(13.2 կետը լրացվել է 22.09.09թ. թիվ 281 Ն որոշմամբ)
13.3. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óÝ»É ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
ÙÇÝã¨ Ù»Ï ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí, »Ã» ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ùμ ¨ »Ã» ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝÙ³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáÕ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 72-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ë»óí»É ¿:
(13.3 կետը լրացվել է 22.09.09թ. թիվ 281 Ն որոշմամբ)
14. ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏáñëïÇ Ï³Ù áãÝã³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¹ÇÙáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñª
Ïó»Éáí ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ³Ý¹áññ³·ÇñÁ:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ïáñ³Í Ï³Ù áãÝã³ó³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ÇÙáõÙÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ 10-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:
(14-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
15. Îáñ³Í ÉÇó»Ý½Ç³Ý ·ïÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ·ïÝí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ
ûñÇÝ³ÏÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ:
16. Üáñ ëï»ÕÍíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 5-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
17. Üáñ ëï»ÕÍíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 7-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
¶ÈàôÊ 2.1. üÆðØ²ÚÆÜ ²Üì²ÜØ²Ü ¶ð²ÜòàôØÀ, üÆðØ²ÚÆÜ ²Üì²ÜØ²Ü
¶ð²ÜòØ²Ü Ð²ÚîÀ ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎÆ ÎàÔØÆò öàðÒ²øÜÜàôÂÚ²Ü
ÜºðÎ²Ú²òÜºÈàô Î²ð¶À
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(2.1 գլուխը լրացվել է 22.09.09թ. թիվ 281 Ն որոշմամբ, որից հետո ուժը կորցրել է 13.11.12թ.
թիվ 316 Ն որոշմամբ)

¶ÈàôÊ 3. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÈàôÌ²ðØ²Ü ¸ºäøàôØ ÈÆòºÜ¼Æ²Ü
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎ ìºð²¸²ðÒÜºÈàô Î²ð¶À
18. úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý áõÅÁ Ïáñóñ³Í
×³Ý³ã»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÉÇó»Ý½Ç³Ý áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý å³ï×»ÝÁ ¨ ¹ñ³ Ï³Û³óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ ëï³Ý³Éáí, í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÏÇó ·ñáõÃÛ³Ùμ ÉÇó»Ý½Ç³Ý í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝª Ù»Ï
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
19. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý μáÕáù³ñÏáõÙÁ ÑÇÙù ã¿ Ù»Ï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ ÉÇó»Ý½Ç³Ý ãí»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
¶ÈàôÊ 4. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²êÜ²ÖÚàôÔºðÆ ¨
ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶ð²ÜòàôØÀ ºì ¶ð²ÜòØ²Ü ØºðÄàôØÀ
20. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ëï»ÕÍíáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ μ³óÙ³Ý ¨ ·ñ³ÝóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ,
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ Ï³Ù
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íùª Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ÁÝïñ»Éáõ Ï³Ù Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 21-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨Ç ïÇïÕáë³Ã»ñÃ,
4) (4-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշմամբ),
5) ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ Ï³Ù
Ýáï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí í³í»ñ³óí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù
³ÝÑ³ïáõÛó
û·ï³·áñÍÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
å³ï×»ÝÁ
¨
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
(»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ:
ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ,
6) ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ý³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÇ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
7) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ³Ý¹áññ³·ñÇ å³ï×»ÝÁ,
8) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 15-Ç,
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9) մասնաճյուղ ստեղծելու հիմնավորումը:
(20-րդ կետը փոխվել է, լրացվել է 28.07.09թ. թիվ 228Ն, 19.07.11թ. թիվ 189Ն, 20.12.11թ.
թիվ 365Ն որոշումներով)
21.
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ
·áñÍáÕ
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ (Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñ) ëï»ÕÍ»ÉÇë ëï³ÝáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁª
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 20-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ »ÝÃ³Ï»ï»ñáí (ÇëÏ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 24-ñ¹ Ï»ïÇ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ ¨ 7-րդ
»ÝÃ³Ï»ï»ñáí) ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: ä³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ïñíáõÙ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ
(Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ) μ³ó»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ:
(21-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228Ն, 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշումներով)
22. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ (Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñ)
μ³ó»ÉÇë ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
·ñ³Ýóí»Éáõó (ÉÇó»Ý½³íáñí»Éáõó, ³ñïáÝ³·ñí»Éáõó) Ñ»ïá ÛáÃ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý (ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, ³ñïáÝ³·ñÙ³Ý) ÷³ëïÁ íÏ³ÛáÕ
÷³ëï³ÃáõÕÃÁª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ í»ñ³ÑëÏáÕÝ»ñÇ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
ï»Õ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ, áñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³½ÙíáõÙ ¿ ëï»ÕÍíáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ýª
ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
(Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý) ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
áñáßÙ³Ùμ, Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ (Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ) ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ¨ ïñíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ (Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý) ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ýª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 6-Ç (ÇëÏ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 7-Ç):
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ (Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý) ·ñ³ÝóÙ³Ý (Ï³Ù
·ñ³ÝóáõÙÇó Ñ³Ý»Éáõ) Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇó ÑÇÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÁ Í³ÝáõóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁª í³ñÏ³ÛÇÝ
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Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
(Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý)
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(22-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)

·ñ³ÝóÙ³Ý

Ù³ëÇÝ

23. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ, Ù»ñÅáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ëï»ÕÍíáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ Ï³Ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí»É »Ý ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï Ï³Ù Ï»ÕÍ
ïíÛ³ÉÝ»ñ,
2) ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ã»ñÇ, ³ÙμáÕç³Ï³Ý ã»Ý Ï³Ù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª
³. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ μ³óíáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÁ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
μ. ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ³Ý¹áññ³·ñÇ
å³ï×»ÝÁ,
·. Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ μ³óáõÙÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
í³ïÃ³ñ³óÙ³ÝÁ,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇ
¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ÇÙáõÙÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»É ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ë³ÑÙ³Ý³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇó Ã»Ïáõ½ Ù»ÏÁ:
(23-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
24. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³óÙ³Ý ¨ ·ñ³ÝóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ,
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ Ï³Ù
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íùª Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ,
3) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,
4) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛուÝը պետք է ունենա սույն
կանոնակարգի Հավելված 21-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,
5) ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ Ï³Ù
Ýáï³ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí í³í»ñ³óí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù
³ÝÑ³ïáõÛó
û·ï³·áñÍÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
å³ï×»ÝÁ
¨
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
(»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ:
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ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ,
6) (6-րդ ենթակետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ),
7) միջնորդագիր` ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ` համաձայն սույն
կանոնակարգի Հավելված 24-ի:
(24-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 365Ն, լրացվել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն
որոշումներով)
24.1.

Ներկայացուցչության

կազմակերպությունը

պարտավոր

ղեկավարին
է

փոփոխելու

ներկայացուցչության

դեպքում,

վարկային

ղեկավարին

փոփոխելու

վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ
ներկայացնել ներկայացուցչության նոր նշանակված ղեկավարի վերաբերյալ տեղեկանք`
համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ի:
(24.1 կետը լրացվել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշմամբ)
25. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ Ù»ñÅíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ëï»ÕÍíáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý
¹ÇÙáõÙÁ Ï³Ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ï»ÕÍ Ï³Ù ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
2) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ã»ñÇ »Ý, ³ÙμáÕç³Ï³Ý ã»Ý Ï³Ù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ,
3) ¹ÇÙáõÙÇ ïñÙ³Ý å³ÑÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ÇÙáõÙÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»É ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ë³ÑÙ³Ý³Í
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇó Ã»Ïáõ½ Ù»ÏÁ,
4) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ï³ñÍÇùáí Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý μ³óáõÙÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³ÝÁ,
5) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ñÍÇùáí Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ μ³ó»Éáõ
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñ ã»Ý:
(25-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
26. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ (³Û¹ ÃíáõÙª Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ) ¹»åùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Çñ³í³ëáõ
Ù³ñÙÝÇ
áñáßÙ³Ý
å³ï×»ÝÁª
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ (³Û¹ ÃíáõÙª Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë
¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ) í»ñ³μ»ñÛ³É, ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ³Û³óíÇ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ:

11

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³ÝóáõÙÇó Ñ³ÝíáõÙ ¿ Ù»Ïß³μ³ÃÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:

¶ÈàôÊ 5. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü Î²ÜàÜ²¸ð²Î²Ü
Î²äÆî²ÈàôØ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜ Òºèø ´ºðºÈàôÜ
Ü²ÊÜ²Î²Ü Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ î²ÈÀ ºì ÜºðÎ²Ú²òìàÔ
ö²êî²ÂÔÂºðÀ
27. ¶áñÍáÕ Ï³Ù ëï»ÕÍíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ å³ñï³íáñ ¿
ÙÇÝã¨ ïíÛ³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù μ»ñ»ÉÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
¹ÇÙ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ
ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ,
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³ÝÁ
ã³é³ñÏ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó
ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ` í³í»ñ³óí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùáí
(ÙÇ³ÛÝ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ),
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Ï³Ù í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ (³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ³Û¹ ÉÇ³½³ñáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³å³Ñí³Í ¿ Ýñ³Ýóª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ) ·ñ³íáñ
Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÁ, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ μ³ÅÝ»Ù³ëÁ (μ³ÅÝ»ïáÙëÁ) ·Ý»Éáõ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ýª
ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí³Í »Ý,
4) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ,
5) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨ ·ñ³ÝóÙ³Ý å³ÑÁ Ï³ï³ñí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí,
6) ï»Õ»Ï³Ýù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³Éª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 8-Ç,
7) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ¨ í»ñçÇÝ ÙÇç³ÝÏÛ³Éª
³. Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ,
μ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
·. ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
¹. ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
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». ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (»ñ»ù ï³ñáõó
å³Ï³ë ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ýßí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ):
8) í»ñçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ëï³ïáÕ ³ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁª §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñÛ³
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ×³Ý³ãí³Í ³ÛÉ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
ºÃ» ëáõÛÝ Ï»ïÇ 7) »ÝÃ³Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í
»Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³å³ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ
å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ.
ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³ÝÏ³Ë
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
»Ý
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ×³Ý³ãí³Í ³ÛÉ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, Ï³Ù
ÑÕáõÙ ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý áñ¨¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿çÇ, áñï»Õ ÏÝßíÇ, áñ ïíÛ³É
å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý
×³Ý³ãí³Í ³ÛÉ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ,
9) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï
÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É,
10) Ý»ñ¹ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ,
11) »Ã» Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ áñ¨¿ ËÙμÇ/ÑáÉ¹ÇÝ·Ç/ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³Ù
ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ÑÇÙùáí Çñ»Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ËÙμáÕ ³ÝÓ³Ýó
Ï³½ÙáõÙ, ³å³ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Ý³¨ ËÙμÇ/ÑáÉ¹ÇÝ·Ç/ÙÇáõÃÛ³Ý
Ï³éáõóí³ÍùÁ,
12) »Ã» Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ áñ¨¿ ËÙμÇ/ÑáÉ¹ÇÝ·Ç/ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³Ù
ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ÑÇÙùáí Çñ»Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ËÙμáÕ ³ÝÓ³Ýó
Ï³½ÙáõÙ, ³å³ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ïíÛ³É ËÙμÇ/ÑáÉ¹ÇÝ·Ç/ÙÇáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ª
³. Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ,
μ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
·. ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
¹. ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
». ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ù»Ï ï³ñáõó å³Ï³ë
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ýßí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ),
§13) ËÙμÇ/ÑáÉ¹ÇÝ·Ç/ÙÇáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ëï³ïáÕ
³ÝÏ³Ë
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ`
§Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ×³Ý³ãí³Í ³ÛÉ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):
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ºÃ» ëáõÛÝ Ï»ïÇ 12) »ÝÃ³Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í
»Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³å³ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ
å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ.
ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³ÝÏ³Ë
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
»Ý
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ×³Ý³ãí³Í ³ÛÉ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, Ï³Ù
ÑÕáõÙ ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý áñ¨¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿çÇ, áñï»Õ ÏÝßíÇ, áñ ïíÛ³É
å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý
×³Ý³ãí³Í ³ÛÉ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ:
ºÃ» ëáõÛÝ Ï»ïÇ 7), 8), 11), 12) ¨ 13) »ÝÃ³Ï»ï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
(ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³Ù ËÙμÇ/ÑáÉ¹ÇÝ·Ç/ÙÇáõÃÛ³Ý
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ, ³å³ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ï³ÛùÇ (ïÝ³ÛÇÝ ¿çÇ) Ñ³ëó»Ý:
14) ï»Õ»Ï³Ýù Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó å»ï³Ï³Ý μÛáõç»Ç ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ñïù»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É (é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ),
15) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 3-2–Ç,
16) Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ-Ù³ëÝ³ÏóÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁª Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõó Ñ»ïá í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É,
17) ï»Õ»Ï³Ýù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 8-1-Çª Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ¨ 9-1-Çª ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ:
(27-րդ կետը փոխվել է 10.03.09թ. թիվ 56 Ն, փոխվել է, լրացվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն
որոշումներով)
28. ºÃ» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù ¿ μ»ñí»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³å³
í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 27 Ï»ïÇ
1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 15) ¨ 16) »ÝÃ³Ï»ï»ñáí å³ï³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ ëáõÛÝ Ï»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ³Íí»É Ý³¨
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ùμ³í (×³Ý³ãáõÙ) ¨ êï³Ý¹³ñï ¨ öáõñ½ Ï³Ù Øáõ¹Ç½ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í §²-¦ Ï³Ù §²3¦ ¨ μ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:
ºÃ» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
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í»ñ³ÑëÏíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, ³å³ í»ñçÇÝë Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ 27ñ¹ Ï»ïÇ 1), 2), 3), 4), 14), 15) ¨ 16) »ÝÃ³Ï»ï»ñáí å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
29. ÆÝãå»ë ·áñÍáÕ, ³ÛÝå»ë ¿É Ýáñ ëï»ÕÍíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÁ
å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ ïíÛ³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù μ»ñ»ÉÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ,
2)
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ
³ÝÓÇ
ÏáÕÙÇó
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ó»éùμ»ñÙ³ÝÁ ã³é³ñÏ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³Éª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ` í³í»ñ³óí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÏÝÇùáí (ÙÇ³ÛÝ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ),
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Ï³Ù í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ (³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ³Û¹ ÉÇ³½³ñáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³å³Ñí³Í ¿ Ýñ³Ýóª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ) ·ñ³íáñ
Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÁ, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ μ³ÅÝ»Ù³ëÁ (μ³ÅÝ»ïáÙëÁ) ·Ý»Éáõ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ýª
ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí³Í »Ý,
4)
ï»Õ»Ï³Ýù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³Éª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í
9-Ç,
5) Ý»ñ¹ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ,
6) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï
÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É,
7) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñª ãÙ³ñí³Í ¨ ãÝ»ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
8) Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 3-1–Ç,
9)
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
³ÏÝÏ³ÉáÕ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓ-Ù³ëÝ³ÏóÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁª Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõó Ñ»ïá í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
10) ï»Õ»Ï³Ýù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 8-1-Çª Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ¨
9-1-Çª ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ:¦:
(29-րդ կետը փոխվել է 10.03.09թ. թիվ 56 Ն, փոխվել է, լրացվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն
որոշումներով)
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30. ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ å»ïáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ ïíÛ³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù
μ»ñ»ÉÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ Ù³ñÙÝÇó ÙÇçÝáñ¹³·Çñª
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
2) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ å»ï³Ï³Ý
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ,
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁª ïíÛ³É å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ó»éùμ»ñÙ³ÝÁ ã³é³ñÏ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³Éª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ` í³í»ñ³óí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÏÝÇùáí (ÙÇ³ÛÝ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ),
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Ï³Ù í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ (³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ³Û¹ ÉÇ³½³ñáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³å³Ñí³Í ¿ Ýñ³Ýóª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ) ·ñ³íáñ
Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÁ, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ μ³ÅÝ»Ù³ëÁ (μ³ÅÝ»ïáÙëÁ) ·Ý»Éáõ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ýª
ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí³Í »Ý:
5)
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
³ÏÝÏ³ÉáÕ
å»ïáõÃÛ³Ý
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁª
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõó Ñ»ïá í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ
ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
ºÃ» Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ Çñ³ñ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó
ÏáÕÙÇó Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó,
³å³ ëáõÛÝ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó:
(30-րդ կետը փոխվել է 10.03.09թ. թիվ 56Ն, 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշումներով)
31. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáÕ áñáß³ÏÇ ÷³ëï»ñ å³ñ½³μ³Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ Ï³ë»óí»É,
μ³Ûó áã ³í»É, ù³Ý »ñ»ù ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí: ²ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÇó Ñ»ïá
ÙÇçÝáñ¹³·ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÙÇÝã¨ Ï³ë»óáõÙÝ ÁÝÏ³Í ûñ»ñÇ ¨
Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïÇ ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ ³é³ç³óáÕ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
32. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ ¹ÇÙáõÙÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹
Ù³ëÇ, §öáÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ:
(32-րդ կետը լրացվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
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33. ²ÝÓÇ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýóª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇó
»é³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáí, »Ã» ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³ÙÏ»ï Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ïíÛ³É áñáßÙ³Ùμ: ºÃ» ÙÇÝã¨
»é³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïÇ (Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÇ) ³í³ñïÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ó»éù μ»ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïíáÕ ·áñÍ³ñùÁ (Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ) ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ï³Ù
·áñÍ³ñùÇ (Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ) Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÑÇÙù»ñÁ (÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ) ã»Ý
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏ,
³å³
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ
Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ áõÅÁ Ïáñóñ³Í:
¶ÈàôÊ 6. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ð ä²ÞîàÜÜºðàôØ
²ÞÊ²îºÈàô Ð²Ø²ð ÂºÎÜ²ÌàôÜºðÆ àð²Î²ìàðØ²Ü àô Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü
Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚ²Ü êîàô¶àôØÀ ºì àð²Î²ìàðàôØÀ, àð²Î²ìàðì²Ì
²ÜÒ²Üò òàôò²ÎÀ, àð²Î²ìàðØ²Ü ìÎ²Ú²Î²ÜÜºðÆ îð²Ø²¸ðàôØÀ
34. àñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ
(³ÛëáõÑ»ï¨ª ùÝÝáõÃÛáõÝ) ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáí Ã»ÏÝ³Íáõ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áñáÝù ¹ÇÙáõÙ »Ý
³ÝóÝ»Éáõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ:
Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ
³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ï»ëï³íáñÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμª ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 38-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñÇ)
Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμª ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
(34-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
35. Թեկնածուները

(բացառությամբ

խորհրդի

նախագահի

և

խորհրդի

անդամի

թեկնածուների) քննությանը մասնակցելու համար կարող են հերթագրվել Կենտրոնական
բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում տվյալներ մուտքագրելով:
1) Քննություններ անցկացնելու նպատակով յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանում
են

քննության

ստույգ

օրեր,

որի

մասին

տեղեկությունները

հրապարակվում

են

Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում:
2) Հերթագրվելու համար թեկնածուները հայտնում են հետևյալ տեղեկությունները.
1) անուն, ազգանուն,
2) որակավորման տեսակ,

17

3) քննությանը մասնակցելու ամիս, օր, ժամ` ըստ հրապարակված ցանկի
(ցանկության դեպքում),
4) հեռախոսահամար,
5) անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները,
6) էլեկտրոնային փոստի (առկայության դեպքում) հասցեն:
3)

Թեկնածուի

կողմից

նշված

օրը

և

(կամ)

ժամին

քննության

անցկացման

անհնարինության դեպքում կամ թեկնածուի կողմից քննությանը մասնակցելու օր և (կամ)
ժամ

չնշելու

դեպքում

Տեստավորման

ծառայության

աշխատակիցը

Կենտրոնական

բանկում հերթագրվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում
ծանուցում է թեկնածուին քննության անցկացման հնարավոր այլ օրվա և (կամ) ժամի
մասին:
4) Թեկնածուները քննությանը կարող են մասնակցել՝ քննության օրը ներկայացնելով
հետևյալ փաստաթղթերը.
ա. անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,
բ. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:
(35-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228Ն որոշմամբ, որից հետո շարարդվել է նոր
խմբագրությամբ 07.02.12թ. թիվ 36 Ն որոշմամբ)
36. øÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ïñíáõÙ ¿
Ñ»ï¨Û³É å³ßïáÝÝ»ñáõÙ áñå»ë Õ»Ï³í³ñ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
1) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ), ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É (í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É), ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³Ù,
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ï»Õ³Ï³É,
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ (í»ñëïáõ·áÕ),
í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É, í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù:
37. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (Ý»ñ³éÛ³É ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ý³¨ ïíÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý
(í³ñãáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³Ùª ³é³Ýó ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³ÙÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý
ëï³Ý³Éáõ:
´³ÝÏÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ (í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ), ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ
áñ³Ï³íáñáÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ï»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ), ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ (í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ)
ï»Õ³Ï³É, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³Ù:
´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿
³ßË³ï»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ
ï»Õ³Ï³É:
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´³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ Õ»Ï³í³ñÇ, μ³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ ³Ý¹³ÙÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ï»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñëïáõ·Çã
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ (í»ñëïáõ·áÕ), í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É,
í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù:
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (Ý»ñ³éÛ³É ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) í»ñëïáõ·Çã
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ, í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É
ïíÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³ßË³ï³ÏÇó:
(37-րդ կետը փոխվել է, լրացվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
38. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ, ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝóÝáõÙ »Ý
Ñ³ñó³½ñáõÛó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáõÙ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñμ ÝÙ³Ý
Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙ:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ ãÑñ³íÇñ»É ËáñÑñ¹Ç ³ÛÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨
Ý³Ë³·³ÑÇÝ, áñáÝó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ , ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÁ, Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
¨ Ñ³Ùμ³íÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç Ï³ñÍÇùáí
μ³í³ñ³ñ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ³é³Ýó Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³ñó³½ñáõÛóÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 50-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: Ð³ñó³½ñáõÛóÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñáßáõÙª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ï³Ù ³Ý¹³ÙÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É:
(38-րդ կետը լրացվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
39. ¶ñ³íáñ (ï»ëï³ÛÇÝ) ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñáí:
1) î»ëïÁ Ñ³ñó»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿, áñÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 8-ñ¹
·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
2) î»ëï»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñí³Í Éñ³óáõÙÝ»ñÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý:
î»ëï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý:
3) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ï»ëï»ñÁ Ï³½ÙíáõÙ »Ýª
ëïáõ·»Éáõ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý,
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áõ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý, ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ:
4) î»ëï»ñÁ ï³ñμ»ñ³ÏíáõÙ »Ý Áëï ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝáÕ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ
(»ÉÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó)
Ñ»ï¨Û³É ËÙμ»ñÇª
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³. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý)
Ý³Ë³·³Ñ, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É,
í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù (100 Ñ³ñó),
μ. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ï»Õ³Ï³É
(100 Ñ³ñó),
·. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ (í»ñëïáõ·áÕ),
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É, í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù (100 Ñ³ñó):
5) î»ëïÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ Ñ³ïÏ³óíáõÙ ¿
ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí 1,5 ñáå»:
6) î»ëï»ñÇ Ñ³ñó»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ãáñë å³ï³ëË³Ý, áñáÝóÇó Ù»ÏÝ ¿
×Çßï:
7) î»ëïÇ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ù»Ï ÙÇ³íáñ, ÇëÏ ëË³É å³ï³ëË³ÝÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ñóÇÝ ãå³ï³ëË³Ý»ÉÁª ½ñá ÙÇ³íáñ:
8) Ð³Û»ñ»Ý É»½íÇÝ ãïÇñ³å»ïáÕ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ·ñ³íáñ ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ã³ñ·Ù³ÝãÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙª
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÏóÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ¿:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùμ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íÇÝ ãïÇñ³å»ïáÕ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³Ó·í»É:
(39-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228Ն, լրացվել է 21.12.10թ. թիվ 338 Ն
որոշումներով)
40. î»ëï³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ë»ÝÛ³ÏáõÙ,
áñÝ ³å³Ñáíí³Í ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
1) Â»ÏÝ³ÍáõÇÝ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É ï»ëï³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ` ³ÝÓÝ³·ñÇ Ï³Ù ³ÝÓÁ
Ñ³ëï³ïáÕ

³ÛÉ

÷³ëï³ÃÕÃÇ

Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý

¹»åùáõÙ:

Â»ÏÝ³ÍáõÇ

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ

¨

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ëï»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ùáõïù³·ñ»Éáõó Ñ»ïá ëïáõ·íáõÙ ¿
Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ýñ³Ý Ùáõïù ·áñÍ»É ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý
ë»ÝÛ³Ï` Áëï óáõó³ÏÇ Ýëï»óÝ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ùáï: Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ
ÙáõïùÁ ë»ÝÛ³Ï ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿ ï»ëï³íáñáõÙÁ ëÏë»Éáõó ï³ëÁ ñáå» ³é³ç:
2) Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ »Ý μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
3) î»ëï³íáñÙ³Ý ëÏÇ½μÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇÝ
¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ (ËÝ¹ñÇ) »ÝÃ³¹ñÛ³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇó ÁÝïñáõÙ ¿ Ù»Ï (Çñ
Ï³ñÍÇùáí` Ýßí³ÍÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝë ×Çßï) å³ï³ëË³Ý:
4) ¶ñ³íáñ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ û·ïí»É ïå³·Çñ, Ù»ù»Ý³·Çñ,
Ó»é³·Çñ ÝÛáõÃ»ñÇó, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³ñù»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÕÙÏ»É, Ñáõß»É, Ëáë»É, Ñ³ñó»ñ
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ï³É Ý»ñÏ³ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó, ¹áõñë ·³É ë»ÝÛ³ÏÇó: ºÃ» Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Éù»É
ë»ÝÛ³ÏÁ,

Ýñ³

³ßË³ï³ÝùÁ

Ñ³Ù³ñíáõÙ

¿

¹³¹³ñ»óí³Í:

Üßí³Í

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ½ñÏíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó:
5) øÝÝáõÃÛ³Ý ³ÙμáÕç ÁÝÃ³óùÁ ï»ë³ËóÇÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ î»ëï³íáñÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
í³ñãáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
6) ²ßË³ï³ÝùÝ ³í³ñï»Éáõó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ëï³íáñÙ³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ ëå³éí»Éáõó Ñ»ïá Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ Çñ Ñ³ÝÓÝ³Í
ï»ëïÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ` ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ïáÏáëáí` »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó, áñáÝù
ëïáñ³·ñíáõÙ »Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó: Ø»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ, ÙÛáõëÁ
ïñíáõÙ ¿ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ:
(40-րդ կետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
41. î»ëï»ñÇ Ñ³ñó»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñåª
1) Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÃíÇ ÙÇÝã¨ 70 ïáÏáëÁ Ñ³í³ù»Éáõ
¹»åùáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ,
2) Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÃíÇ 70 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáëÁ Ñ³í³ù»Éáõ
¹»åùáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ, ¨ Ýñ³Ý ïñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý:
(41-րդ կետը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ)
42. (42-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ Î´ ËáñÑñ¹Ç 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ)
43. Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý μáÕáù³ñÏ»É ³ÝóÏ³óí³Í ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó 5 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙª ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 16-Ç:
(43-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
44. (44-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ Î´ ËáñÑñ¹Ç 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ)
45. àñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ³å³Ñáíí³Í
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ ÃÕÃ³ÛÇÝ Ó¨áíª ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 15 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³í»Éí³Í 12-Ç): àñ³Ï³íáñáõÙ ëï³ó³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ`
§àñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù¦ óáõó³ÏáõÙ:
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(45-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
46. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó óáõó³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý
áñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, íÏ³Û³Ï³ÝÇ ï»ë³ÏÁ, íÏ³Û³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñÁ,
íÏ³Û³Ï³ÝÇ ïñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ íÏ³Û³Ï³ÝÇ ³í³ñïÇ ³Ùë³ÃÇíÁ: àñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó
óáõó³ÏÁ Ã³ñÙ³óíáõÙ ¿ áñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ Ï³Ù
áñ³Ï³íáñáõÙÇó ½ñÏí»Éáõ ûñí³ÝÇó Ñ»ïá »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
(46-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
47. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿
ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó Ñ³ßí³Í 3 (»ñ»ù) ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ
¨ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
áñ³Ï³íáñáõÙÁ ïñíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ýñ³Ýó å³ßïáÝ³í³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ:
(47-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
47.1. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
íÏ³Û³Ï³Ý áõÝ»óáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù, áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ÏáñóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³Û¹
Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Ñ³ÛïÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÝáõÝáí: Îáñóñ³Í íÏ³Û³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³Ýí³í»ñ, ÇëÏ ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý
¹ÇÙáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ï³ëÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ïñíáõÙ ¿ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ýáñ íÏ³Û³Ï³Ý` §ÎñÏÝûñÇÝ³Ï¦ Ýß³·ñáõÙáí:
(47.1 կետը լրացվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
48. îñí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ïÛ³ÝáõÙ, áñï»Õ ·ñ³éíáõÙ »Ý áñ³Ï³íáñáõÙ ëï³ó³Í ³ÝÓ³Ýó ³ÝáõÝÁ,
³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ÛñÁ, μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ (·ñ³éíáõÙ ¿ Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ÛñÇó ï³ñμ»ñ
ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ), å³ßïáÝÁ:
(48-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
49. Â»ÏÝ³ÍáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý³¨ Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñ³Ï³íáñáÙ³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
1) àñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ
ãμ³í³ñ³ñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
2) (2-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշմամբ):
(49-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):

¶ÈàôÊ 7. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÜºðÆ ¶ð²ÜòàôØÀ
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49.1. Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների գրանցումն իրականացվում է 2
ընթացակարգով՝ պարզ և բարդ: Գրանցվող ղեկավարների գրանցման ընթացակարգերը, ըստ
զբաղեցրած պաշտոնների, սահմանված է սույն կանոնակարգի Հավելված 3ա-ով:
1) Բարդ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է.
ա. Թեկնածուի որակավորման առկայություն՝ Կենտրոնական բանկում գրավոր
քննության կամ բանավոր հարցազրույցի միջոցով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ
գլխի, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 50.8-Error! Reference source not found.-րդ
կետերով նախատեսված դեպքերի,
բ. Թեկնածուի գնահատում՝ սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով
ներկայացվող տեղեկատվության, ինչպես նաև օրենքով սահմանված մերժման հիմքերի
ուսումնասիրության միջոցով,
գ. Թեկնածուի հետ բանավոր հարցազրույցի անցկացում՝ վերջինիս կողմից
համապատասխան
կառավարման

պարտականությունները
մարմնում

արդյունավետ

կատարելու

ունակության,

գործունեություն

կոլեգիալ

իրականացնելու

հնարավորության և այլ հմտությունների ստուգման նպատակով՝ սույն գլխով սահմանված
կարգով՝ բացառությամբ սույն կանոնակարգի 0-րդ կետով սահմանված դեպքերի:
2)

Պարզ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է.
ա. Թեկնածուի որակավորման առկայություն՝ Կենտրոնական բանկում գրավոր
քննության կամ բանավոր հարցազրույցի միջոցով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ
գլխի, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 50.8-Error! Reference source not found.-րդ
կետերով սահմանված դեպքերի,

բ. Թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվության ստուգում՝ կանոնակարգով
պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման միջոցով:
50. Անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները
գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների համար.
ա. Անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն
կատարելու մասին վարկային կազմակերպության միջնորդագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 2-ի,
բ. Իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ ղեկավարների կազմում
փոփոխություն կատարելու մասին,
2) Պարզ

ընթացակարգով

գրանցվող

ղեկավարների

գրանցման

համար

վարկային

կազմակերպությունը պետք է Կենտրոնական բանկ ներկայացնի անձին որպես ղեկավար
գրանցելու

կամ

ղեկավարների

կազմում

փոփոխություն

կատարելու

մասին

վարկային

կազմակերպության միջնորդագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի:
50.1.

Սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագրի 2.6, 2.8-2.10, 3.3

ենթակետերում, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի 5-9-րդ կետերով սահմանված տեղեկությունների
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փոփոխությունները

նույնպես

ներկայացվում

են

Կենտրոնական

բանկ՝

փոփոխությունները

վարկային կազմակերպությանը հայտնի դառնալուց հետո ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում: Սույն
կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը (տեղեկանքը) և սույն կանոնակարգի
50-րդ կետով սահմանված իրավասու մարմնի որոշման սքան արված տարբերակը վարկային
կազմակերպության

կողմից

ներկայացվում

են

էլեկտրոնային

տարբերակով՝

Սի-Բի-Էյ-Նեթ

համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով: Սույն կանոնակարգի
Հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը ներկայացվում է էքսել (excel) ֆայլով` հաստատված
վարկային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի էլեկտրոնային ստորագրությամբ:
Ընդ որում, նշված միջնորդագրով (տեղեկանքով) ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը
ստուգելու

համար

Կենտրոնական

բանկը

կարող

է

դիմել

համապատասխան

իրավասու

մարմիններին՝ պահպանելով ձեռքբերված տեղեկատվության գաղտնիությունը:
50.2. Վարկային կազմակերպությունները պետք է ունենան և Կենտրոնական բանկ
ներկայացնեն վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից հաստատված ներքին
կանոնակարգ, որտեղ առնվազն պետք է նկարագրվեն «Վարկային կազմակերպությունների
մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքով

և

սույն

կանոնակարգով

սահմանված՝

ղեկավարների գրանցման մերժման հիմքերը ստուգելու գործընթացները, վերջիններիս նկատմամբ
սահմանված պահանջների պահպանման մեխանիզմները:
50.3. Վարկային
փոփոխությունները

կազմակերպության
գրանցելու

համար

ղեկավարների

կամ

ղեկավարները

ղեկավարների

(բացառությամբ

կազմում
վարկային

կազմակերպության խորհրդի նախագահի և անդամների) պետք է ունենան Կենտրոնական բանկի
կողմից տրված որակավորման վկայական, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 50.8-Error!
Reference source not found. կետերով սահմանված դեպքերի:
50.4. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է սույն գլխում սահմանված՝ ղեկավարների
կազմում կատարված փոփոխությունների գրանցման համար համապատասխան գլուխներով
սահմանված փաստաթղթերը ստանալու պահից հետո՝ օրենքով սահմանված ժամկետում գրանցել
փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը: Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների
կազմում կատարված փոփոխությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի
որոշմամբ:

Պարզ

ընթացակարգով

գրանցվող

ղեկավարները

գրանցված

են

համարվում

Կենտրոնական բանկ փաստաթղթերը մուտքագրվելու պահից օրենքով սահմանված ժամկետի
վերջին օրվանից՝ առանց Կենտրոնական բանկի համապատասխան որոշման, եթե Կենտրոնական
բանկը սույն կանոնակարգի 50.6-50.7 կետերի ուսումնասիրության արդյունքում, Կենտրոնական
բանկի հիմնավոր կարծիքով՝ բանավոր կամ գրավոր ծանուցման միջոցով, չի պահանջում
անձին գրանցել բարդ ընթացակարգով: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող
փաստեր

որոշակի

պարզաբանելու նպատակով օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է կասեցվել

առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված ժամկետի կասեցման
դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի Error! Reference source not found.-րդ կետով
սահմանված եռամսյա ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ղեկավարի ժամանակավոր
պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և
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ժամանակավոր պաշտոնավարման՝ մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող
օրերի քանակը: Եթե Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 50.6 և/կամ 50.7 կետի
համաձայն պահանջում է պարզ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարի թեկնածուին գրանցել
բարդ ընթացակարգով, ապա Կենտրոնական բանկը այդ մասին ծանուցում է վարկային
կազմակերպությանը, իսկ վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է ծանուցման օրվան
հաջորդող 5-օրյա ժամկետում ղեկավարի թեկնածուին ներկայացնել բարդ ընթացակարգով
գրանցման:

Նշված

դեպքում

պահպանվում

են

բարդ

ընթացակարգով

գրանցման

ընթացակարգերը:
50.5. Սույն կանոնակարգի 50.4 կետում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո վարկային
կազմակերպությունը ղեկավարին (ղեկավարներին) ներկայացնում է բարդ ընթացակարգով
գրանցման այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կենտրոնական բանկը գրավոր կամ բանավոր
ծանուցման միջոցով չի տեղեկացրել վարկային կազմակերպությանը՝ ղեկավարին (ղեկավարներին)
պարզ ընթացակարգով գրանցման ներկայացնելու հնարավորության մասին:
50.6. Եթե վարկային կազմակերպության մոտ առկա է կամ հնարավոր է ֆինանսական
վիճակի վատթարացում, վարկային կազմակերպությունում, Կենտրոնական բանկի կարծիքով,
բավարար մակարդակով պահպանված չեն կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, կամ սույն
կանոնակարգի 50.2 կետով սահմանված ներքին կանոնակարգը չի պարունակում պահանջվող
բոլոր մեխանիզմները և/կամ դրանք իրականում չեն կիրառվում, ապա այդպիսի դեպքերում
վարկային կազմակերպության բոլոր ղեկավարները գրանցվում են բարդ ընթացակարգով:
50.7. Եթե ղեկավարի թեկնածուի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում
Կենտրոնական

բանկի`

ֆինանսական

վերահսկողության

համար

պատասխանատու

ստորաբաժանման և/կամ այլ պատասխանատու ստորաբաժանման կարծիքով առկա են ռիսկեր
վարկային կազմակերպության և/կամ ֆինանսական համակարգի կայունության համար, ինչպես
նաև ղեկավարի թեկնածուի համբավի վերաբերյալ, ապա տվյալ թեկնածուն կարող է հրավիրվել
գրանցման բարդ ընթացակարգով:
50.8. Վարկային

կազմակերպության

ղեկավարների

թեկնածուները

համարվում

են

Կենտրոնական բանկի մասնագիտական որակավորման վկայական ունեցող, եթե ունեն իրենց
պաշտոնի համար սույն կետով սահմանված հետևյալ որակավորումներից, դիպլոմներից կամ
հավաստագրերից որևէ մեկը.
1) Վարկային

կազմակերպության

գործադիր

տնօրեն

(վարչության

նախագահ),

գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ, տնօրինության (վարչության) անդամ՝ ՍիԷֆ-Էյ (CFA) կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ
Սի-Այ-Այ (CII) որակավորման դիպլոմ,
2) Վարկային

կազմակերպության

գլխավոր

հաշվապահ,

գլխավոր

հաշվապահի

տեղակալ՝ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները,
3) Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ՝ Էյ-Սի-Սի-Էյ
(ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները կամ Սի-Այ-Էյ (CIA) որակավորում, վարկային
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կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ` Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1-F9
մակարդակներ կամ Սի-Այ-Էյ (CIA) որակավորում:

51. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների այն թեկնածուները, որոնք աշխատել են սույն
կանոնակարգի

Հավելված

4բ-ով

սահմանված

միջազգային

հեղինակավոր

կազմակերպություններում և զբաղեցրել են նմանատիպ պաշտոններ և/կամ ստանձնել են
համանման պարտականություններ, համարվում են Կենտրոնական բանկի մասնագիտական
որակավորման վկայական ունեցող:

52. Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարներին սույն կանոնակարգի 49.1 կետով
սահմանված

բարդ

ընթացակարգով

գրանցելիս

ղեկավարների

թեկնածուները

բանավոր

հարցազրույցի կարող են չհրավիրվել Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմնավորված դեպքերում:

53. Եթե անձին որպես ղեկավար գրանցելու համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է
ներկայացվել սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը, և
հետագայում վարկային կազմակերպությունը դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին ղեկավար
գրանցելու միջնորդությամբ, ապա Հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը սույն գլխով
սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն միջնորդագրի
1-ին կետի բոլոր դաշտերը, 2.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 2.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը
և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:
Վարկային

կազմակերպությունը

սահմանված

կարգով

նախկինում

Կենտրոնական

բանկ

ղեկավարների

գրանցման

ներկայացրած

բոլոր

համար

փաստաթղթերը

օրենքով
և/կամ

տեղեկությունները կարող է չներկայացնել՝ հղում տալով նախկինում ներկայացված միջնորդագրի
ամսաթվին, եթե նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը չի փոփոխվել:

54. Վարկային կազմակերպություն խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամների
գրանցման

ժամանակ

հիմք

է

ընդունվում

սույն

կանոնակարգի

38-րդ

կետով

նախատեսված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ Կենտրոնական բանկն անհրաժեշտ չի համարում հարցազրույցի անցկացումը, որի
դեպքում խորհրդի նախագահը և անդամները գրանցվում են առանց հարցազրույցի
հրավիրվելու:
55.
Որպես որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության
չափանիշ, սահմանվում է, որ գրանցման պահին վարկային կազմակերպության ղեկավարը
պետք է իրազեկ լինի ֆինանսական համակարգի, մասնավորապես, վարկային
կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող օրենքներին, այլ իրավական
ակտերին, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգին և
վարկային կազմակերպությունը կարգավորող ներքին ակտերին: Բացի այդ,
1) Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահը պետք է ունենա.
ա. Բարձրագույն կրթության առկայության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունը ավարտած լինելու կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ

26

միջազգային

ճանաչում

ունեցող

մասնագիտական

(ֆինանսական

ոլորտի)

որակավորման

վկայական ստացած լինելու դեպքում` առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն
1 տարին՝ ղեկավար պաշտոնում,
բ. Բարձրագույն կրթություն կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային
ճանաչում

ունեցող

մասնագիտական

(ֆինանսական

ոլորտի)

որակավորման

վկայականի

բացակայության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
ավարտած չլինելու դեպքում` 4 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 2 տարին՝
ղեկավար պաշտոնում:
2) Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենը (վարչության նախագահը),
գլխավոր հաշվապահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը պետք է ունենան բարձրագույն
կրթություն

կամ

ավարտած

լինեն

օտարերկրյա

պետության

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունը, կամ ունենան Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում
ունեցող մասնագիտական (ֆինանսական ոլորտի) որակավորման վկայական և առնվազն 2
տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 1 տարին` ղեկավար պաշտոնում:

3) Վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենի
(վարչության նախագահի) տեղակալը, տնօրինության (վարչության) անդամները,
վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները, գլխավոր հաշվապահի տեղակալը պետք է
ունենան առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ:
56. Սույն կանոնակարգի 55-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է
գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ բարձրագույն կրթության
կամ
Հայաստանի
Հանրապետության
կամ
միջազգային
ճանաչում
ունեցող
մասնագիտական (ֆինանսական ոլորտի) որակավորման վկայականի բացակայության,
կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած
չլինելու համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:
57. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 55-րդ կետով նախատեսված
աշխատանքային փորձ և/կամ բարձրագույն կրթություն, ապա նա իրավունք ունի
Կենտրոնական

բանկ

ներկայացնել

համապատասխան

պաշտոններում

աշխատելու

համար իր մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ
համապատասխան

փաստաթղթեր,

տեղեկություններ

և/կամ

այլ

հիմնավորումներ:

Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և/կամ այլ հիմնավորումների հիման
վրա հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ Կենտրոնական բանկի նախագահն
իրավունք ունի գրանցել անձին համապատասխան պաշտոնում, եթե գտնում է, որ անձի
մոտ

առկա

են

այդ

պաշտոնում

աշխատելու

համար

բավարար

գիտելիքներ

ու

հմտություններ:
58. Անձին, որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի
անհատական որոշմամբ, եթե ղեկավարի թեկնածուները.
1)

ունեն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար դատվածություն,
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2) դատարանի կողմից զրկված են ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային,
առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից,
3)

սնանկ են ճանաչվել և ունեն չմարված (չներված) պարտավորություններ,

4) քրեական
ամբաստանյալ,
5) չեն
չափանիշին,

գործով

ներգրավված

համապատասխանում

սույն

են

որպես

կասկածյալ,

կանոնակարգի

55-րդ

մեղադրյալ

կետով

կամ

սահմանված

6) եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ են և չեն
համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում` Կենտրոնական բանկի կողմից
սահմանված պահանջներին:

59. Անձին, որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի կողմից, եթե
սույն կանոնակարգի 50.4 կետով սահմանված ծանուցումը ստանալուց հետո 5-օրյա
ժամկետում վարկային կազմակերպությունը ղեկավարի թեկնածուին չի ներկայացնում
բարդ ընթացակարգով գրանցման:
60. Կենտրոնական

բանկի

նախագահի

որոշմամբ

վարկային

կազմակերպության

ղեկավարը հանվում է գրանցումից, եթե.
1) որակավորման վկայականի գործունեության ժամկետը լրացել է, և ղեկավարը չի
ստացել որակավորման նոր վկայական,
2)

ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից,

3)

վարկային կազմակերպությունը դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

4) ի հայտ են եկել «Վարկային կազմակերպությունների մասին»
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերը:

Հայաստանի

61. Վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական
բանկում գրանցումից հանելու համար վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են
փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ վարկային կազմակերպության իրավասու
մարմնի կողմից որոշում ընդունելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Կենտրոնական բանկ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
1) ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու
պատճառների հիմնավորումներով)` վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից
լիազորված անձի ստորագրությամբ,
2) իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ
կատարելու, առկայության դեպքում` ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

62. Եթե

վարկային

վկայականից,

ապա

կազմակերպության
ղեկավարին

ղեկավարը

որակավորման

զրկվել

վկայականից

է

որակավորման
զրկելու

մասին
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Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող
գրանցվել որպես վարկային կազմակերպության ղեկավար:
63. Սույն

կանոնակարգի

ժամանակավոր

իմաստով

պաշտոնակատար

վարկային

են

համարվում

կազմակերպության
այն

անձինք,

ղեկավարի

որոնք

առանց

համապատասխան պաշտոնում Կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում են
վարկային կազմակերպության ղեկավարի պարտականություններ:
64.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի

ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները
կարող են կատարել) միայն տվյալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի
տեղակալը, վարչության նախագահի տեղակալը, վարչության (տնօրինության) անդամը:
65. Վարկային

կազմակերպության

գլխավոր

հաշվապահի

ժամանակավոր

պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող է
կատարել) տվյալ վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի տեղակալը, կամ
գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող վարկային կազմակերպության
այլ աշխատակիցը:
66. Ղեկավարի

պաշտոններում

առանց

որակավորման

վկայականի

ղեկավարի

ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ
ավելի, քան 3 ամիս: Բացառություն են կազմում վարկային կազմակերպության գործադիր
տնօրենի,

վարչության

պաշտոնակատարները,

նախագահի
որոնք

և

գլխավոր

առանց

հաշվապահի

որակավորման

ժամանակավոր

վկայականի

չեն

կարող

պաշտոնավարել: Որակավորման վկայական ունեցող, սակայն Կենտրոնական բանկի
կողմից չգրանցված անձինք կարող են աշխատել որպես ղեկավարի ժամանակավոր
պաշտոնակատար ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Բացառություն են կազմում վարկային
կազմակերպության

գործադիր

տնօրենի,

վարչության

նախագահի

ժամանակավոր

պաշտոնակատարները, որոնք առանց Կենտրոնական բանկում գրանցվելու չեն կարող
պաշտոնավարել:
67. Նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնին նշանակվող
բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն՝ միևնույն պաշտոնի նոր
ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա
ժամկետը:
68. Նշված եռամսյա ժամկետում վարկային կազմակերպության կողմից նշանակված
որակավորման

վկայական

չունեցող

վարկային

կազմակերպության

ղեկավարի

ժամանակավոր պաշտոնակատարը պետք է սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով
Կենտրոնական

բանկում

անցնի

որակավորման

և

մասնագիտական
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համապատասխանության

քննություն

և

գրանցվի

Կենտրոնական

բանկում,

որակավորման վկայական ունեցողը՝ գրանցվի Կենտրոնական բանկում:
69.
Վարկային կազմակերպության խորհրդի քանակական կազմը

իսկ

վարկային

կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված թվից պակաս լինելու դեպքում
վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում թափուր
մնացած

տեղերի համար խորհրդի անդամի

նոր

թեկնածուներին՝ սույն կանոնակարգով

սահմանված կարգով: Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի և անդամների
թեկնածուներն իրավունք ունեն իրականացնել համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և
խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում համապատասխան
պաշտոնում գրանցման պահից: Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի և խորհրդի
անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

(Գլուխ 7-ը փոխվել է 10.03.09թ. թիվ 56 Ն, 28.07.09թ. թիվ 228 Ն 22.09.09թ. թիվ 281 Ն
որոշումներով, որից հետո նոր խմբագրությամբ հաստատվել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն
որոշմամբ)

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ
ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ, ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³Ñ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ï»Õ³Ï³É,
í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ, í»ñëïáõ·Çã
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É, í»ñëïáõ·Çã
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù

¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μÝ³·³í³éÝ»ñÁ

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûññ»Ý,
(³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ , ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ,
í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ) ï»Õ³Ï³É, í³ñãáõÃÛ³Ý
³Ý¹³Ù

¶ÈàôÊ 8. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÜºðÆ àð²Î²ìàðØ²Ü ºì
Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚ²Ü êîàô¶Ø²Ü ÂºØ²ÜºðÆ ò²ÜÎ
70.
Ô»Ï³í³ñÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·áõÙÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý
ëïáñ¨ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ýßí³Í Ã»Ù³Ý»ñáí, ÁÝ¹ áñáõÙ` §+¦ Ýß³ÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ª ïíÛ³É Ñ³ñóÁ
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿, §-¦ Ýß³ÝÁª ãÇ í»ñ³μ»ñáõÙ:

1. §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù
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1) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ ¨ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ

+

+

+

2) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ
¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ
2. §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù ¨
Î´ ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñª Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ 13, 14, 15
1) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
μÝáñáßáõÙÁ
2) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý
Ó¨»ñÁ
3) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ
4) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇå»ñÁ
5) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÁ ¨
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ
6) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ
7) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á
8) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý
9) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙÁ
10) ì³ñÏ³ÛÇÝ É³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ
11) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ
ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
12) ÊÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ³ïñíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
13) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¨
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ , ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ μÝáñáßáõÙÁ
14) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ áõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á
15) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÅÇ
Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ
16) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á
17) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éù μ»ñ»Éáõ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ
18) öáËÏ³å³Ïóí³Í ¨ Ï³åí³Í ³ÝÓÇÝù
19) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ï³ñ·Á
20) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó áõÅÇ Ù»ç
ÙïÝ»ÉÁ, ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ, Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ñ³ßí³ñÏáõÙ
Ù³ëÝ³ÏóáÕ ï³ññ»ñÇ Ï³½ÙÁ
21) ÊÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó áõÅÇ Ù»ç
ÙïÝ»ÉÁ, ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ, Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ñ³ßí³ñÏáõÙ
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Ù³ëÝ³ÏóáÕ ï³ññ»ñÇ Ï³½ÙÁ
22) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ
23) öáÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý
³ÕμÛáõñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
24) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³áõ¹Çï³ÛÇÝ ëïáõ·áõÙÁ
25) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³áõ¹Çï³ÛÇÝ
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ
26) úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ
27) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
28) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó μ³ÝÏ»ñáõÙ
μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ μ³óáõÙÁ
29) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á, Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
30) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ
3. §´³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù
1) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨
ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÁ
2) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
³¹ÙÇÝÇëïñ³óÇ³ÛÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
4. §´³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù
1) ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù
2) ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ, ¹ñ³ ³ñ·»ÉáõÙÁ, ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ
3) ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ μ³ÝÏ»ñÇ ¨
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
5. ì³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨
ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·
1) ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ
2) ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³ïáõÏ å³Ñáõëï³íáñáõÙ
3) â³ßË³ïáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ, ¹ñ³Ýó ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÇ
Ñ³ßí»·ñÙ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙ, ã×³Ý³ãí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
4) ²å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ (μÉ³ÝÏ³ÛÇÝ) ³ÏïÇíÝ»ñ
5) îáÏáëÝ»ñÇ Ï³åÇï³É³óáõÙ, í»ñ³Ý³Ûí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí
³ÏïÇíÝ»ñ, í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
6) Ì³ÝáõóÙ³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ Ñ³ßí³éíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
ïáÏáëÝ»ñÇ ¹áõñë·ñáõÙ
6. ÆÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·
1) ÆÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÇ Ó¨³íáñáõÙÁ
2) Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ
3) ÆÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃñÇ ³ÝÑáõë³ÉÇ ×³Ý³ãáõÙÁ
4) ÆÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ
7. ²ÛÉ
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1) öáÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»Ù
å³Ûù³ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹³¹³ñ»óáõÙÁ ¨ Ï³ë»óáõÙÁ
2) ²ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ
(é»½Ç¹»ÝïáõÃÛáõÝ, áã é»½Ç¹»ÝïáõÃÛáõÝ, ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³ßíÇ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ)
3) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ
4) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÛ³Ý ¨
»Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
5) ì³ñÏ³ÛÇÝ é»·ÇëïñÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ,
û·ï³·áñÍáõÙÁ ¨ å³Ñå³ÝáõÙÁ
6) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
7) Æñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñ (ûñÇÝ³Ïª å³ñï³ïáÙë»ñÇ
»Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù)
8) ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù (í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·, ý³ÏïáñÇÝ·)
9) (9-րդ ենթակետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü
áñáßÙ³Ùμ)
10) ²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ
11) ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ÏïÇí³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ å³ëÇí³ÛÇÝÇó)
8. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹³ßï
1) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
2) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ í³ñáõÙÁ
3) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ñÙ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ
4) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ï³ññ»ñÁ
5) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ññ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙÁ ¨
ã³÷áõÙÁ
6) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ
7) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ
8) ÊÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ
9) êÏ½μÝ³Ï³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
10) Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
11) ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
12) ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ ,
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
13)²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙÁ
14) ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
15) Ð³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
16) Ð³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨»ñÁ, ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ
Ñ³ñÏÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
17) Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ, áñå»ë Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³Éª
»Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ, ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ, ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý
Ï³ñ·Á, ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ ¨ í×³ñáõÙÁ
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18) Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³í»É μÛáõç» í×³ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇÝ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ï³ñ·Á
19) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
20) ºÏ³Ùáõï ¨ Í³Ëë Ñ³Ù³ñíáÕ ï³ññ»ñÁ Áëï
§Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ
21) ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ·áõÛù³Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏíáÕ
ûμÛ»ÏïÝ»ñ
22) êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñÁ
9. ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1) ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨
·áñÍÇùÝ»ñÁ
2) ²½·³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
3) Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
4) Æñ³Ï³Ý ¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ù
5) êå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÇÝ¹»ùë
6) ¸ñ³Ù³Ï³Ý μ³½³ ¨ ÷áÕÇ ½³Ý·í³Í
7) ì×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé
10. §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù
1) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
2) ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ, ËáñÑñ¹Ç, ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ¨
í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÙÇç¨
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
11. §ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù
1) êäÀ-Ý»ñÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ ¨ Ýñ³ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
2) ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ, ËáñÑñ¹Ç ¨ í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ßËáõÙÁ,
¹ñ³Ýó ÙÇç¨ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
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(70-րդ կետը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
¶ÈàôÊ 9. öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶ð²ÜòàôØÀ
71. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å»ïù ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª
1) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ (Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ, Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
2) Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
3) ûñ»Ýùáí Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 7-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
72. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿ í»ñáÑÇßÛ³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ëáõÛÝ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇóª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùμª
Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ, ·ñ³Ýó»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù Ù»ñÅ»É ·ñ³ÝóáõÙÁ:
34

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáÕ áñáß³ÏÇ ÷³ëï»ñ å³ñ½³μ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É: ²ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÇó Ñ»ïá
ÙÇçÝáñ¹³·ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÙÇÝã¨ Ï³ë»óáõÙÝ ÁÝÏ³Í ûñ»ñÇ ¨
Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïÇ ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ ³é³ç³óáÕ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³ÝóíáÕ ÷³ëï»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýí³í»ñ ×³Ý³ã»É, »Ã» í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëáõÛÝ
ûñ»Ýùáí Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿
Ý»ñÏ³Û³óñ»É Ï»ÕÍ Ï³Ù ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
¨
¹ñ³
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ
·ñ³ÝóÙ³Ý å³ÑÇó:
73. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³Ýó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ù³ëÇÝ ÙÇçÝáñ¹³·Çñª í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÉÇ³½áñ ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμª í³í»ñ³óí³Í
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùáí,
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íùª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É,
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ÷á÷áËí³Í
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÝ
Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, áñáÝó ÑÕáõÙ ¿ Ï³ï³ñ³Í Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³å³ ÏÇó å»ïù
¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ïï»ñÁ: Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 21-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨Ç ïÇïÕáë³Ã»ñÃ:
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª Ý³¨ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù
³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ,
ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ï³ñ³ÍùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 15-Ç: ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹»åùáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ:
(73-րդ կետը փոխվել է, լրացվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228Ü, 20.12.11թ. թիվ 365Ն áñáßուÙներով):
73.1 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
μ³óÇ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 73-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó (ÇÝãå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ)) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ý³¨ª
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1) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը`
համաձայն

«Վարկային

կազմակերպությունների

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ1» կետով սահմանված՝
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված
կարգի,

2) (2-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 13.11.12թ. թիվ 116 Ն որոշմամբ)
3) ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¨ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ í»ñ³Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñÙ³Ý ³Ý¹áññ³·ÇñÁ
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý í»ñ³Ó¨³Ï»ñåí³Í íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ
í×³ñÙ³Ý ³Ý¹áññ³·ñ»ñÁ:
(73.1 կետը լրացվել է 22.09.09թ. թիվ 281Ն, փոխվել է 13.11.12թ. թիվ 316 Ն որոշումներով)
74. ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³Ù
¹ñ³
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ í»ñ³ÑëÏáÕÝ»ñÇ ¨
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÏÇó»ñÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùÇ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³½ÙíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýáñ ï³ñ³ÍùÇ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ýª ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ:
(74-րդ կետը լրացվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
75. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ç ·ÇïáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáÕ ÷á÷áËí³Í Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ (í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ,
Ï³ñ·»ñÁ,
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, Íñ³·ñ»ñÁ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ)ª Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõó Ñ»ïá 15 ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ: öá÷áËí³Í Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÝÇ ÉÇ³½áñ ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμª í³í»ñ³óñ³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏÝÇùáí
(³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):
(75-րդ կետը փոխվել է 10.03.09թ. թիվ 56 Ն որոշմամբ)
76.
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ³í»É³óÙ³Ý
¹»åùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÷á÷áËí³Í Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 73
Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 4) »ÝÃ³Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ), ï»Õ»Ï³Ýù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
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Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý
Ñ³ßíÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É,
(բացառությամբ այն դեպքի, երբ կանոնադրական կապիտալը համալրվում է մինչև
կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին վարկային կազմակերպության իրավասու
մարմնի համապատասխան որոշում ընդունելու պահը վարկային կազմակերպության
պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների հաշվին), ÇÝãå»ë Ý³¨ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ í»ñçÇÝ
ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý å³ï×»ÝÁ (μ³ó μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ): Ընդ որում, վարկային
կազմակերպության
կանոնադրական
կապիտալը
վարկային
կազմակերպության
պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների հաշվին կարող է համալրվել միայն
Կենտրոնական
բանկի
ֆինանսական
կազմակերպություններին
վերահսկող
ստորաբաժանման (այսուհետ` Վերահսկողության ծառայություն) դրա վերաբերյալ
առարկության բացակայության դեպքում: Կազմակերպության պասիվներում առկա
ներգրավված միջոցների հաշվին կապիտալի համալրման վերաբերյալ Ֆինանսական
ծառայության կարծիքը ստանալու համար վարկային կազմակերպությունը մինչև սույն
կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելը, Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում կազմակերպության պասիվներում առկա այդ միջոցների առկայությունը
հավաստող հիմնավոր փաստաթղթեր և համապատասխան այլ
տեղեկություններ:
Վերահսկողության ծառայությունը սույն մասով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերն
uտանալուց հետո` 15 աշխատանքային օրվա ժամկետում ուսումնասիրում է դրանք:
Վերահսկողության ծառայության կողմից պահանջվող որոշակի փաuտեր պարզաբանելու
նպատակով կարծիք տալու տասնհինգօրյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի
նախագահի որոշմամբ կաuեցվել: Վերահսկողության ծառայության կողմից տասնհինգօրյա
ժամկետում չառարկելու
կամ այդ ժամկետը
կաuեցնելու մաuին վարկային
կազմակերպությանը չտեղեկացնելու դեպքում կազմակերպությունը կարող է պասիվներում
առկա ներգրավված միջոցների հաշվին կանոնադրական կապիտալը համալրելու համար
Կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն կետով սահմանված այլ փաստաթղթերը:
(76-րդ կետը փոխվել է 12.06.12թ. թիվ 157 Ն որոշմամբ)
ԳԼՈՒԽ 9.1. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՊԻ (ԽՄԲԻ) ՓՈՓՈԽՄԱՆ
ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
76.1 Վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից
վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման մասին որոշման ընդունման
դեպքում, վարկային կազմակերպությունը որոշման ընդունման պահից մեկշաբաթյա
ժամկետում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու մասին միջնորդագիրը`
համաձայն հավելված 18-ի,
2) վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի որոշումը`
վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու մասին,
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3) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագիրը` հաստատված
վարկային կազմակերպության բարձրագույն կառավարման մարմնի կողմից, որում
պետք է արտացոլված լինեն նաև ծրագրով նախատեսված միջոցառումների,
գործողությունների և ժամկետների տնտեսագիտական և կառավարչական
հիմնավորումները` համաձայն հավելված 19-ի,
4) վարկային կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի և եկամուտների ու
ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության կանխատեսումները` կազմված վարկային
կազմակերպության հայեցողությամբ շաբաթական, ամսական, եռամսյակային
կտրվածքով` ըստ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով
նախատեսված միջոցառումների, գործողությունների և ժամկետների, իսկ վարկային
կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նախատեսված չլինելու
դեպքում` առնվազն Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կետում նշված
միջնորդագրի համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում
կանոնադրության փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը
Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու` վարկային կազմակերպության կողմից նշված
վերջնաժամկետի դրությամբ,
5) վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձայնություն տալու նպատակով
սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն այն դեպքում, երբ
վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով վարկային
կազմակերպությունը նախատեսում է փոփոխություններ կատարել իր նշանակալից
մասնակիցների կազմում և (կամ) կառուցվածքում,
6) տեղեկանք վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ
վարկային
կազմակերպության
պարտատերերի
և
պարտապանների
համաձայնության (դիրքորոշման) առկայության վերաբերյալ (օրենսդրությամբ կամ
պայմանագրով պահանջվելու դեպքերում և առկայության դեպքում), իսկ վարկային
կազմակերպության պահանջի զիջման կամ պարտքի փոխանցման գործարք
նախատեսելու դեպքում` տեղեկանք վարկային կազմակերպության պարտատերերի
(պարտապանների)
պահանջը զիջելու (պարտքը փոխանցելու) վերաբերյալ
վարկային
կազմակերպության
պարտատերերի
և
պարտապանների
համաձայնության (դիրքորոշման) վերաբերյալ (օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով
պահանջվելու դեպքերում և առկայության դեպքում): Սույն ենթակետում նշված
տեղեկանքներում նշվում են պարտատիրոջ կամ պարտապանի անունը, ազգանունը
կամ անվանումը, դիրքորոշումը, պահանջի (պարտավորության) տեսակը
(հաշվեկշռային հոդվածը), ինչպես նաև պահանջի (պարտավորության) մնացորդը
վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման մասին որոշման ընդունման
օրվա վերջի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է
պահանջել վարկային կազմակերպությունից ներկայացնել սույն ենթակետում նշված
համաձայնությունը (դիրքորոշումը) հիմնավորող փաստաթղթերը: Կենտրոնական
բանկի
կողմից
պահանջվելու
դեպքում
վարկային
կազմակերպությունը
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կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն ենթակետում նշված համաձայնությունը
(դիրքորոշումը) հիմնավորող փաստաթղթերը` պահանջը ներկայացվելուց 3
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
76.2 Սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ծրագիրը պետք է
լինի արժանահավատ, հիմնավորված լինի կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով
և ելակետային տվյալներով, ծրագրում կատարված կանխատեսումները պետք է լինեն
իրատեսական, ծրագրում պետք է ճիշտ գնահատվեն վարկային կազմակերպության տիպի
(խմբի) փոփոխման հետևանքով վարկային կազմակերպության առջև ծառացող ռիսկերը և
դրանց կառավարումը, վարկային կազմակերպությունը առաջնորդվելով սույն կետում
նշված ծրագրում պետք է ապահովի վարկային կազմակերպության տվյալ տիպի (խմբի)
համար սահմանված տնտեսական նորմատիվների պահանջները:
76.3 Սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ծրագրի 1-ին
բաժինը կարող է ներառել միայն սույն կանոնակարգի հավելված 19-ի 1-ին, 3-րդ և 8-րդ
ենթակետերով սահմանված տեղեկատվությունը` վարկային կազմակերպությունների տիպի
(խմբի) հետևյալ փոփոխությունների դեպքում.
1) ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները խնայողական միության,
վարկային միության կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային
կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում,
2) ֆինանսական
վարձակալություն
իրականացնող
(լիզինգային)
կազմակերպությունները,
դրամական
պահանջի
զիջման
դիմաց
ֆինանսավորում
(ֆակտորինգ)
իրականացնող
վարկային
կազմակերպությունները
կամ
վերաֆինանսավորում
իրականացնող
վարկային կազմակերպությունները խնայողական միության փոփոխվելու
դեպքում,
3) վարկային միությունները խնայողական միության փոփոխվելու դեպքում:
Խնայողական
միությունները,
վարկային
միությունները,
ֆինանսական
վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպությունները,
դրամական
պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային
կազմակերպությունները
կամ
վերաֆինանսավորում
իրականացնող
վարկային
կազմակերպությունները ունիվերսալ վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում,
խնայողական միությունները վարկային միության փոփոխվելու դեպքում, ունիվերսալ
վարկային կազմակերպությունները ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող
(լիզինգային) կազմակերպության, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում
(ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպության կամ վերաֆինանսավորում
իրականացնող վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում կարող են
Կենտրոնական բանկ չներկայացնել սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 4-րդ ենթակետով
սահմանված հաշվետվությունները:
(76.3 կետը լրացվել է, փոխվել է 30.08.11թ. թիվ 226 Ն որոշմամբ)
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76.4 Սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ստանալուց
հետո Կենտրոնական բանկը մեկամսյա ժամկետում որոշում է կայացնում վարկային
կազմակերպության կողմից ներկայացված միջնորդագրին համաձայնություն տալու կամ
միջնորդագիրը
մերժելու
մասին,
որի
վերաբերյալ
ծանուցում
է
վարկային
կազմակերպությանը: Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համար
նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով սույն կետում նշված
մեկամսյա ժամկետը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավել,
քան մեկ անգամ և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Սույն կետում նշված մեկամսյա
ժամկետում վարկային կազմակերպության միջնորդագրին համաձայնություն տալու կամ
միջնորդագիրը մերժելու կամ միջնորդագրի քննության ժամկետը կասեցնելու վերաբերյալ
չծանուցելու դեպքում միջնորդագրին` Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը
համարվում է տրված: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրին տրված
համաձայնությունն ուժի մեջ է մինչև կանոնադրության փոփոխությունները և սույն
կանոնակարգով պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու`
վարկային կազմակերպության կողմից նշված վերջնաժամկետը, և մինչև այդ
վերջնաժամկետը վարկային կազմակերպության կողմից սույն կանոնակարգով
պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում
կենտրոնական բանկի համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:
76.5 Այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման
ծրագրով
վարկային
կազմակերպությունը
նախատեսում
է
նոր
նշանակալից
մասնակիցների ներգրավում, ապա Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրին
համաձայնություն տալը ենթադրում է նաև նշանակալից մասնակցությանը նախնական
համաձայնության տրամադրում: Առանձին դեպքերում Կենտրոնական բանկը կարող է
որոշել անձին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` վարկային կազմակերպության
կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական
համաձայնություն տալ, նույնիսկ, եթե Կենտրոնական բանկը մերժում է սույն
կանոնակարգի 76.1-րդ նշված վարկային կազմակերպության կողմից ներկայացված
վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու միջնորդագիրը:
76.6 Սույն կանոնակարգի 76.4-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը
ստանալու դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրականացնում է ներկայացված
վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով սահմանված
միջոցառումները և վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) լիցենզիայի
վերաձևակերպման նպատակով ոչ ուշ, քան սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 4-րդ
ենթակետում նշված վերջնաժամկետը, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ
փաստաթղթերը.
1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով
լիցենզիայի վերաձևակերպման դիմումը` համաձայն հավելված 20-ի,
2) սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկային
կազմակերպության
տիպի
(խմբի)
փոփոխման
ծրագրով
նշված
միջոցառումների իրականացումը հիմնավորող փաստաթղթերը` առկայության
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դեպքում
(ակտիվների
և/կամ
պարտավորությունների
փոխանցման
պայմանագրերը կամ մարումը հիմնավորող փաստաթղթերը, վարկային
կազմակերպության նոր կառուցվածքը և այլն),
3) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը`
համաձայն
«Վարկային
կազմակերպությունների
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ1» կետով սահմանված՝
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված
կարգի,

4) վարկային
կազմակերպության
իրավասու
մարմնի
որոշումը
կամ
համապատասխան
արձանագրությունից
քաղվածք`
վարկային
կազմակերպության կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների
վերաբերյալ,
5) վարկային կազմակերպության փոփոխված կանոնադրությունը (3 օրինակից):
Եթե փոփոխությունը վերաբերում է վարկային կազմակերպության այն ներքին
իրավական ակտերին, որոնց հղում է կատարած կանոնադրության մեջ, ապա
կից ներկայացվում են նաև համապատասխան ակտերը: Կանոնադրության
թերթերը պետք է լինեն համարակալված և թելակարված, ընդ որում,
կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է
փակցված լինի պիտակ` համաձայն սույն կարգի հավելված 4-ի,
6) վարկային կազմակերպության նոր ղեկավարներ կամ ղեկավարների կազմում
փոփոխություններ գրանցելու նպատակով (առկայության դեպքում) սույն
կանոնակարգի 50-րդ և 50.1-րդ կետերով պահանջվող փաստաթղթերը,
7) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամի
համալրման հաշվին միջոցների առկայության վերաբերյալ, (բացառությամբ այն
դեպքի, երբ կանոնադրական կապիտալը համալրվում է մինչև կանոնադրական
կապիտալի համալրման մասին վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի
համապատասխան որոշում ընդունելու պահը վարկային կազմակերպության
ինչպես նաև
պասիվներում
առկա
ներգրավված
միջոցների
հաշվին),

բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ
որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող
վարկային կազմակերպության համար)` առկայության դեպքում: Ընդ որում,
վարկային
կազմակերպության
կանոնադրական
կապիտալը
վարկային
կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների հաշվին կարող է
համալրվել միայն Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կազմակերպություններին
վերահսկող ստորաբաժանման (այսուհետ` Վերահսկողության ծառայություն) դրա
վերաբերյալ
առարկության
բացակայության
դեպքում:
Կազմակերպության
պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների հաշվին կապիտալի համալրման
վերաբերյալ Ֆինանսական ծառայության կարծիքը ստանալու համար վարկային
կազմակերպությունը
մինչև
սույն
կետով
նախատեսված
փաստաթղթերը
ներկայացնելը, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում կազմակերպության
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պասիվներում առկա այդ միջոցների առկայությունը հավաստող հիմնավոր
փաստաթղթեր և համապատասխան այլ
տեղեկություններ: Վերահսկողության
ծառայությունը սույն մասով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերն uտանալուց
հետո` 15 աշխատանքային օրվա ժամկետում ուսումնասիրում է դրանք:
Վերահսկողության ծառայության կողմից պահանջվող որոշակի փաuտեր
պարզաբանելու նպատակով կարծիք տալու տասնհինգօրյա ժամկետը կարող է
Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ կաuեցվել: Վերահսկողության
ծառայության կողմից տասնհինգօրյա ժամկետում չառարկելու կամ այդ ժամկետը
կաuեցնելու մաuին վարկային կազմակերպությանը չտեղեկացնելու դեպքում
կազմակերպությունը կարող է պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների հաշվին
կանոնադրական կապիտալը համալրելու համար Կենտրոնական բանկ ներկայացնել
սույն կետով սահմանված այլ փաստաթղթերը:

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական
տուրքի վճարման անդորրագիրը (անդորրագրերը):
(76.6 կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 365Ն, 13.11.12թ. թիվ 316Ն, 25.12.12թ. թիվ
377Ն որոշումներով)
76.7 Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով
լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է կենտրոնական բանկի որոշմամբ`
վարկային
կազմակերպության
սույն
կանոնակարգի
76.6-րդ
կետում
նշված
փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում:
Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի)
փոփոխման լիցենզիայի տրամադրումը, եթե.
1) ներկայացվել են թերի, ակնհայտ կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,
2) ներկայացված փաստաթղթերը հակասում են Հայաստանի Հանրապետության
օրենքներին և այլ իրավական ակտերին,
3) մերժվել է վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցումը
օրենքով սահմանված հիմքերով,
4) չեն կատարվել կամ թերի են կատարվել սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ
ենթակետով սահմանված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման
ծրագրով նշված միջոցառումները:
5) չեն պահպանվել սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի 3-րդ կամ 4-րդ ենթակետերով
սահմանված պահանջները, իսկ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` նաև 1ին ենթակետով սահմանված պահանջը:
Գլուխ 9.1-ը լրացվել է 19.07.11թ. թիվ 189 Ն որոշմամբ

¶ÈàôÊ 10. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ºì ¸ð²Üò Ø²êÜ²ÖÚàôÔºðÆ
¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ì²ÚðÆ ºì îºÊÜÆÎ²Î²Ü Ð²¶ºòì²ÌàôÂÚ²Ü ÜÎ²îØ²Ø´
ä²Ð²ÜæÜºðÀ
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77. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÁ å»ïù ¿
áõÝ»Ý³ª
1) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí å³ïÏ³ÝáÕ,
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùμ (»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùμ) Ï³Ù ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí
í»ñóí³Í ³é³ÝÓÝ³óí³Í ï³ñ³Íù:
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ
å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Ý³¨ ï³ñ³ÍùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ ·ñ³íáñ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù å³ñï³íáñ³·ÇñÁª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ï³ñ³ÍùÁ Ýñ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É:
2) Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ùáí ¨ ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ áõ ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñáõë³ÉÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ
¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ
Ñ³Ý·áõÛó(³é³ÝÓÝ³óí³Í
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÛáõë Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó)ª ¹ñ³Ù³å³Ñáó ¨
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ñÏÕ: ¸ñ³Ù³å³ÑáóÁ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ¨ ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ·ñ³í³¹ñí³Í ¨ Ç
å³Ñ
ÁÝ¹áõÝí³Í
³ñÅ»ùÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³å³Ñáó ¿ª Çñ
Ý³Ë³¹ñ³Ù³å³Ñáóáí: ¸ñ³Ù³å³ÑáóÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÇÝÏ³ë³óÇáÝ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·Çñª Ýßí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ï»Õ³÷áËÙ³Ý,
Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñ¨¿ μ³ÝÏÇ Ï³Ù ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï
ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·Çñ, »Ã» Ýßí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ å³Ñå³ÝÙ³Ý »Ý Ñ³ÝÓÝí»Éáõ ³ÛÉ μ³ÝÏ,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³ÛÉ μ³ÝÏÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ:
¸ñ³Ù³å³ÑáóÇ
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ñ³·³ÛáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ³éÏ³ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ÇÝÏ³ë³óáõÙ,
»Ã» ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ïíÛ³É ûñí³
ÙÝ³óáñ¹Á ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 5 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ
¹ñ³ÙÁ, ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕáõÙ
ï»Õ³¹ñí³Í ¿ Ñ³ïáõÏ ãÑñÏÇ½íáÕ å³Ñ³ñ³Ý, áñÝ ³Ùñ³óí³Í ¿ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇ
Ñ³ï³ÏÇÝ áõ
å³ïÇÝ:
ºÃ» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿,
áñ í»ñçÇÝë §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ μ³ó³é³å»ë
³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áí, ³å³ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ã¿:
3) Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ùáí ¨ (Ï³Ù) ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ßáõñçûñÛ³ å³Ñå³ÝÇãÑ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñÙ³Ý ¨ ßáõñçûñÛ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³Ñ³½³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ:
ÀÝ¹ áñáõÙ, ßáõñçûñÛ³ å³Ñå³ÝÇã-Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿
ÙÇ³óí³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ ßáõñçûñÛ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³Ñ³½³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÙÇ³óí³Í ÉÇÝÇ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñïáÝ³·ñí³Í
å³Ñ³Ï³ËÙμÇ Ñ»ïª ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí: ºÃ» í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ
ßáõñçûñÛ³ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ (³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý) Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ï³Ù ßáõñçûñÛ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³Ñ³½³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· áõÝ»óáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, ³å³ ï³ñ³ÍùÇ ßáõñçûñÛ³ ³Ñ³½³Ý·Ù³Ý
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Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÙÇ³óí³Í ÉÇÝÇ ßáõñçûñÛ³ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ (³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý) Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ
Ï³Ù
ßáõñçûñÛ³
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³Ñ³½³Ý·Ù³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝª
ÑÇÙÝ³íáñí³Í
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÁ å»ïù ¿
ÙÇ³óí³Í ÉÇÝ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ï³åáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ó³ÝóÇ Ñ»ï: Ø³ëÝ³×ÛáõÕÁ ·ÉË³Ù³ëÇ Ñ»ï
Ï³åáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ó³ÝóÁ ÙÇ³óíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ñ³ßí³éáõÙÇó Ñ»ïáª Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ, ÇëÏ
³ÛÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ã»Ý áõÝ»Ý³ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ó³ÝóÁ
å»ïù ¿ ÙÇ³óí³Í ÉÇÝÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇÝª í»ñçÇÝÇë Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
å³ÑÇÝ:
77.1 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³uÝ³×ÛáõÕÁ
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éáõí³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇu ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáÕ
í³Ñ³Ý³ÏÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇ Ý»ñëáõÙ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáÕ í³Ñ³Ý³ÏÁ
ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ³ÛÝ ÷³Ï ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ï»ë³Ý»ÉÇ ãÉÇÝÇ: ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇó ¹áõñu
í³Ñ³Ý³Ï áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ, í³Ñ³Ý³ÏÇ íñ³ ÝßáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ,
ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ñ³Ù³ñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ oñ»ñÁ ¨ Å³Ù»ñÁ:
(77.1 կետը լրացվել է 30.03.09թ. թիվ 70 Ն որոշմամբ)
78. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 77-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý áõÝ»Ý³É §´³ÝÏ»ñë ´É³ÝÏ»ï ´áÝ¹
(BBB)¦³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ»ï¨Û³É éÇëÏ»ñÇ ·Íáí.
1) ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý, ·áÕáõÃÛ³Ý, ÏáÕáåáõïÇ, Ûáõñ³óÙ³Ý, í³ïÝÙ³Ý, Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý, ³Û¹
ÃíáõÙª Ï»ÕÍ ÷áÕ»ñ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Çñ³óÝ»Éáõ Ï³Ù Ï»ÕÍ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ,
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ ÏáñëïÇ Ï³Ù íÝ³ëí³ÍùÇ éÇëÏÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ï³Ù ÷áË³¹ñíáÕ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ,
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ñÅ»ù³íáñ ·áõÛùÇ ÏáñëïÇ Ï³Ù íÝ³ëí³ÍùÇ
éÇëÏÁ:
Üßí³Í éÇëÏ»ñÇ ·Íáí ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ ãÇ
Ï³ñáÕ ÷áùñ ÉÇÝ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 1 ïáÏáëÇó:
ÀÝ¹ áñáõÙ §´³ÝÏ»ñë ´É³ÝÏ»ï ´áÝ¹ (BBB)¦ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ áã
é»½Ç¹»Ýï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ëïáñ¨ Ýßí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ
í³ñÏ³ÝßáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³éÝí³½Ý Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í í³ñÏ³ÝÇß, áñÁ å»ïù ¿
ó³Íñ ãÉÇÝÇª
- êï³Ý¹³ñï ¨ öáõñ½Ç §´´´¦ ËÙμÇ` ´´´- Øáõ¹Ç½Ç §´³³¦ ËÙμÇ`
´³³3
- ². Ø. ´»ëïÇ §´¦ ËÙμÇ`
´+
- ¸³ýý ¨ ü»É÷½Ç §´´´¦ ËÙμÇ`
´´´- ì»ÇëëÇ §´¦ ËÙμÇ`
´-
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- üÇÃãÇ §´´´¦ ËÙμÇ`

´´´-:

79. Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ
·áñÍáÕ
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨/Ï³Ù í³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ
Ñ»ï¨Û³É μáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ.
1) í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ¨/Ï³Ù í³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ (§·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù¦ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ñ³í»Éí³Í 2-Ç),
2) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÇó, ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù μ³ÝÏÇó Ï³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÁ ëáõÛÝ Ï»ïÇ 1) »ÝÃ³Ï»ïáí Ýßí³Í
·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñ ¨ Ñ»ï ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»Õ³÷áË»É ÙÇ³ÛÝ ½ÇÝí³Í áëïÇÏ³ÝÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ
Ï³Ù ÇÝÏ³ë³ïáñÇ ÙÇçáóáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÇÝÏ³ë³óÇáÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝùí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ì»ñáÝßÛ³É å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ: Üßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá ³ÝÙÇç³å»ë
ÏÝùíáõÙ »Ý Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, ¨ 15-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ
¹ñ³Ýù Ï³Ù Ý³ËÏÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
¶ÛáõÕ³Ï³Ý í³ÛñáõÙ ëáõÛÝ Ï»ïÇ 1) »ÝÃ³Ï»ïáí Ýßí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ëÏë»Éáõó Ï³Ù
¹³¹³ñ»óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï ß³μ³ÃÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³Û¹
Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
3) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó, ½ÇÝí³Í áëïÇÏ³ÝÇó Ï³Ù
ÇÝÏ³ë³ïáñÇó Ï³½Ùí³Í Ù»Ï ËÙμÇ Ùáï ³éÏ³ ·áõÙ³ñÁ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 5
ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ:
¶ÉáõË 11. ²ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
80. ºÃ» ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý
÷áõÉáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí å³Ñ³ÝçíáÕ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 2, 3-1, 3-2, 8 ¨ 9 Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ÷áËí»É ¿, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ù»Ï ß³μ³ÃÛ³
Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÷á÷áËí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
81. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
ÏñáõÙ
»Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
§ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ:

45

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 1

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÇ Ó¨

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
å³ñáÝ ……………………………

¸ Æ Ø à ô Ø
Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ……………….
Ø»Ýùª
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ïÇåÁ (ËáõÙμÁ) ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á

Ý³Ë³Ó»éÝáÕ Ý»ñùáëïáñ³·ñÛ³ÉÝ»ñë,

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇª ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
(ó³ÝÏÁ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ------ ¿ç):
Ø»Ýùª Ý»ñùáëïáñ³·ñÛ³ÉÝ»ñë, Ñ³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ýù, áñ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ¹Çï³ñÏ»É »Ýù
ëáõÛÝ ¹ÇÙáõÙÇÝ ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ³ñï³óáÉí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ýù, áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ áõ
³ÙμáÕç³Ï³Ý, ¨ ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù ·ñ³Ýó»É ¨ ÉÇó»Ý½³íáñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ ³ÝÓÇÝùª
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ
(²Ýí³ÝáõÙ)

²ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý, áõÙ ÏáÕÙÇó ¨ »ñμ ¿
ïñí³Í, ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ
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Ð²Úî²ð²ð²¶Æð

ºëª

²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ù, áñ
1. ºë ãáõÝ»Ù ¹³ïí³ÍáõÃÛáõÝ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
2. ºë ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í ¹³ï³í×éáí ã»Ù ½ñÏí»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, μ³ÝÏ³ÛÇÝ,
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, Ù³ùë³ÛÇÝ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ
å³ßïáÝÝ»ñ í³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó.
3. ºë ã»Ù ×³Ý³ãí»É ëÝ³ÝÏ ¨ ãáõÝ»Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ.
4. ºë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ã»Ù
×³Ý³ãí»É ³Ý·áñÍáõÝ³Ï Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ·áñÍáõÝ³Ï.

Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý
¨, í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó¿
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

ºÃ» åÝ¹áõÙÁ ×Çßï ¿ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³Ý¹³ÏáõÙ:

(Հավելված 3-1-ը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 3-2

Ð²Úî²ð²ð²¶Æð

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ , áñ
1. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ ×³Ý³ãí»É ëÝ³ÝÏ ¨ ãáõÝÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ.

Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý
¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó¿
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
îÝûñ»ÝÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Î. î.

ºÃ» åÝ¹áõÙÁ ×Çßï ¿ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³Ý¹³ÏáõÙ:

(Հավելված 3-2-ը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç

Ð³í»Éí³Í 4

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ó¨
´³ÅÇÝ 1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
´³ÅÇÝ 2. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ
´³ÅÇÝ 3. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ëÏ½μáõÝùÝ»ñ
´³ÅÇÝ 4. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¨ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý
·áñÍÇùÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ
´³ÅÇÝ 5. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ßáõÏ³Ý»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
´³ÅÇÝ 6. Øñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñ
´³ÅÇÝ 7. Î³åÇï³É, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ
´³ÅÇÝ 8. ÐÝ³ñ³íáñ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
´³ÅÇÝ 9. ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ
´³ÅÇÝ 10. ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á (å³ñï³¹Çñ ã¿. Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ å³Ñ³Ýçáí)
´³ÅÇÝ 11. ²ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
ºÝÃ³Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÇó ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:

´³ÅÇÝ1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ
ÝßíáõÙ »Ýª
1. ëï»ÕÍíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ïÇåÁ (ËáõÙμÁ) ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ,
2. ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ (Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ³ÝÓ³Ýó) ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý
Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ,
3. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ,
4. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ,
5. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ,
6. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á,
7. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ:
´³ÅÇÝ 2. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ
²Ûë μ³ÅÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ýª
1. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý³Ë³ï»ëíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ÇñÁ,

2. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»ñÁ, Ù³ëÝ³μ³ÅÇÝÁ, ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ï³ñ³ÍùÁ,
3. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý μÝáõÛÃÁ,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó
Ñ»ï³·³ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
4. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ, »Ã»
³Û¹åÇëÇù Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý,
5. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý åáï»ÝóÇ³É Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ μÝáõÃ³·ÇñÁ (ûñÇÝ³Ïª í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ) ¨ »ÝÃ³¹ñíáÕ ÃÇíÁ,
Ëáßáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ,
6. í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ï»ëíáÕ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ
ó³ÝóÁ,
Ýñ³Ýó
ï»Õ³Ï³Ûí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ÙÇ³ÛÝ ÐÐ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ),
7. ÝÏ³ñ³·ñ»É ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý Ý³Ë³ï»ëíáÕ áõÕÇÝ»ñÁ, ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÁ (Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ, ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ í³ñÏ³íáñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ), ï³É ¹ñ³Ýó
μÝáõÃ³·ÇñÁ,
ÙÇçáóÝ»ñÇ
ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,
·Ý³Ñ³ï»É
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó,
8. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ (ûñÇÝ³Ïª ÑÇåáÃ»ù³ÛÇÝ
í³ñÏ³íáñÙ³Ý Íñ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ): î»Õ»Ï³óÝ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý éÇëÏ³ÛÇÝ
í³ñÏ³íáñáõÙ (³Ýμ³ñ»ËÇÕ× í³ñÏ³éáõÝ»ñ, μÉ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ, ³ÛÉ)
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÝÏ³ñ³·ñ»É ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
´³ÅÇÝ 3. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ëÏ½μáõÝùÝ»ñ
²Ûë μ³ÅÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ýª
1. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ (»Ã» ³ÛÝ Ýßí³Í ã¿
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ),
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á,
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ,
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¨
¹ñ³Ýó
ÙÇç¨
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ,
2. ÑÇÙÝ³íáñ»É
í»ñÁ
ÝÏ³ñ³·ñí³Í
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý
Ï³éáõóí³ÍùÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó,
3. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ (Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÁ, ËáñÑáõñ¹Á, ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ, í³ñãáõÃÛáõÝÁ), ¹ñ³Ýó ÙÇç¨
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ÙÇ³ÛÝ ÐÐ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ),
4. Ýß»É Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ùáï³íáñ Ï³½ÙÁ,

5. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍíáÕ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ (ûñÇÝ³Ïª
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ, í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ) ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
6. ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
7. Ýß»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
³ßË³ï³í³ñÓ»ñÁª Áëï Ñ³ëïÇùÝ»ñÇ,
8. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
áñ³ÏÇ
μ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í
Íñ³·ñ»ñÁ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
³ÝÓÝ³Ï³ÙÇ
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÁ,
9. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (³Û¹ ÃíáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª Ñ³ßí»ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á), ÏÇñ³éí»ÉÇù Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ¨ í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ,
10. ÝÏ³ñ³·ñ»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ,
11. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ. ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ å»ïù ¿ ³Ùñ³·ñí³Í ÉÇÝÇ
³Û¹ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, ³áõ¹ÇïÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
12. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
ÏñÃí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÁ,
13. ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ÛÝ μáÉáñ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ³å³Ñáí»Éáõ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íáñáÕ Ý»ñùÇÝ ³Ïï»ñÇ (ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ï³ñ·»ñ ¨ ³ÛÉ) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
14. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ μáÕáùÝ»ñÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ,
15. ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝïñÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ:
´³ÅÇÝ 4. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¨ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý
·áñÍÇùÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ,
1. ÝÏ³ñ³·ñ»É ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÷áË³ïí³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ¹ñ³Ý
¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý Ý³Ë³ï»ëíáÕ áõÕÇÝ»ñÁ, ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÁ (Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ, ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ í³ñÏ³íáñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ), ¹ñ³Ýó
μÝáõÃ³·ÇñÁ, ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,
3. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ (ûñÇÝ³Ïª ÑÇåáÃ»ù³ÛÇÝ
í³ñÏ³íáñÙ³Ý Íñ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ),
4. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¨ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ýª

1) å³ñï³å³ÝÇ (÷áË³éáõÇ, í³ñÏ³éáõÇ, ÉÇ½ÇÝ·³éáõÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç å³ÛÙ³Ý³·ñáí
Ñ³×³Ëáñ¹Ç,
³ÛÉ)
í³ñÏ³ñÅ³ÝáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý,
å³ñïùÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý,
ëå³ë³ñÏÙ³Ý, ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç, í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Ù³ñÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,
2) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ûï»ñÇ, å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¨
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñμ»ñ³μ³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
Ó¨»ñ,
5. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áí³½¹³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ (·áí³½¹»Éáõ
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ), áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý ·ñ³í»ÉáõÝ,
³åñ³Ýù³ÝÇßÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ,
6. ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý ·ñ³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
´³ÅÇÝ 5. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ßáõÏ³Ý»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
Î³ÝË³ï»ëíáÕ ßáõÏ³Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝÇ Ãí³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ¨ ³ÛÉ
÷³ëï³óÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ
μÝáõÛÃÇ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÁ ¨ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù
¿ Ýßí»Ý Íñ³·ñáõÙ:
1. ÝÏ³ñ³·ñ»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÛÝ ßáõÏ³Ý»ñÁ (Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÁ), áñáÝóáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ Í³í³É»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë.
1) ßáõÏ³Ý»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý μÝáõÃ³·ÇñÁ (Ýñ³ Í³í³ÉÝ»ñÁ, áÉáñïÇ »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨
³ÛÉÝ), Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ,
2) ßáõÏ³Ý»ñáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ, ¹ñ³
áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ,
3) ßáõÏ³ÛÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ,
4) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ßáõÏ³ÛáõÙ Ýáñ ïÇåÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (»Ã» Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿):
2. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ ¨ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇó, ³Û¹ ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ,
3. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ»ù ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËÙ³Ý
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª
ëÕ³×,
·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ,
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ýÇëÏ³É ¨ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á å»ïù ¿
Ý»ñ³éÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ³é³í»É Ñ³í³Ý³Ï³Ý ëó»Ý³ñÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïÇ
ÑÝ³ñ³íáñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
íñ³,
4. Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÝÏ³ñ³·ñÇ, Ã» ÇÝãå»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÑÝ³ñ³íáñ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ
íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¨
Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:

´³ÅÇÝ 6. Øñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñ
1. Ñ³Ù»Ù³ï»É Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ(-Ý»ñáõÙ) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
ïñ³Ù³¹ñíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù³ñù»ïÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ßáõÏ³ÛáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï,
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ûñÇÝ³Ïª ·Ý³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ùμ³í, ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³μ³×ÇÝ ¨ ³ÛÉÝ), ÑÇÙÝ³íáñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,
3. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
4. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý åáï»ÝóÇ³É
Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
´³ÅÇÝ 7. Î³åÇï³É, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ
1. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨
Ï³éáõóí³ÍùÁ, ¹ñ³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ áõÕÇÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ μ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Íñ³·ñ»ñÁ,
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ
(Ý»ñ³éÛ³Éª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ³ñï³ùÇÝ ¨
Ý»ñùÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ, Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕíáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ),
3. ÝÏ³ñ³·ñ»É »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ýßí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý,
½áõï ïáÏáë³ÛÇÝ Ù³ñÅ³ÛÇ Ï³Ù ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
4. »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÝ ³é³çÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÑÇÙÝí³Í
ßáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³ (Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç Ñ³í»Éí³Í 4, Ó¨3),
5. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ·Ý³Ñ³ï»É Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ éÇëÏ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý íñ³,
6. ÝÏ³ñ³·ñ»É ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
´³ÅÇÝ 8. ÐÝ³ñ³íáñ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
8.1 ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ
1. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Ùáï³íáñ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ
(ûñÇÝ³Ïª ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ³ÛÉ), í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý (éÇëÏÇ
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ÑëÏáõÙ) Íñ³·ñ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É éÇëÏÇ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý í³ñÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³Ý³ã³éáõÃÛ³Ý ¨ ÑÙïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó,
3. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ áñ³ÏÇ ëïáõ·Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ,
4. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ,

5. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ:
8.2 Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ
1. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý (³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý) é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ,
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý (éÇëÏÇ
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ÑëÏáõÙ) Íñ³·ñ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É éÇëÏÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
3. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ý³Ë³ï»ëíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ Áëï
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý,
4. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ×»Õùí³ÍùÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
8.3 ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ
1. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ (ÇÝí»ëïÇóÇáÝ) ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
(å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ, å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ), ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý (éÇëÏÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ÑëÏáõÙ) Íñ³·ñ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É éÇëÏÇ
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
(éÇëÏÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ÑëÏáõÙ) Íñ³·ñ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É éÇëÏÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
3. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ½·³ÛáõÝ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÁ ¨ ùÝÝ³ñÏ»É ·Ý»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý, Ï³åÇï³ÉÇ ¨ åáñïý»ÉÇ ½áõï ³ñÅ»ùÇ
íñ³,
4. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ
(ûñÇÝ³Ïª ýÛáõã»ñë, ûåóÇáÝ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå ¨ ³ÛÉÝ):
8.4. ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ Ï³é¨áñ ³ÛÉ éÇëÏ»ñ
´³ÅÇÝ 9. ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝáõÙ
1. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Çñ³·áñÍÙ³ÝÝ
Ñ»ï¨»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ,
2. ÝÏ³ñ³·ñ»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñ·Á:
´³ÅÇÝ 10. ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á (å³ñï³¹Çñ ã¿. Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ å³Ñ³Ýçáí)
²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÝÏ³ñ³·ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³í»É ËÇëï

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ: Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ ³å³·³ÛáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ù»Í³óÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Ùáï»óáõÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨
û·ï³·áñÙ³Ý Ï³ñ·Á: Î³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ å»ïù ¿ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ÉÇÝÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½ÙÏ»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:

´³ÅÇÝ 11. ²ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
1. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ í»ñ³Ý³ÛíÇ
ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù,
2. ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó í»ñ³μ»ñÛ³É ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí å³Ñ³ÝçíáÕ Ó¨»ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
ã»Ý, Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É ³½³ï á×áí,
3. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É Ý³¨
³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó (ûñÇÝ³Ïª ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ,
³ÛÉ):
ºÝÃ³Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÇó ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ (³Û¹ ÃíáõÙª Ó¨1, Ó¨2, Ó¨3):
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·ÇÝ ÏóíáõÙ »Ý.
1. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ³é³çÇÏ³ »ñ»ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ (Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç Ñ³í»Éí³Í 4, Ó¨ 1),
2. Ñ³ßí»ÏßéÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ »ñ»ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç Ñ³í»Éí³Í 4, Ó¨ 2),
3. »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÝ ³é³çÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
(Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç Ñ³í»Éí³Í 4, Ó¨ 3),
4. í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï»ñÇ) óáõó³ÏÁ, Ïñ×³ï Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñ,
5. Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³å³·³ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï
÷áËÏ³å³Ïóí³Í
³ÝÓ³Ýó
ëï³ÝÓÝ³Í
μáÉáñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
¨
·áõÛù³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
³Û¹
ÃíáõÙª
Å³ÙÏ»ï³Ýó
¨
í»ñ³Ó¨³Ï»ñåí³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 4
Ò¨ 1
ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü Î²äÆî²ÈÆ Ð²Þì²ðÎÀ
(Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ)
(Ñ³½. ¹ñ³Ù)

Î²äÆî²È

²é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñ

1-ÇÝ ï³ñÇ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï
âμ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ
Ð³ßí»ÏßéÇ ÏáÝëáÉÇ¹³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó³Í
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñáõëï
²ÛÉ å³ÑáõëïÝ»ñ
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É
(ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É + Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É)
àñ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ
1. Ð³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨
éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÙÇç¨ (%)
2. Ð³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨
Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇç¨

2-ñ¹ ï³ñÇ

3-ñ¹ ï³ñÇ

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 4
Ò¨ 2
Ð²ÞìºÎÞèÆ Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ Ü²Ê²¶Ìºð
(Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ)
(Ñ³½. ¹ñ³Ù)

²é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñ

²ÎîÆìÜºð
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ
²é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ μ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ
è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáå
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ (÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ)
²ÛÉ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ,
³Û¹ ÃíáõÙª
»ñ³ßËÇùÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
ëï³óí»ÉÇù ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ñ»ç³íáñÙ³Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ
¸»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÝ»ñáõÙ
Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñáõÙ
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ (Ñ³Ý³Í Ù³ßí³ÍùÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ)
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ (Ñ³Ý³Í Ù³ßí³ÍùÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ)
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó ãí³ëï³Ï³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
ä²êÆìÜºð

1-ÇÝ

2-ñ¹

3-ñ¹

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏ»ñÇó Ý»ñ·ñ³í³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëï³óí³Í í³ñÏ»ñ
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³í³Í
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëï³óí³Í í³ñÏ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÉ ÷áË³ïáõÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
²ÛÉ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñí³Í ã»Ï»ñÇ ·Íáí
Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ
²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ
ä³ÑáõëïÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó ãÏñ³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Í³Ëë»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Î³åÇï³É
Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ
Ð»ï ·Ýí³Í Ï³åÇï³É
âμ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ëÇíÝ»ñ

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 4
Ò¨ 3
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ
(Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ)
(Ñ³½. ¹ñ³Ù)

²é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñ
1

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

1.1

´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó

1.2.

²é¨ïñ³ÛÇÝ μ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó

1.3.

²ÛÉ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»Õ³μ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñÇó

1.4.

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇÝ ïñí³Í

1-Ý

2-ñ¹

3-ñ¹

x

x

x

í³ñÏ»ñÇó ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
1.5.

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇó
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

1.6.
1.7.
1.8.

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇó
ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ
ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÓ³Ýó Ùáï
ï»Õ³μ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñÇóª
μ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³ßÇíÝ»ñÇó,
³í³Ý¹Ý»ñÇó, í³ñÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

1.9.

ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó ëï³óí³Í
ïáÏáëÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ïÝûñÇÝíáÕ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó

1.10.

²ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáåÇó ¨ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇó

1.11.

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó

1.12.

ü³ÏïáñÇÝ·Çó

1.13.

²ÛÉ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó

1.14.

²ÛÉ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
2.
2.1.

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ
²é¨ïñ³ÛÇÝ
μ³ÝÏ»ñÇó
¨
³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ý»ñ·ñ³í³Í
í³ñÏ»ñÇ
¨
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ

x

x

x

2.2.

²ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáåÇ ¨ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó

2.3.

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó

2.4.

ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
¨
³ÛÉ
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹ÇÙ³ó

2.5.

ØÇç³½·³ÛÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ý»ñ·ñ³í³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó

2.6.

úí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó

2.7.

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí
2.8.

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó

2.9.

êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ

2.10.

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
3.

àã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.1.

êï³óí³Í ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñ

3.2.

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇó, ÑáÅ³ñ³ñ³·ñ»ñáí, Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.3.

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇó ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.4.

ü³ÏïáñÇÝ·Çó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.5.

²ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
»Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.6.

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.7.

è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ó»éù
í»ñ³í³×³éùÇó ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.8.

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.9.

²ñï³ñÅáõÛÃÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó
ëï³óí³Í
(μ³ó³ë³Ï³Ý) ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ

3.10.

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó
ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.11.

ÐÇÙÝ³Ï³Ý

ÙÇçáóÝ»ñÇ

¨

x

áã

Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó

μ»ñí³Í

ÝÛáõÃ³Ï³Ý

ëï³óí³Í

³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ

¹ñ³Ï³Ý

³ÏïÇíÝ»ñÇ

í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ
3.12.

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ëï³óí³Í
½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.13.

²ñï³ëáíáñ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

3.14.

êï³óí³Í ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ

x

x

3.15.

²ÛÉ áã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
4.

àã ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ

4.1.

Ð³ßí³ñÏí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ
í×³ñáõÙÝ»ñ

4.2.

¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ

4.3.

Ð³ïÏ³óáõÙÝ»ñ

ÐÐ

ëáóÇ³É³Ï³Ý

x

x

x

x

x

x

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
4.4.

Ð³ñÏ»ñ, ïáõñù»ñ ¨ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ

4.5.

²ÙáñïÇ½³óÇáÝ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ

4.6.

Þ»ÝùÇ ¨ ³ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í×³ñ

4.7.

Þ»Ýù»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý Í³Ëë»ñ

4.8.

ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Í³Ëë»ñ

4.9.

¶áí³½¹³ÛÇÝ, Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ

4.10.

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ïå³·ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ

4.11.

²áõ¹Çï³ÛÇÝ ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
Í³Ëë»ñ

4.12.

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ

4.13.

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ

4.14.

Î³åÇ ¨ Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ

4.15

ì×³ñí³Í ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ

4.16.

àõëáõóÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ

4.17.

²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ

4.18.

²ÛÉ áã ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ

¼áõï áã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
5.

Ð³ïÏ³óáõÙÝ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ

5.1.

ì³ñÏ»ñÇ
¨
¹»μÇïáñ³Ï³Ý
å³ñïù»ñÇ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÇÝ

ÑÝ³ñ³íáñ

5.2.

ì³ñÏ»ñÇ
¨
¹»μÇïáñ³Ï³Ý
ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ å³ÑáõëïÇÝ

ÑÝ³ñ³íáñ

5.3.

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Í³ÍÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇÝ

5.4.

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÇÝ

å³ñïù»ñÇ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ
6.

²ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ

å³ÑáõëïÇÝ

6.1.

ì³ñÏ»ñÇ
¨
¹»μÇïáñ³Ï³Ý
å³ñïù»ñÇ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÇó

ÑÝ³ñ³íáñ

6.2.

ì³ñÏ»ñÇ
¨
¹»μÇïáñ³Ï³Ý
ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ å³ÑáõëïÇó

ÑÝ³ñ³íáñ

6.3.

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÇó

6.4.

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Í³ÍÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇó

å³ñïù»ñÇ

¼áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Þ³ÑáõÛÃª ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏí»ÉÁ
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
¼áõï ß³ÑáõÛÃ
Ð³ßí³ñÏí³Í ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ
³Û¹ ÃíáõÙª ³ñïáÝÛ³É μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Íáí
ëáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Íáí
âμ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ

x

x

x

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2011 թվականի մարտի 29-ի թիվ 78-Ն որոշմամբ
Հավելված 5
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների
գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական
հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ի
Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ՀՀ զինանշան

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ --ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

Համաձայն §Վարկային կազմակերպությունների մասին¦ և
§Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին¦
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներիª սույն վկայականը տրվում
է
_____________________________________________
____ վարկային կազմակերպությանը

(վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

կազմակերպաիրավական ձևը
___________________________________________
__
(վարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը)
Գրանցման համարը
_________________________
Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ
_________
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը_______________________
Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

…………………... ………_20 ... թ.
Կ.Տ.

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 6
¶ñ³Ýóí³Í ¿
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
---- Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí --- áñáßÙ³Ùμ

ÐÐ ½ÇÝ³Ýß³Ý

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎ

¶ð²ÜòØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Ü ÃÇí --Ð³Ù³Ó³ÛÝ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇª ëáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÁ
ïñíáõÙ ¿
-------------------------------------------- í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ
¶ð²ÜòØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Ü

-------------------------------------------------------- Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇÝ:
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÁ ---------------------------------------------------(Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ

_________________________

¶ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí

ø. ºðºì²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

…………………...
Î.î.

…… 20 .... Ã.

_________

(Հավելված 6-ը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):
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---- Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí --- áñáßÙ³Ùμ

ÐÐ ½ÇÝ³Ýß³Ý

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎ

¶ð²ÜòØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Ü ÃÇí --Ð³Ù³Ó³ÛÝ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇª ëáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÁ
ïñíáõÙ ¿
-------------------------------------------- í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü
ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚ²Ü ¶ð²ÜòØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Ü

------------------------------------------------------- Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³ÝÁ:
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÁ ---------------------------------------------------(Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ

_________________________

¶ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí

ø. ºðºì²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

…………………...
Î.î.

(Հավելված 7-ը փոխվել է 28.07.09Ã. ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ):

…… 20 .... Ã.

_________

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 8

îºÔºÎ²Üø
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ù³ëÝ³ÏóÇ (Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý) ïíÛ³ÉÝ»ñ
1.1 ²Ýí³ÝáõÙÁ
1.2. ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ
1.3. ¶ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

í³ÛñÁ

համարը

ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

1.4. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñï»Õ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Ó»éù μ»ñ»É
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ.

2. Ò»éùμ»ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (÷³Û»ñ)
2.1. ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ
·áõÙ³ñ

%

·áõÙ³ñ

%

³Û¹ ÃíáõÙª Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ

2.2. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ μ³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) Ó»éùμ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ
2.3. ´³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) ÁÝÃ³óÇÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ

3. Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ
(ë»÷³Ï³Ý, ÷áË³éáõ)
3.1. Üß»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ.

3.2. Üß»É Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁª
ºÃ» Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ Éñ³óÝ»É 3.3. Ï»ïÁ

3.3. ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýß»Éª
³) ì³ñÏ/÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÇ
³ÝáõÝÁ /³Ýí³ÝáõÙÁ
μ) ¶ïÝí»Éáõ (μÝ³ÏáõÃÛ³Ý) í³ÛñÁ)

·) ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý
·áõÙ³ñÁ ¨ ³ñÅáõÛÃÁ

¹) ¶ñ³íÇ
³é³ñÏ³Ý
1

») ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

½) Æ±Ýã ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó í³ñÏÁ/÷áË³éáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ù³ñíÇ:

3.4. ºÃ» Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóÇó ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý (áã
Ã» Ï³ñ·³íáñáÕ ÙÇçáóáí), ³å³ Ýß»É.
ì³×³éáÕÇ/÷áË³ÝóáÕÇ
(³Ýí³ÝáõÙÁ)

³ÝáõÝÁ

ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ/
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á (%)

1.
2.

4.
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
³ÛÉ
³ÝÓ³Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É.

Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ

Î´ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óáõóÇã å³Ñ³Ýçí»É Ý³¨ 4.1. ¨ 4.2. Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
4.1. Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) Ñ³Ù³ñª

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

¶ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (¹ñ³Ùáí)

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (%)

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

²Ýí³Ý³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ (¹ñ³Ùáí)

1.
2.

4.2. Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ãïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ñ³Ù³ñª
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

¶ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ

1.
2.

5. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ (Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ) í»ñ³μ»ñÛ³É
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ,
³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ

ä³ßïáÝ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ
³ßË³³ï»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÁ (áñáÝóÇó
Ýßí³Í å³ßïáÝáõÙ)

1.

2

2.

6. Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
7. Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ

³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý
¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó¿
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
îÝûñ»ÝÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Î. î.

Հավելված 8-ը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 365 Ն որոշմամբ
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Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ñ³í»Éí³Í 8-1

îºÔºÎ²Üø
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ó»éù μ»ñáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ
1. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏÇóÁ
1.
²Ýí³ÝáõÙÁ/³ÝáõÝÁ

2. öáËÏ³å³Ïóí³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ (Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý) ïíÛ³ÉÝ»ñ
2.1. ²Ýí³ÝáõÙÁ
2.2. ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ
2.3.¶ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

í³ÛñÁ

համարը

ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

2.4. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Ó»éù μ»ñ»É
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ.

3. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É.

Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ
·áõÙ³ñ

%

·áõÙ³ñ

%

³Û¹ ÃíáõÙª Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ

4. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
4.1. Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 10 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáë áõÝ»óáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù.
¶ïÝí»Éáõ
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,
í³ÛñÁ
ã³÷Á (¹ñ³Ùáí)
ã³÷Á (%)
1.
2.

4.2. Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 10 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáë áõÝ»óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù

²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ,
³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ,

´Ý³ÏáõÃÛ³Ý
í³ÛñÁ

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (¹ñ³Ùáí)

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (%)

1.
2.

5. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ (ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÇ ¨ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ) í»ñ³μ»ñÛ³É
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ,
³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ
(³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)

ä³ßïáÝÁ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ
³ßË³ï»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÁ
(áñáÝóÇóª Ýßí³Í å³ßïáÝáõÙ)

1.
2.

6. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É
öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ μ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
ÐÐ ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ºÃ» Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÁ μ³í³ñ³ñ ã¿, û·ï³·áñÍ»ù Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃ»ñ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,
³ÝÓÇ ³ÝáõÝÁ, ³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ
1.
2.

¶ïÝí»Éáõ/
μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý
ï»ë³ÏÁ

7. ²ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
7.1. ²ñ¹Ûá±ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó/ãÙ³ñí³Í

²Ûá

àã

2

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
§²Ûá¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:

7.2. ²ñ¹Ûá±ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ùáï μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý §ì³ñÏ³ÛÇÝ

²Ûá

àã

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³
ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý Ï»ï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÁ:
§àã¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:

8. Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ

³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý ¨
í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó»
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Î. î.

(Հավելված 8-1-ը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ):
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Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
Ð³í»Éí³Í 9

îºÔºÎ²Üø
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
1. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ù³ëÝ³ÏóÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ
1.1 ²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ
1.2 ê»éÁ

1.3 ÌÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

1.4. ÌÝÝ¹³í³ÛñÁ
1.5. ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ
1.6. ²ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý ¨ Ñ³Ù³ñÁ _____
êáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ
(³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
1.7. ´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ (Ùßï³Ï³Ý ¨ ïíÛ³É å³ÑÇÝ)

1.8. Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñ

1.9 ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»

1.9 Üß»ù Ý³ËÏÇÝáõÙ Ò»ñ áõÝ»ó³Í ÙÛáõë μáÉáñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù Ïñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ .
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ
Îñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

1.10. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñï»Õ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Ó»éù μ»ñ»É
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ.

2. Ò»éùμ»ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (÷³Û»ñ)
2.1. ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ
·áõÙ³ñ

%

·áõÙ³ñ

%

³Û¹ ÃíáõÙª Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ
2.2. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ μ³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) í³×³éùÇ ·ÇÝÁ
2.3. ´³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ

1

3. Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ
(ë»÷³Ï³Ý, ÷áË³éáõ)
3.1. Üß»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ.

3.2. Üß»É Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁª
ºÃ» Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ Éñ³óÝ»É 3.3. Ï»ïÁ

3.3. öáË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýß»Éª
³) ì³ñÏ/÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÇ
³ÝáõÝ/ ³Ýí³ÝáõÙÁ
μ) ¶ïÝí»Éáõ (μÝ³ÏáõÃÛ³Ý) í³ÛñÁ

·) ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý
·áõÙ³ñÁ ¨ ³ñÅáõÛÃÁ

¹) ¶ñ³íÇ
³é³ñÏ³Ý

») ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

½) Æ±Ýã ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó í³ñÏÁ/÷áË³éáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ù³ñíÇ:

3.4. ºÃ» Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóÇó ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý (áã
Ã» Ï³ñ·³íáñáÕ ßáõÏ³ÛÇ ÙÇçáóáí), ³å³ Ýß»É.
ì³×³éáÕÇ/÷áË³ÝóáÕÇ
(³Ýí³ÝáõÙÁ)

³ÝáõÝÁ

ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ/
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á (%)

1.
2.

4.
î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
³ÛÉ
³ÝÓ³Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É

Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ

Î´ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óáõóÇã å³Ñ³Ýçí»É Ý³¨ 4.1. ¨ 4.2. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
4.1. Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) Ñ³Ù³ñª

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,

¶ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (¹ñ³Ùáí)

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (%)

1.
2.

2

4.2. Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ãïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ñ³Ù³ñª
¶ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

²Ýí³Ý³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ (¹ñ³Ùáí)

1.
2.

5. ÎñÃáõÃÛáõÝ, áñ³Ï³íáñáõÙ

5.1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
³Ýí³ÝáõÙÁ

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ

Ð³×³ËáõÙÝ»
ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï³ß
ñç³ÝÁ (----ÃÇó ÙÇÝã¨ ---Ã.)

¶Çï³Ï³Ý
³ëïÇ×³Ý

5.2 Æ±Ýã ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ »ù ïÇñ³å»ïáõÙ
6. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

5-ñ¹ ¨ 6-ñ¹
Ï»ï»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ
ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ (ïå³·Çñ ¨ Ñ³Û»ñ»Ý), áñï»Õ Ýí³½³·áõÛÝë å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ëáõÛÝ
Ï»ï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
6.1.²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,
²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨
ä³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ä³ßïáÝÁ
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, Ñ»é³ËáëÁ,
³½³ïÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
Ý»ñÁ
»ñ³ßË³íáñáÕÇ ³ÝáõÝÁ

6.2. Üß»ù Ò»½ ³ÝÓ³Ùμ ×³Ý³ãáÕ ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ïáÕ Ï³Ù
³ßË³ï³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Ï³ñáÕ »Ý
ïñ³Ù³¹ñ»É »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ Ò»ñ ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É (»Ã» ³Û¹åÇëÇù Ï³Ý).
²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ

²ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÁ, å³ßïáÝÁ

Ð»é³Ëáë

1.
2.

3

7. Ø³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ÝÏ³ñ³·ñ»ù Ò»ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ áñå»ë
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó
ºÃ» Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÁ μ³í³ñ³ñ ã¿, û·ï³·áñÍ»ù Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃ»ñ

8. ¸ñ³Ù³ÛÇÝ (Ï³Ù ³ÛÉ) å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Æñ³½»Ï ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ýß»ù Ý³¨ Ò»ñ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

²ñ¹Ûá±ù ¸áõù (Ï³Ù Ò»ñ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÁ) áõÝ»ù

²Ûá

àã

Ï³Ù áõÝ»ó»É »ù ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
§²Ûá¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (·áõÙ³ñ, Å³ÙÏ»ï, ³ÛÉ)

9. ²ÛÉ Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
10. Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ

³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý
¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó¿
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ
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îºÔºÎ²Üø
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ
1.Üß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏÇóÁ
1. ²Ýí³ÝáõÙÁ
2. öáËÏ³å³Ïóí³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ
2.1.²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ
2.2. ´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ
2.3.²ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ
2.4 öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï
2.5. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Ó»éù μ»ñ»É
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ.
3.Üß»ù Ò»½ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ïáÕ Ï³Ù
³ßË³ï³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝÁ,
³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ

²ßË³ï³
ÝùÇ
í³ÛñÁ,
å³ßïáÝÁ

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ
³Ý ï»ë³ÏÁ

Ð»é³ËáëÁ

4. ²ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
4.1²ñ¹Ûá±ù
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
Å³ÙÏ»ï³Ýó/ãÙ³ñí³Í

³ÝÓÝ

áõÝÇ

30

ûñ

²Ûá

àã

1

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
§²Ûá¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:
4.2. ²ñ¹Ûá±ù ³ÝÓÇ Ùáï μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý §ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³
ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý Ï»ï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÁ:
§àã¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:

²Ûá

àã

4.3 ²ÛÉª Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

5. Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ

³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý ¨
í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó»
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Î. î.

(Հավելված 9-1-ը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ):
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àñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ØÆæÜàð¸²¶Æð
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
å³ñáÝ ………………
Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ …………………
ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ÃáõÛÉ³ïñ»É

- ÇÝ
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ

Ù³ëÝ³Ïó»É

í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

å³ßïáÝáõÙ (å³ßïáÝÝ»ñáõÙ)
å³ßïáÝÇ Ï³Ù å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ:
Â»ÏÝ³ÍáõÇª
Ð³ßí³éÙ³Ý í³ÛñÁ
´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ (·ñ³éíáõÙ ¿ Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ÛñÇó ï³ñμ»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ)
Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ
ØÇçÝáñ¹ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓª
_________
³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, å³ßïáÝ

ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

20 Ã.

Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 28-Ç ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ

Ð³í»Éí³Í 11

àñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ

¸ Æ Ø àô Ø
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
å³ñáÝ …
Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ …
ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ÇÝÓ ÃáõÛÉ³ïñ»É Ù³ëÝ³Ïó»É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
å³ßïáÝÇ Ï³Ù å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

å³ßïáÝáõÙ (å³ßïáÝÝ»ñáõÙ) ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ:

Â»ÏÝ³ÍáõÇª
²ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁª
´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ (·ñ³éíáõÙ ¿ Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ÛñÇó ï³ñμ»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ)
Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
øÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³ÙÇëÁ, ûñÁ, Å³ÙÁ
¸ÇÙáÕª _________________________________________________________
20 Ã.

Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 28-Ç ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ
Ð³í»Éí³Í 12

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÆ
àð²Î²ìàðØ²Ü ìÎ²Ú²Î²ÜÆ Òºì

ì Î ² Ú ² Î ² Ü N.
êáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿
-ÇÝ
²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ

³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ

í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
å³ßïáÝÇ Ï³Ù å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

å³ßïáÝáõÙ (å³ßïáÝÝ»ñáõÙ) ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

êáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙÇÝã¨ §

¦

20 Ã.:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ý³Ë³·³Ñ`
§

¦

20 Ã.:
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Ð²Úî²ð²ð²¶Æð

ºëª
²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý, áñ ÇÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ÇÙ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùμ³íáí ¨
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ »ë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ù Ï³ÝËáñáß»É
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
(Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ)

Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ, ¿³å»ë ³½¹»É Ýñ³Ýó áñáßáõÙÝ»ñÇ
Ï³Û³óÙ³Ý ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý íñ³, Ï³ÝËáñáß»É ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áÉáñïÝ»ñÁ:
Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿: ¶Çï³ÏóáõÙ
»Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿
ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç
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Ð²Úî²ð²ð²¶Æð

Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ
Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É
Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

-------------------Ýß»É ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í »Ý Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
Ð³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ù Ý³¨, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åù»ñáõÙ (Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Ç 10-ñ¹ ·ÉËáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
ãÑ³Ï³ëáÕ
Ï³ï³ñíáÕ
¨
Ï³ï³ñí»ÉÇù
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ) å³ñï³íáñ »Ù ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»É ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇÝ:
êáõÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý: ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ï»ÕÍ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ (Ï³Ù) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ
Ñ³Ý¹»å Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óÝ»É ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ:

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý ª
(í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ)

ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ
ÏÝÇù

Ð³í»Éí³Í 16
§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý áõ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý áõ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·Á,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Á Ñ³í»Éí³ÍÇ

üÆðØ²ÚÆÜ ²Üì²ÜØ²Ü ¶ð²ÜòØ²Ü Ð²Úî
(Հավելված 16-ը հանվել է 13.11.12թ. թիվ 316 Ն որոշմամբ)

Ð³í»Éí³Í 17
§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý áõ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý áõ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·Á,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ¦ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 13-Á Ñ³í»Éí³ÍÇ

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü üÆðØ²ÚÆÜ ²Üì²ÜØ²Ü ¶ð²ÜòØ²Ü
ìÎ²Ú²Î²ÜÆ Òºì
(Հավելված 17-ը հանվել է 13.11.12թ. թիվ 316 Ն որոշմամբ)

Ð³í»Éí³Í 16
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 28-Ç ÃÇí 228-Ü áñáßÙ³Ùμ

¸ÆØàôØ
àð²Î²ìàðØ²Ü øÜÜàôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ ´àÔàø²ðÎØ²Ü
´áÕáù³ñÏáÕÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ
øÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñ, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí
àñ³Ï³íáñÙ³Ý ï»ë³ÏÁ
Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»
´áÕáù³ñÏÙ³Ý å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó Ñ³ñóÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

§ ¦ --------- 20 Ã.

¹ÇÙáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 21
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային
կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային
կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն
համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու
գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային
կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները»
կանոնակարգ 13-ի

Վարկային կազմակերպության կանոնադրության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
------------------------------------(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)

---------------------------------

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

(իրավասու անձի պաշտոնը)

-----------------------------------------------------------------------------------

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
_______________________________________________________________
Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

-------------------------

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
-------------------------------------------(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)
--/--/ ----թ թիվ -------- որոշմամբ

Փոփոխված է
------------------------- --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------

--/--/---- թիվ --

(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------ --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

-------------------------- --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

որոշմամբ

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 21
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային
կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային
կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն
համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու
գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային
կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները»
կանոնակարգ 13-ի

Վարկային կազմակերպության կանոնադրության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
------------------------------------(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)

---------------------------------

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

(իրավասու անձի պաշտոնը)

-----------------------------------------------------------------------------------

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
_______________________________________________________________
Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

-------------------------

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
-------------------------------------------(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)
--/--/ ----թ թիվ -------- որոշմամբ

Փոփոխված է
------------------------- --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------

--/--/---- թիվ --

(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------ --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

-------------------------- --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

որոշմամբ

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3ա
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային
կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային
կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների
որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության
կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական
հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ի

Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգը

N

Ֆինանսական

կազմակերպությունների Ընթացակարգը

ղեկավարներ
1.

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ՂԵԿԱՎԱՐ, այդ թվում՝

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Խորհրդի նախագահ
Խորհրդի անդամներ
Խորհրդի նախագահի տեղակալ
Գործադիր տնօրեն
Գործադիր տնօրենի տեղակալ
Տնօրինության (վարչության) նախագահ
Տնօրինության (վարչության) նախագահի տեղակալ
Տնօրինության (վարչության) անդամ
Գլխավոր հաշվապահ
Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ
Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Բ
Պ
Պ

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4բ

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային
կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման,
վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային
կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային
կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության
պահանջները» կանոնակարգ 13-ի

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ
1. Ասիական զարգացման բանկ (Asian Development Bank)
2. Միջազգային հաշվարկների բանկ (Bank of International Settlements)
3. Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (Black Sea Trade and
Development Bank)
4. Կարիբյան զարգացման բանկ (Caribbean Development Bank)
5. Կենտրոնական Ամերիկայի տնտեսական ինտեգրման բանկ (Central
American Bank of Economic Integration)
6. Լատինական Ամերիկայի զարգացման բանկ (Corporation Andina de
Fomento)
7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (European Bank for
Reconstruction and Development)
8. Եվրոպական հանձնաժողով (European Commission)
9. Եվրոպական ներդրումային բանկ (European Investment Bank)
10. Ներամերիկյան զարգացման բանկ (Inter-American Development Bank)
11. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (International Monetary Fund)
12. Իսլամական զարգացման բանկ (Islamic Development Bank)
13. Սկանդինավյան զարգացման հիմնադրամ (Nordic Development Fund)
14. Սկանդինավյան ներդրումային բանկ (Nordic Investment Bank)
15. Նավթ

արտահանող

երկրների

կազմակերպության

միջազգային

զարգացման հիմնադրամ (OPEC Fund for International Development)
16. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
(Organization for Economic Co-operation and Development)

17. Նավթանյութեր

արտահանող

երկրների

կազմակերպություն

(Organization of Petroleum-Exporting Countries)
18. Համաշխարհային բանկի խումբ (World Bank Group)
1) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (International
Bank for Reconstruction and Development)
2) Միջազգային

զարգացման

ասոցիացիա

(International

Development Association)
3) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (International Finance
Corporation)
4) Բազմազգ

ներդրումների

երաշխավորման

գործակալություն

(Multinational Investment Guarantee Agency)
5) Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն
(International Centre for Settlement of Investment Disputes)
19. Վերակառուցման բանկ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))
20. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության
անդամ երկրների ֆինանսական կազմակերպություններ

Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 123-Ն որոշմամբ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և
ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու
գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների
գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

Միջնորդագիր
Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ
Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից
ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

Ամրակցեք
այստեղ Ձեր
լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն
փոփոխությունները
1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է
հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև
ֆոնդի

կառավարչի

անունից

կամ

կազմում

ֆոնդի

կառավարման

գործունեություն

իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական
բրոքերների պատասխանատու անձանց:

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության
մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը
տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

բանկ
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ
վարկային կազմակերպություն
ապահովագրկան ընկերություն
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ
ապահովագրական բրոքեր
ներդրումային ընկերություն
օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ
կարգավորվող շուկայի օպերատոր
Կենտրոնական դեպոզիտարիա
ֆոնդի կառավարիչ
օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ
բյուրո
վճարահաշվարկային կազմակերպություն
դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպություն

2. Անձնական տվյալներ
2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ`
o
o

արական
իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
2.4 Ծննդավայր
2.5 Քաղաքացիություն
2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության
դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի և գործող այլ անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը)
(հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը)
2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)
2.9 Հեռախոսահամար
2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե
2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)
տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),
գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր
մարմնի ղեկավար)
գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ
տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ
գլխավոր հաշվապահ
գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
ներքին աուդիտի ղեկավար
ներքին աուդիտի անդամ
բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների
մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար
վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)
վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ
վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ
մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)
մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն
մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ
մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ
օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար
օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ
ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ
պատասխանատու ակտուար
ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն
իրականացնող ֆիզիկական անձ
ֆոնդի պահառուի ղեկավար
ֆոնդի պահառուի աշխատակից
բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

3.2 (3.2 կետը ուժը կորցրել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշմամբ)

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության
ոլորտները որպես ղեկավար.

3.4. Եթե հանդիսանում եք բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող, նշե´ք
ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը.

3.5. Նշեք նշված պաշտոնում Ձեր պաշտոնավարման սկիզբը, ըստ իրավասու կառավարման
մարմնի որոշման
(օր/ամիս/տարի)
4.Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն
4.1
Ուսումնակ

Գտնվելու

Սովորելու

Ֆակուլտե

Մասնագիտությո

Գիտական

ան

վայրը

ժամանակաշ

տը

ւնը

աստիճանը

հաստատու

րջանը(--թ.ից

թյան

մինչև --թ.)

անվանումը

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

o
o
o
o

հայերեն
անգլերեն
ռուսերեն
այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները. (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ
տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու
հանգամանքից)
Կազմակեր

Գտնվելու

Հեռախոս

Պաշտոնը,

Ազատման

Աշխատան

պության

վայր

ա համար

հիմնական

հիմքերը

քի

անվանում

պարտակա

ընդունման

նություննե

և

րը

ազատման
ժամկետնե
ր

4.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի

դրությամբ),

որոնք

անհրաժեշտության

դեպքում

կարող

են

տրամադրել

երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է
լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից (ընդ որում, վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ
կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք), իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն

կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում
են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը (անձինք)
բացակայում են, ապա այլ նշումներ տողում նշեք երաշխավորություն տրամադրող աձի
(անձանց) բացակայության վերաբերյալ:
Անուն,

Աշխատանքի

ազգանուն

վայրը

և

Պաշտոն

դրա ը

գտնվելու վայրը

Բնակության

Ֆինան

Հեռախոսահամ

վայրը

սական

ար, էլ. փոստի

համակ

հասցե

արգում
աշխա
տանք
ային
տարին
երը

Այլ նշումներ (այս տողը լրացվում է երաշխավորություն տրամադրող անձի (անձանց)
բացակայության դեպքում)
5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1

Արդյո՞ք

Դուք

օրենքով

սահմանված

կարգով

ճանաչվել

եք

անգործունակ

կամ

սահմանափակ գործունակ

o
o

5.2

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

Արդյո՞ք

Դուք

ունեցել

եք

դատվածություն

դիտավորությամբ

կատարված

հանցագործությունների համար
Ոչ,
Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված
կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)
5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական,
o
o

բանկային,

հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական,

իրավական ոլորտներում

պաշտոններ վարելու իրավունքից
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական
գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ
o
o

5.6

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

Արդյո՞ք

Դուք

օրենսդրությամբ

ՀՀ

քրեական

նախատեսված

կամ

հանցագործության

պատասխանատվության
o
o

օրենսգրքով

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

այլ

համար

պետությունների

քրեական

ենթարկվել

քրեական

եք

5.7

Արդյո՞ք

ՀՀ

տարածքում

կազմակերպություններում

Ձեր

կամ

այլ

պետություններում

պաշտոնավարման

կամ

գործող

գործունեության

ֆինանսական
ընթացքում

ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր
գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական
կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
o Ոչ,
o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված
ֆինանսական

կազմակերպությունում

Ձեր

պաշտոնավարման

ընթացքում

Ձեր

գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը
հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o
o

Ոչ
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման
ընթացքում

Ձեր

նկատմամբ

Կենտրոնական

բանկի

կամ

տվյալ

ֆինանսական

կազմակերպության կողմից կիրառվել է որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 1 տարվա
ընթացքում
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական
կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված
կարգով և հիմքերով

o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից
զրկվելու հիմքերը)

6.Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական
կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց
կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում
ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից
Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են
միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի,
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի
կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող
ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից

Ֆինանսական

Ժամանակահատվածը

Մասնակցությ

Բաժնետո

Ընդհանուր

կազմակերպությ

(նախկինում ունեցած

ան չափը (%),

մսերի

գումարը

ան (ոչ

մասնակցության համար

քանակը

(դրամով)

ֆինանսական

նշել նշանակալից

կազմակերպությո

մասնակից լինելու

ւն հանդիսացող

ժամանակահատվածը)

հաշվետու
թողարկողի)
անվանումը

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ
ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց
կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ
վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական

Ժամանակահատվածը

Մասնակցու

Բաժնետոմսեր

Ընդհանուր

կազմակերպությա

(նախկինում ունեցած

թյան չափը

ի քանակը

գումարը

ն (ոչ

մասնակցության համար

(%)

ֆինանսական

նշել նշանակալից

կազմակերպությու

մասնակից լինելու

ն հանդիսացող

ժամանակահատվածը)

հաշվետու
թողարկողի)
անվանումը

(դրամով)

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու
թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները (եթե այդպիսիք կան)
(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական
կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու
թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ
տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե
համատեղ տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)
Ժամանակահատվա

Անձնա

Փոխկապ

Աշխատանքի

Պաշտո

Հեոախոս

Անուն,ազ

(նախկինում

գրի

ակցվածու

վայր

ն

ահամար

գանուն

ֆինանսական

համա

թյան ձև

համակարգում

ր

(հաշվետու
թողարկող
ընկերություններում)
աշխատած անձանց
համար նշել
համապատասխան
ֆինանսական
կազմակերպությունո
ւմ (հաշվետու
թողարկող
ընկերություններում)
աշխատելու
ժամանակահատված
ը

7.Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական
կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

o Ոչ ,
o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ)
պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի
ղեկավար պետք է հանդիսանաք (պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)

o Ոչ ,
o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական
կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ
o Ոչ,
o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության
անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)
7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում
գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց
պարտավորություններ պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)
o Ոչ ,
o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

8.Այլ տեղեկատվություն

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն,

Անձնագրի

Փոխկապա

Աշխատան

ազգանուն

համար

կցվածությ

քի վայր

ան ձև

Պաշտոն

Բնակությ

Հեռախոսահ

ան վայր

ամար

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները.

Կազմակերպությ

Գտնվելու վայր

ան անվանում

Փոխկապակցված
ության ձև

ՀՎՀՀ

Հեռախոսահա
մար

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o
o

Ոչ
Այո,, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր
10. 1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

o
o

Այո
Ոչ

11. (11-րդ կետը ուժը կորցրել է 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշմամբ)

12. Հավաստիացնում եմ, որ
ա. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական,
բ. բացակայում են ղեկավարի գրանցումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և
կարգերով սահմանված հիմքերը,
գ. վերոնշված անձը համապատասխանում է համապատասխան օրենքներով և կարգերով
սահմանված պահանջներին

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի
ստորագրություն

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
մարմնի կողմից
լիազորված անձի անուն, ազգանուն

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն

--------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------------------------

Հավելված 2-ը նոր խմբագրությամբ հաստատվել է 02.05.11թ. թիվ 123 Ն
որոշմամբ, փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 365Ն, 25.12.12թ. թիվ 377 Ն որոշումներով

Հավելված 14-ը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 365 Ն որոշմամբ

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 24
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային
կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման,
վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային
կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը,
վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային
կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության
պահանջները» կանոնակարգ 13-ի

Միջնորդագիր
Ներկայացուցչության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ
Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից
ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

Ամրակցեք
այստեղ Ձեր
լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են
միայն փոփոխությունները
1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ներկայացուցչության
ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:
1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ
o
o
o
o
o
o

բանկ
վարկային կազմակերպություն
ապահովագրկան ընկերություն
ներդրումային ընկերություն
վճարահաշվարկային կազմակերպություն
դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպություն

2. Անձնական տվյալներ
2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2.2 Սեռ`
o
o

արական
իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
2.4 Ծննդավայր
2.5 Քաղաքացիություն
2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր
(առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի և գործող այլ անձնագրի
համարը և սերիան)
2.7 Հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի
համարանիշը) (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ
տեղեկանքի համարը)
2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)
2.9 Հեռախոսահամար
2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե
2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու
ժամանակաշրջանը,
Անուն, ազգանուն, հայրանուն
Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)
3. Ղեկավար պաշտոն
3.1 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության
ոլորտները որպես ղեկավար.

4.Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն
4.1
Ուսումնակ Գտնվելու
Սովորելու
Ֆակուլտե Մասնագիտությ Գիտական
ան
վայրը
ժամանակա տը
ունը
աստիճան
հաստատո
շրջանը(-ը
ւթյան
թ.ից մինչև անվանում
-թ.)
ը

4.2 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ
հետևյալ տվյալները. (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային
գործունեության վերաբերյալ տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում
ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից)
Աշխատա Կազմակե
նքի
րպության
ընդունմա անվանում
ն
և
ազատմա
ն
ժամկետն
եր

Գտնվելու
վայր

Հեռախոս
ա համար

Պաշտոնը
,
հիմնակա
ն
պարտակ
անություն
ները

Ազատման
հիմքերը

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել
Չաշխատած
ժամանակահատվա
ծ

Նկարագրու
թյուն

5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը
արժանահավատ է և ամբողջական:

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
մարմնի կողմից
լիազորված անձի անուն, ազգանուն

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

Ներկայացուցչության ղեկավարի ստորագրություն

----------------------------

-------------------------------

--------------------------------

-------------------------------

Ð³í»Éí³Í 2
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
ÑáõÉÇëÇ 1-Ç ÃÇí 194Ü áñáßÙ³Ùμ

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ Òºì
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
……………………………
----- -------------------------20----Ã.

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ÃÇí …..
êáõÛÝ ÉÇó»Ý½Ç³Ý ïñíáõÙ ¿

(í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ïÇåÁ (ËáõÙμÁ) ¨
Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á)

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí
Ý³Ë³ï»ëí³Íª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ùáí ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃáí í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
¶ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíÁ

(Հավելված 2-ը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ):

Ð³í»Éí³Í 2
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
ÑáõÉÇëÇ 1-Ç ÃÇí 194Ü áñáßÙ³Ùμ

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ Òºì
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
……………………………
----- -------------------------20----Ã.

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ÃÇí …..
êáõÛÝ ÉÇó»Ý½Ç³Ý ïñíáõÙ ¿

(í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ïÇåÁ (ËáõÙμÁ) ¨
Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á)

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí
Ý³Ë³ï»ëí³Íª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ùáí ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃáí í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
¶ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíÁ

(Հավելված 2-ը փոխվել է 28.07.09թ. թիվ 228 Ն որոշմամբ):

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշմամբ
Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 18
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն………….-ին

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԸ (ԽՈՒՄԲԸ) ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարգելի պարոն………
--------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության
(նշվում է վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)
կառավարման բարձրագույն մարմինը (նշվում է մարմնի անվանումը) --/--/----թ. թիվ
որոշմամբ որոշել է փոփոխել վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) և դիմել
ՀՀ կենտրոնական բանկ` -------------------------------------------------(նշվում է վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը))
«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը
ստանալու նպատակով:
Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով վերոնշյալ
որոշմամբ` խնդրում եմ համաձայնություն տալ սույն միջնորդագրին և Կենտրոնական
բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական
ակտերի` կից ներկայացնում եմ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի)
փոփոխման համաձայնությունը ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (կից`
___ էջ):
Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ
սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված
տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է
ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության
կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

----------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության
(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)
գործադիր մարմնի ղեկավար` ---------------------- -------------------------------(ստորագրություն)
(Անուն, Ազգանուն)
-----/-------/20-----թ.
Կ.Տ.
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Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշմամբ
Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 19
Ծրագիր
վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ
Սույն ծրագիրը կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային
տվյալներով հիմնավորված, վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը)
փոփոխելուն հաջորդող երեք լրիվ ֆինանսական տարիների համար կազմված,
վարկային կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը նկարագրող և
հիմնավորող փաստաթուղթ է:
Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաժնից`
Բաժին 1. Վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու գործընթացը
բացահայտող տեղեկություններ
Բաժին 2. Անհրաժեշտ միջոցառումներ
Ծրագրի 1-ին բաժնում նշվում են.
1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման պատճառները և
նպատակները,
2) վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվելիք ֆինանսական
գործառնությունների ցանկն ու նրանց նկարագրությունը (նոր, այդ թվում`
նախատեսվող
նոր
վարկային
ծրագրերը),
նոր
ֆինանսական
ծառայությունների ներդրման ժամանակացույցը,
3) ֆինանսական այն շուկաների նկարագրությունը (նպատակային շուկաները),
որոնցում վարկային կազմակերպությունը պատրաստվում է ծավալել իր
գործունեությունը (մատուցել նոր ֆինանսական ծառայությունները կամ էապես
ընդլայնել մատուցվող ծառայությունները), մասնավորապես շուկաների
տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և
այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները, շուկաներում վարկային
կազմակերպության
գործարար
ակտիվության
կանխատեսումը,
դրա
որակական
և
քանակական
գնահատումը,
շուկայի
տարածքային
ընդգրկվածությունը,
4) նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության կողմից մատուցվելիք
նոր կամ էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների և
մարքեթինգային ռազմավարության համեմատությունը այդ շուկայում
վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների հետ, նոր կամ
էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների տեսանկյունից
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վարկային
կազմակերպության
հիմնական
մրցակիցների
նկատմամբ
վարկային կազմակերպության հարաբերական առավելությունների և
թերությունների նկարագրությունը (գնային քաղաքականություն, համբավ,
շուկայի մասնաբաժին և այլն), վարկային կազմակերպության մրցունակության
հիմնավորումը, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդների նկարագրությունը,
նոր նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության պոտենցիալ
մրցակիցների նկարագրությունը, նպատակային շուկան գրավելու համար
անհրաժեշտ մարքեթինգային ծախսերի նկարագրությունը,
5) վարկային կազմակերպության վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը
(ըստ ճյուղային, ժամկետային, վարկերի տեսակների կառուցվածքը և այլն)
վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիան
ստանալու օրվանից մեկ, երկու և երեք տարի հետո (այսուհետ` առաջիկա
տարիներ),
6) նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ
ժամկետայնության առաջիկա տարիներին, վարկային կազմակերպության
իրացվելիության
(ակտիվների
և
պասիվների
կառավարման)
ռազմավարության փոփոխության անհրաժեշտությունը,
7) նոր կամ էականորեն ընդլայնված ֆինանսական ծառայությունների
մատուցման հետ առնչվող էական ռիսկերի (վարկային, արտարժութային,
տոկոսադրույքի և այլ), ինչպես նաև վարկային կազմակերպության տիպի
(խմբի) փոփոխման դեպքում առաջացող հնարավոր իրավական ռիսկերի
նկարագրությունը և դրանց կառավարումը վարկային կազմակերպության
կողմից,
8) ակտիվների, պարտավորությունների, կապիտալի, եկամուտների և ծախսերի
կանխատեսումներն առաջիկա տարիների համար` համաձայն սույն
Հավելվածի հավելված 1-ի,
9) վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակություն ունեցող այլ
տեղեկատվություն
Ծրագրի 2-րդ բաժնում նշվում են.
1) վարկային կազմակերպության կապիտալի անհրաժեշտ և բավարար
մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումները, դրանց
աղբյուրները, կատարման ժամկետները,
2) կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխման և
գործառույթների մեջ ծրագրվող փոփոխությունները (առկայության դեպքում),
նոր
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ
ստեղծելու
դեպքում`
ստորաբաժանման
ղեկավարի
և
աշխատակիցների
քանակը
և
աշխատավարձերը` ըստ հաստիքների,
3) այն հնարավոր բանկերի և (կամ) վարկային կազմակերպությունների
անվանումները, որոնց հետ վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է
կնքել իր այն ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման
4

4)

5)
6)
7)
8)

գործարքները, որոնց գծով տեղաբաշխման կամ ստանձնման ֆինանսական
գործառնությունները
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրության
համաձայն չեն թույլատրվում վարկային կազմակերպության կողմից նշված նոր
տիպի (խմբի) համար, իսկ փոխանցման գործարքներ նախատեսված չլինելու
դեպքում,
սույն
պարբերությունում
նշված
ակտիվների
և
պարտավորությունների մարման ժամանակացույցը և ձևերը (պայմանագրով
նախատեսված ժամկետից շուտ մարում նախատեսելու դեպքում),
վարկային
կազմակերպության
տիպի
(խմբի)
փոփոխման
ժամանակահատվածում վարկային կազմակերպության կողմից ներդրվելիք
տեխնոլոգիաները, եթե այդպիսիք ներդրվելու են,
ռիսկերի կառավարման ոլորտում վարկային կազմակերպության կողմից
ծրագրված փոփոխությունները,
վարկային
կազմակերպության
աշխատակիցների
վերապատրաստման
ուղղությունները (առկայության դեպքում),
վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակության այլ
միջոցառումներ,
առանձին
նշում
Կենտրոնական
բանկի
կողմից
միջնորդագրի
համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում կանոնադրության
փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ
ներկայացնելու վերջնաժամկետի մասին:
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հավելված 1
Ձև 1
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
(կանխատեսումը)
(հազ. դրամ)
ԿԱՊԻՏԱԼ
Առաջիկա տարիներ
1-ին
2-րդ
3-րդ
տարի
տարի
տարի
Հիմնական կապիտալ
Կանոնադրական կապիտալ
Գլխավոր պահուստ
Չբաշխված շահույթ
Ընդամենը` հիմնական կապիտալ
Լրացուցիչ կապիտալ
Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ
Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրեր (նշել):
«Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրերը» նշվում են
առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց
գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են
ընդամենը լրացուցիչ կապիտալի գումարի
կանխատեսված մեծության 10%-ը, հակառակ
դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը` լրացուցիչ կապիտալ
Ընդամենը` ընդհանուր կապիտալ
(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)
Որակական գնահատականներ
1. Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված
ակտիվների միջև հարաբերակցությունը (%)
2. Ընդհանուր կապիտալի և ներգրավված
միջոցների միջև հարաբերակցությունը
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Ձև 2
ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
(կանխատեսումներ)

ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Կանխիկ դրամական միջոցներ, վճարային փաստաթղթեր և
բանկային հաշիվներ
Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար
մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Վարկային ներդրումներ, այդ թվում`
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆակտորինգ
Սպառողական վարկեր
Առևտրային վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր
Այլ վարկային ներդրումներ: «Այլ վարկային ներդրումների»
տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում,
երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում
են վարկային ներդրումների կանխատեսված մեծությունների
10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում
Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ
նյութական ակտիվներում
Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)
Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)
Այլ ակտիվներ (նշել): «Այլ ակտիվների» տարրերը նշվում են
առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով
կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը
ակտիվների գումարների կանխատեսված մեծությունների
10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը ակտիվներ

(հազ. դրամ)
Առաջիկա տարիներ
1-ին
2-րդ
3-րդ
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ՊԱՍԻՎՆԵՐ
Պարտավորություններ
Բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրավված փոխառություններ և ստացված վարկեր
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրավված միջոցներ
Պարտավորություններ այլ փոխատուների նկատմամբ
Այլ վճարվելիք գումարներ (կրեդիտորական պարտքեր և այլն)
Այլ պարտավորություններ (նշել): «Այլ
պարտավորությունների» տարրերը նշվում են առանձինառանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով
կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը
պարտավորությունների գումարների կանխատեսված
մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են
մեկ թվով:

Ձև 3
Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվարկներ
(կանխատեսումներ)

1
Տոկոսային եկամուտներ
1.1. Առևտրային
բանկերում
և
այլ
ֆինանսական
կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից
1.2. Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
տրված վարկերից (փոխատվություններից)
1.3. Իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված
վարկերից (փոխատվություններից)
1.4. Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց
մոտ տեղաբաշխված միջոցներից
1.5. Արժեթղթերում կատարված ներդրումներից ստացված
տոկոսներ
1.6. Այլ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ տոկոսային
եկամուտների» տարրերը նշվում են առանձինառանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով
կանխատեսված
գումարները
գերազանցում
են

(հազ. դրամ)
Առաջիկա տարիներ
1-ն
2-րդ
3-րդ
x
x
x
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տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված
մեծությունների
10%-ը,
հակառակ
դեպքում
ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ
2.
2.1.

Տոկոսային ծախսեր
Առևտրային
բանկերից
և
այլ
ֆինանսական
կազմակերպություններից ներգրաված վարկերի և
փոխառությունների դիմաց
2.3. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրաված միջոցների դիմաց
2.5. Ստացված այլ փոխառությունների դիմաց
2.7. Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով
2.9. Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված
տոկոսներ
2.10. Այլ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ տոկոսային
ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին
միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված
գումարները գերազանցում են տոկոսային ծախսերի
գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը,
հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը տոկոսային ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.
3.1.
3.5.

x

x

x

3.6.
3.9.
3.10.
3.14.
3.15.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ
Ստացված միջնորդավճարներ
Այլ
կազմակերպություններում
ներդրումներից
ստացված եկամուտներ
Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ
Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական
(բացասական) փոխարժեքային տարբերություն
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների
օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ
Ստացված տույժեր, տուգանքներ
Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ ոչ
տոկոսային եկամուտների» տարրերը նշվում են
առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց
գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են
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ոչ տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված
մեծությունների
10%-ը,
հակառակ
դեպքում
ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ
4.
4.1.

Ոչ տոկոսային ծախսեր
Հաշվարկված
աշխատավարձ
և
դրան
հավասարեցված այլ վճարումներ, հատկացումներ ՀՀ
սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին
4.2. Գործուղման ծախսեր
4.4. Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ
4.5. Ամորտիզացիոն մասհանումներ
4.6. Շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության
վճար
4.7. Շենքերի
տնտեսական
պահպանության
և
անվտանգության ապահովման ծախսեր
4.8. Վարկերի տրամադրման և վերադարձման ծախսեր
4.9. Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր
4.10. Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր
4.11. Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների
գծով ծախսեր
4.12. Համակարգչային
ծրագրերի,
սարքավորումների
սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր
4.13. Ծառայությունների
դիմաց
ծախսեր
(տրանսպորտային,
կապի
և
հաղորդակցական
միջոցների գծով և այլ ծախսեր)
4.15 Վճարված տույժեր, տուգանքներ
4.16. Ուսուցման, վերապատրաստման ծախսեր
4.17. Ապահովագրության գծով ծախսեր
4.18. Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ ոչ տոկոսային
ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին
միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված
գումարները գերազանցում են ոչ տոկոսային
ծախսերի գումարի կանխատեսված մեծությունների
10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ
թվով:
Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր
Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x
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5.

Զուտ հատկացումներ ակտիվների հնարավոր
կորուստների պահուստներին
5.1. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների ընդհանուր պահուստին
5.2. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների հատուկ պահուստին
5.3. Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման
պահուստին
5.4. Երաշխիքների
և
այլ
պայմանական
պարտավորությունների պահուստին
Ընդամենը զուտ հատկացումներ

x

x

x

Շահույթ` մինչև հարկվելը
Շահութահարկ
Զուտ շահույթ
Հաշվարկված շահաբաժիններ
այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով
սովորական բաժնետոմսերի գծով
Չբաշխված շահույթ
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Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշմամբ
Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 20
Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիայի
վերաձևակերպման դիմումի ձև
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն ……………………………
Դ Ի Մ Ո Ւ Մ
Հարգելի պարոն……………….
Հիմք ընդունելով ---/---/------թ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի խորհրդի թիվ ----- որոշմամբ` ----------------------------------------------------------------(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)
վարկային
կազմակերպության
տիպի
(խմբի)
փոփոխմանը
տրված
համաձայնությունը, ինչպես նաև ---/---/-------թ. Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի)
փոփոխման ծրագրով կատարված միջոցառումները, խնդրում ենք գրանցել
վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունները և կատարել
լիցենզիայի վերաձևակերպում:
Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ
սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված
տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է
ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության
կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:
----------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության
(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)
գործադիր մարմնի ղեկավար` ---------------------- -------------------------------(ստորագրություն)
(անուն, ազգանուն)
-----/-------/20---թ.
Կ.Տ.
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Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշմամբ
Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 18
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն………….-ին

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԸ (ԽՈՒՄԲԸ) ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հարգելի պարոն………
--------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության
(նշվում է վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)
կառավարման բարձրագույն մարմինը (նշվում է մարմնի անվանումը) --/--/----թ. թիվ
որոշմամբ որոշել է փոփոխել վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) և դիմել
ՀՀ կենտրոնական բանկ` -------------------------------------------------(նշվում է վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը))
«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը
ստանալու նպատակով:
Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով վերոնշյալ
որոշմամբ` խնդրում եմ համաձայնություն տալ սույն միջնորդագրին և Կենտրոնական
բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական
ակտերի` կից ներկայացնում եմ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի)
փոփոխման համաձայնությունը ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (կից`
___ էջ):
Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ
սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված
տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է
ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության
կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

----------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության
(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)
գործադիր մարմնի ղեկավար` ---------------------- -------------------------------(ստորագրություն)
(Անուն, Ազգանուն)
-----/-------/20-----թ.
Կ.Տ.
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Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշմամբ
Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 19
Ծրագիր
վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ
Սույն ծրագիրը կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային
տվյալներով հիմնավորված, վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը)
փոփոխելուն հաջորդող երեք լրիվ ֆինանսական տարիների համար կազմված,
վարկային կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը նկարագրող և
հիմնավորող փաստաթուղթ է:
Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաժնից`
Բաժին 1. Վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու գործընթացը
բացահայտող տեղեկություններ
Բաժին 2. Անհրաժեշտ միջոցառումներ
Ծրագրի 1-ին բաժնում նշվում են.
1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման պատճառները և
նպատակները,
2) վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվելիք ֆինանսական
գործառնությունների ցանկն ու նրանց նկարագրությունը (նոր, այդ թվում`
նախատեսվող
նոր
վարկային
ծրագրերը),
նոր
ֆինանսական
ծառայությունների ներդրման ժամանակացույցը,
3) ֆինանսական այն շուկաների նկարագրությունը (նպատակային շուկաները),
որոնցում վարկային կազմակերպությունը պատրաստվում է ծավալել իր
գործունեությունը (մատուցել նոր ֆինանսական ծառայությունները կամ էապես
ընդլայնել մատուցվող ծառայությունները), մասնավորապես շուկաների
տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և
այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները, շուկաներում վարկային
կազմակերպության
գործարար
ակտիվության
կանխատեսումը,
դրա
որակական
և
քանակական
գնահատումը,
շուկայի
տարածքային
ընդգրկվածությունը,
4) նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության կողմից մատուցվելիք
նոր կամ էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների և
մարքեթինգային ռազմավարության համեմատությունը այդ շուկայում
վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների հետ, նոր կամ
էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների տեսանկյունից
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վարկային
կազմակերպության
հիմնական
մրցակիցների
նկատմամբ
վարկային կազմակերպության հարաբերական առավելությունների և
թերությունների նկարագրությունը (գնային քաղաքականություն, համբավ,
շուկայի մասնաբաժին և այլն), վարկային կազմակերպության մրցունակության
հիմնավորումը, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդների նկարագրությունը,
նոր նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության պոտենցիալ
մրցակիցների նկարագրությունը, նպատակային շուկան գրավելու համար
անհրաժեշտ մարքեթինգային ծախսերի նկարագրությունը,
5) վարկային կազմակերպության վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը
(ըստ ճյուղային, ժամկետային, վարկերի տեսակների կառուցվածքը և այլն)
վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիան
ստանալու օրվանից մեկ, երկու և երեք տարի հետո (այսուհետ` առաջիկա
տարիներ),
6) նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ
ժամկետայնության առաջիկա տարիներին, վարկային կազմակերպության
իրացվելիության
(ակտիվների
և
պասիվների
կառավարման)
ռազմավարության փոփոխության անհրաժեշտությունը,
7) նոր կամ էականորեն ընդլայնված ֆինանսական ծառայությունների
մատուցման հետ առնչվող էական ռիսկերի (վարկային, արտարժութային,
տոկոսադրույքի և այլ), ինչպես նաև վարկային կազմակերպության տիպի
(խմբի) փոփոխման դեպքում առաջացող հնարավոր իրավական ռիսկերի
նկարագրությունը և դրանց կառավարումը վարկային կազմակերպության
կողմից,
8) ակտիվների, պարտավորությունների, կապիտալի, եկամուտների և ծախսերի
կանխատեսումներն առաջիկա տարիների համար` համաձայն սույն
Հավելվածի հավելված 1-ի,
9) վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակություն ունեցող այլ
տեղեկատվություն
Ծրագրի 2-րդ բաժնում նշվում են.
1) վարկային կազմակերպության կապիտալի անհրաժեշտ և բավարար
մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումները, դրանց
աղբյուրները, կատարման ժամկետները,
2) կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխման և
գործառույթների մեջ ծրագրվող փոփոխությունները (առկայության դեպքում),
նոր
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ
ստեղծելու
դեպքում`
ստորաբաժանման
ղեկավարի
և
աշխատակիցների
քանակը
և
աշխատավարձերը` ըստ հաստիքների,
3) այն հնարավոր բանկերի և (կամ) վարկային կազմակերպությունների
անվանումները, որոնց հետ վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է
կնքել իր այն ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման
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4)

5)
6)
7)
8)

գործարքները, որոնց գծով տեղաբաշխման կամ ստանձնման ֆինանսական
գործառնությունները
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրության
համաձայն չեն թույլատրվում վարկային կազմակերպության կողմից նշված նոր
տիպի (խմբի) համար, իսկ փոխանցման գործարքներ նախատեսված չլինելու
դեպքում,
սույն
պարբերությունում
նշված
ակտիվների
և
պարտավորությունների մարման ժամանակացույցը և ձևերը (պայմանագրով
նախատեսված ժամկետից շուտ մարում նախատեսելու դեպքում),
վարկային
կազմակերպության
տիպի
(խմբի)
փոփոխման
ժամանակահատվածում վարկային կազմակերպության կողմից ներդրվելիք
տեխնոլոգիաները, եթե այդպիսիք ներդրվելու են,
ռիսկերի կառավարման ոլորտում վարկային կազմակերպության կողմից
ծրագրված փոփոխությունները,
վարկային
կազմակերպության
աշխատակիցների
վերապատրաստման
ուղղությունները (առկայության դեպքում),
վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակության այլ
միջոցառումներ,
առանձին
նշում
Կենտրոնական
բանկի
կողմից
միջնորդագրի
համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում կանոնադրության
փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ
ներկայացնելու վերջնաժամկետի մասին:
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հավելված 1
Ձև 1
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
(կանխատեսումը)
(հազ. դրամ)
ԿԱՊԻՏԱԼ
Առաջիկա տարիներ
1-ին
2-րդ
3-րդ
տարի
տարի
տարի
Հիմնական կապիտալ
Կանոնադրական կապիտալ
Գլխավոր պահուստ
Չբաշխված շահույթ
Ընդամենը` հիմնական կապիտալ
Լրացուցիչ կապիտալ
Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ
Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրեր (նշել):
«Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրերը» նշվում են
առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց
գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են
ընդամենը լրացուցիչ կապիտալի գումարի
կանխատեսված մեծության 10%-ը, հակառակ
դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը` լրացուցիչ կապիտալ
Ընդամենը` ընդհանուր կապիտալ
(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)
Որակական գնահատականներ
1. Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված
ակտիվների միջև հարաբերակցությունը (%)
2. Ընդհանուր կապիտալի և ներգրավված
միջոցների միջև հարաբերակցությունը
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Ձև 2
ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
(կանխատեսումներ)

ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Կանխիկ դրամական միջոցներ, վճարային փաստաթղթեր և
բանկային հաշիվներ
Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար
մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Վարկային ներդրումներ, այդ թվում`
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆակտորինգ
Սպառողական վարկեր
Առևտրային վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր
Այլ վարկային ներդրումներ: «Այլ վարկային ներդրումների»
տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում,
երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում
են վարկային ներդրումների կանխատեսված մեծությունների
10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում
Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ
նյութական ակտիվներում
Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)
Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)
Այլ ակտիվներ (նշել): «Այլ ակտիվների» տարրերը նշվում են
առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով
կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը
ակտիվների գումարների կանխատեսված մեծությունների
10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը ակտիվներ

(հազ. դրամ)
Առաջիկա տարիներ
1-ին
2-րդ
3-րդ
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ՊԱՍԻՎՆԵՐ
Պարտավորություններ
Բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրավված փոխառություններ և ստացված վարկեր
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրավված միջոցներ
Պարտավորություններ այլ փոխատուների նկատմամբ
Այլ վճարվելիք գումարներ (կրեդիտորական պարտքեր և այլն)
Այլ պարտավորություններ (նշել): «Այլ
պարտավորությունների» տարրերը նշվում են առանձինառանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով
կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը
պարտավորությունների գումարների կանխատեսված
մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են
մեկ թվով:

Ձև 3
Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվարկներ
(կանխատեսումներ)

1
Տոկոսային եկամուտներ
1.1. Առևտրային
բանկերում
և
այլ
ֆինանսական
կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից
1.2. Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
տրված վարկերից (փոխատվություններից)
1.3. Իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված
վարկերից (փոխատվություններից)
1.4. Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց
մոտ տեղաբաշխված միջոցներից
1.5. Արժեթղթերում կատարված ներդրումներից ստացված
տոկոսներ
1.6. Այլ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ տոկոսային
եկամուտների» տարրերը նշվում են առանձինառանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով
կանխատեսված
գումարները
գերազանցում
են

(հազ. դրամ)
Առաջիկա տարիներ
1-ն
2-րդ
3-րդ
x
x
x
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տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված
մեծությունների
10%-ը,
հակառակ
դեպքում
ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ
2.
2.1.

Տոկոսային ծախսեր
Առևտրային
բանկերից
և
այլ
ֆինանսական
կազմակերպություններից ներգրաված վարկերի և
փոխառությունների դիմաց
2.3. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրաված միջոցների դիմաց
2.5. Ստացված այլ փոխառությունների դիմաց
2.7. Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով
2.9. Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված
տոկոսներ
2.10. Այլ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ տոկոսային
ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին
միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված
գումարները գերազանցում են տոկոսային ծախսերի
գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը,
հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը տոկոսային ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.
3.1.
3.5.

x

x

x

3.6.
3.9.
3.10.
3.14.
3.15.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ
Ստացված միջնորդավճարներ
Այլ
կազմակերպություններում
ներդրումներից
ստացված եկամուտներ
Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ
Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական
(բացասական) փոխարժեքային տարբերություն
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների
օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ
Ստացված տույժեր, տուգանքներ
Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ ոչ
տոկոսային եկամուտների» տարրերը նշվում են
առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց
գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են
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ոչ տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված
մեծությունների
10%-ը,
հակառակ
դեպքում
ներկայացվում են մեկ թվով:
Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ
4.
4.1.

Ոչ տոկոսային ծախսեր
Հաշվարկված
աշխատավարձ
և
դրան
հավասարեցված այլ վճարումներ, հատկացումներ ՀՀ
սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին
4.2. Գործուղման ծախսեր
4.4. Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ
4.5. Ամորտիզացիոն մասհանումներ
4.6. Շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության
վճար
4.7. Շենքերի
տնտեսական
պահպանության
և
անվտանգության ապահովման ծախսեր
4.8. Վարկերի տրամադրման և վերադարձման ծախսեր
4.9. Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր
4.10. Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր
4.11. Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների
գծով ծախսեր
4.12. Համակարգչային
ծրագրերի,
սարքավորումների
սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր
4.13. Ծառայությունների
դիմաց
ծախսեր
(տրանսպորտային,
կապի
և
հաղորդակցական
միջոցների գծով և այլ ծախսեր)
4.15 Վճարված տույժեր, տուգանքներ
4.16. Ուսուցման, վերապատրաստման ծախսեր
4.17. Ապահովագրության գծով ծախսեր
4.18. Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ ոչ տոկոսային
ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին
միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված
գումարները գերազանցում են ոչ տոկոսային
ծախսերի գումարի կանխատեսված մեծությունների
10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ
թվով:
Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր
Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x
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5.

Զուտ հատկացումներ ակտիվների հնարավոր
կորուստների պահուստներին
5.1. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների ընդհանուր պահուստին
5.2. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր
կորուստների հատուկ պահուստին
5.3. Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման
պահուստին
5.4. Երաշխիքների
և
այլ
պայմանական
պարտավորությունների պահուստին
Ընդամենը զուտ հատկացումներ

x

x

x

Շահույթ` մինչև հարկվելը
Շահութահարկ
Զուտ շահույթ
Հաշվարկված շահաբաժիններ
այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով
սովորական բաժնետոմսերի գծով
Չբաշխված շահույթ
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Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշմամբ
Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 20
Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիայի
վերաձևակերպման դիմումի ձև
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն ……………………………
Դ Ի Մ Ո Ւ Մ
Հարգելի պարոն……………….
Հիմք ընդունելով ---/---/------թ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի խորհրդի թիվ ----- որոշմամբ` ----------------------------------------------------------------(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)
վարկային
կազմակերպության
տիպի
(խմբի)
փոփոխմանը
տրված
համաձայնությունը, ինչպես նաև ---/---/-------թ. Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի)
փոփոխման ծրագրով կատարված միջոցառումները, խնդրում ենք գրանցել
վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունները և կատարել
լիցենզիայի վերաձևակերպում:
Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ
սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված
տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է
ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության
կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:
----------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության
(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)
գործադիր մարմնի ղեկավար` ---------------------- -------------------------------(ստորագրություն)
(անուն, ազգանուն)
-----/-------/20---թ.
Կ.Տ.
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Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 365-Ն որոշմամբ

Հավելված 22
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և
ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու
գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների
գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը Հավելվածի

ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ
Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ պարոն
_____________________________
Դ Ի Մ Ո Ւ Մ
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հարգելի պարոն…………………….
Խնդրում ենք ------------------------------------------------------------------------------------------(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)

համար բացել կուտակային հաշիվ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
կանոնադրական կապիտալի համալրելու նպատակով:
Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)
__________________________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրության)
_____________________________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրության)
_____________________________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրության)

Խնդրում ենք

վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման,

գրանցման

լիցենզիայի

և

տրամադրման

մերժման,

կանոնադրության

փոփոխության

գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային
հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին
___________________________________________________

(բանկի անվանումը,հաշվեհամարը)

_________________________________________________
(դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

Վարկային կազմակերպության ստեղծման նախաձեռնող անձինք (վարկային կազմակերպության
իրավասու անձ` կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում) `

Ստորագրություն

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան, ում կողմից և երբ է
տրված,

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------«____» _________ 20 թ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 365-Ն որոշմամբ
Հավելված 23
«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և
ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու
գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների
գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը Հավելվածի

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը

№

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԵՍԱԿԸ

1.
1.
2.
3.
…

_____________________________________
/իրավասու անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն/
Կ.Տ.

2.

