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Համարը N 56-Ն
Տ իպը Որոշում
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2014.02.05/5(1018) Հոդ.58
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն
Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարմինը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 15.02.2014
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Տ եսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունման ամսաթիվը 16.01.2014
Ստորագրման ամսաթիվը 31.01.2014
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏ ՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 հունվարի 2014 թվականի N 56-Ն
ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏ ՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի դրույթ
կատարումն ապահովելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի արտադրանքի վերաբերյալ հավաստման
ընթացակարգերի ընտրության նպատակով տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման ժամանակ համապատասխանությունը
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշ
1. Սահմանել արտադրանքի համապատասխանության գնահատման համար կիրառվող համապատասխանության գնահատ
ընթացակարգերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 և 28
հավելվածների:
(1-ին կետը խմբ. 15.04.21 N 565-Ն)
2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 8 ա
ընթացքում վերանայել պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի անվտանգությունը սահմանող տեխնիկական կանոնակարգեր
համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի տեսանկյունից:
3. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախար
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարմա
ենթակառուցվածքների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, Հայա
Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ
իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին, Հայա
Հանրապետության ոստիկանության պետին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին և Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին` որոշակի արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերի մշակմա
ժամանակ տվյալ արտադրանքի համապատասխանության հավաստման նպատակով ընթացակարգերի ընտրությունը կատարել
որոշման 1-ին կետով սահմանված ընթացակարգերից:
(3-րդ կետը խմբ. 15.04.21 N 565-Ն)
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
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Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ . Սա
2014 թ. հունվարի 31
Երևան

Հավել ված N 1
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏ ՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույնով սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի (այսուհետ՝ արտադրանք)
համապատասխանության գնահատման՝ սերտիֆիկացման և հայտարարագրման ընթացակարգերը, համապատասխանության
գնահատման գործընթացի մասնակիցների գործողությունների ամբողջությունը: Համապատասխանության գնահատման ընթացա
դիտարկվում են որպես սահմանված պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության ապացույց:
(1-ին կետը խմբ. 15.04.21 N 565-Ն)
2. Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը հավաստելու համար կիրառվող
համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերից յուրաքանչյուրը համապատասխանության հավաստման մասնակիցն
կողմից իրականացվող գործողությունների և դրանց կատարման պայմանների ամբողջություն է:
3. Արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերում համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի սահմանման
հիմնական նպատակն է հնարավորություն տալ արտադրողին, մատակարարողին և (կամ) համապատասխանության գնահատմա
մարմնին` երաշխավորելու հասարակությանը, որ շուկա մուտք գործող արտադրանքը համապատասխանում է տեխնիկական
կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին` մարդու կյանքի, առողջության անվտանգության ապահովման, շրջակա միջավա
թվում` բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանման տեսանկյունից:
4. Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին
համապատասխանության գնահատումն իրականացնում են համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված և
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում նշանակված մարմինները:
(4-րդ կետը խմբ. 15.04.21 N 565-Ն)
5. Տեխնիկական կանոնակարգերում համապատասխանության գնահատման գործընթացը նախատեսվում է հիմնավորված
դեպքերում՝ ելնելով ռիսկի գնահատման և շուկայի պաշտպանության աստիճանից: Այս չափանիշը կիրառելի է վտանգավոր
արտադրանքից շուկայի անհրաժեշտ պաշտպանությունն ապահովելու համար:
6. Համապատասխանության հավաստման ընթացակարգի ընտրության ճկունությունը բարձրացնելու համար որոշակի արտա
տեխնիկական կանոնակարգերում կիրառելի է համապատասխանության գնահատման տեսակների համադրումը:
7. Սույն իրավական ակտում օգտագործվող հասկացություններն ունեն «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» և
«Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով տրված հասկացությունների իմաստն ու նշանակությո
(7-րդ կետը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)
(հավելվածը խմբ., լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 2
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ա
ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
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1. Արտադրանքի ներքին հսկողությունը համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ է, որի միջոցով արտադրողն
իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, երաշխավորում և միայ
պատասխանատվության ներքո հայտարարում է, որ դիտարկվող արտադրանքը բավարարում է դրա նկատմամբ կիրառվող տեխ
կանոնակարգի պահանջները:
2. Տեխնիկական փաստաթղթեր. Արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս
գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությունը կիրառելի պահանջները և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծությո
գնահատում՝
1) տեխնիկական փաստաթղթերը սահմանում և հնարավորության դեպքում նաև ներառում են արտադրանքի նախագծման
արտադրության և շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ.
2) տեխնիկական փաստաթղթերն իրենց կիրառելիության սահմաններում ներառում են առնվազն հետևյալ բաղադրիչները՝
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. ամբողջությամբ կամ մասնակի կիրառված փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնա
ցանկ, որոնց հղումները հրապարակվել են Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից: Փոխկապակցված ստանդարտների մասնա
կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն հատվածները, որոնք որ տարածվել (կիրառվել) են այդ
արտադրանքի համար,
ե. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների բավարարումը,
զ. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն` իրականացված փորձաքննությունների վերաբերյալ,
է. իրականացված փորձարկումների արձանագրություն:
3. Արտադրություն. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական գործընթացով և
ուսումնասիրությամբ (մոնիթորինգով) ապահովի արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական
փաստաթղթերին, որոնց հղում է կատարված սույն ընթացակարգի 2-րդ կետում, ինչպես նաև տվյալ արտադրանքի նկատմամբ կ
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
4. Համապատասխանության ազգային նշան և համապատասխանության հայտարարագիր. Արտադրողը կիրառվող տեխնիկ
կանոնակարգի պահանջներին բավարարող համապատասխանության ազգային նշանը մակնշում (զետեղում) է յուրաքանչյուր
արտադրանքին՝
1) արտադրողը կազմում է համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիր արտադրանքի մոդելի տեսակի
համապատասխանության համար և պահում այն տեխնիկական փաստաթղթերի հետ, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական
կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գ
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել այն արտադրանքը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
5. Սույն ընթացակարգի 4-րդ կետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր
ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորա
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 3
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ա 1

ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ Փ ՈՐՁԱՐԿՈ

1. Արտադրանքի ներքին հսկողություն և հսկողության ներքո արտադրանքի փորձարկումը դա համապատասխանության
գնահատման ընթացակարգ է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով
սահմանված պարտականությունները, երաշխավորում և միայն իր պատասխանատվության ներքո հայտարարում է, որ դիտարկվ
արտադրանքը բավարարում է դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
2. Արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու արտադրանքի
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համապատասխանությունը կիրառելի պահանջներին և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծություն և գնահատում՝
1) տեխնիկական փաստաթղթերը սահմանում և հնարավորության դեպքում նաև ներառում են արտադրանքի նախագծման
արտադրության և շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ.
2) տեխնիկական փաստաթղթերն իրենց կիրառելիության սահմաններում ներառում են առնվազն հետևյալ բաղադրիչները՝
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից և որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակի,
ե. փոխկապակցված ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն
հատվածները, որոնք տարածվել (կիրառվել) են այդ արտադրանքի համար,
զ. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների բավարարումը,
է. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների վերաբերյալ,
ը. իրականացված փորձարկումների արձանագրությունը:
3. Արտադրություն. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական գործընթացով և
ուսումնասիրությամբ (մոնիթորինգով) ապահովի արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական
փաստաթղթերին, որոնց հղում է կատարված սույն ընթացակարգի 2-րդ կետում, ինչպես նաև տվյալ արտադրանքի նկատմամբ կ
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
4. Արտադրանքի փորձարկում. Արտադրված յուրաքանչյուր արտադրանքի համար տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվա
պահանջներին համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով արտադրողի կողմից, կամ վերջինիս անունից, իրականացվում
կամ մի քանի փորձարկումներ` արտադրանքի մեկ կամ մի քանի ցուցանիշների համար: Արտադրողի ընտրությամբ փորձարկում
իրականացվում են կամ իր կազմում գործող հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից կամ
նշանակված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից` վերջինիս պատասխանատվության ներքո՝
1) այն դեպքերում, երբ փորձարկումներն իրականացվում են նշանակված մարմնի կողմից, արտադրողը` նշանակված մարմն
պատասխանատվությամբ, արտադրանքի արտադրության ընթացքում կցում է նշանակված մարմնի նույնականացման կոդը:
5. Արտադրողը` կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին բավարարող համապատասխանության ազգային նշ
մակնշում է յուրաքանչյուր արտադրանքին՝
1) արտադրողը կազմում է համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիր արտադրանքի մոդելի տեսակի
համապատասխանության համար և պահում այն տեխնիկական փաստաթղթերի հետ, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական
կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գ
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել այն արտադրանքը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
6. Սույն ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր
ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորա
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 4
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ա 2

ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ Փ ՈՐՁԱՐԿՈՒ
ԿԱՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ

1. Արտադրանքի ներքին հսկողություն և հսկողության ներքո արտադրանքի փորձարկում ` կամայական
պարբերականությամբ . համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է
ընթացակարգի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, երաշխավորում և միայն իր
պատասխանատվությամբ հայտարարում է, որ դիտարկվող արտադրանքը բավարարում է դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկա
կանոնակարգի պահանջները:
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2. Արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու արտադրանքի
համապատասխանությունը կիրառելի պահանջներին, և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծություն ու գնահատում: Տեխնիկ
փաստաթղթերով սահմանվում և, հնարավորության դեպքում, դրանցում նաև ներառվում են արտադրանքի նախագծման, արտա
և շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ.
1) տեխնիկական փաստաթղթերը, իրենց կիրառելիության սահմաններում, առնվազն ներառում են հետևյալ բաղադրիչները`
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և, որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն: Փոխկապակցված
ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն հատվածները, որոնք տարա
(կիրառվել) են այդ արտադրանքի վրա,
ե. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մ
բավարարվում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները,
զ. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների մասին,
է. իրականացված փորձարկումների մասին արձանագրություն:
3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական գործընթացով և ուսումնասիրությամբ
(մոնիթորինգով) ապահովի արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական փաստաթղթերին, որոնց հղում
կատարված սույն ընթացակարգի 2-րդ կետում, ինչպես նաև` տվյալ արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնա
պահանջները:
4. Արտադրանքի փորձարկում . հաշվի առնելով արտադրության տեխնոլոգիական բարդությունը և արտադրանքի քանակ
ինչպես նաև ներքին փորձարկումների որակի գնահատման նպատակով` արտադրողի ընտրությամբ փորձարկումներն իրականա
կամ իր կազմում գործող` հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից, կամ նշանակված
համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից` կամայական պարբերականությամբ.
1) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին տվյալ արտադրանքի համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով վեր
արտադրանքի նմուշը, որը տեղում վերցվել է սույն ընթացակարգի 4-րդ կետում նշված մարմնի կողմից` մինչև արտադրանքի
շուկայահանումը, զննվում և իրականացվում են փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագրերին
համապատասխան հատվածներում սահմանված փորձարկումներ կամ այլ անհրաժեշտ փորձարկումներ.
2) նմուշառման կիրառվող ընթացակարգը նախատեսված է որոշելու, թե արդյոք արտադրության գործընթացն իրականացվո
ընդունելի սահմաններում` արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու նկատառումով.
3) այն դեպքերում, երբ փորձարկումներն իրականացվում են նշանակված մարմնի կողմից, արտադրողը, նշանակված մարմն
պատասխանատվությամբ, արտադրության գործընթացում կցում է նշանակված մարմնի նույնականացման կոդը:
5. Արտադրողը կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները բավարարող համապատասխանության ազգային նշա
մակնշում է յուրաքանչյուր արտադրանքի վրա.
1) արտադրողը կազմում է համապատասխանության գրավոր հայտարարագիր` արտադրանքի մոդելի տեսակի
համապատասխանության համար, և այն պահում է տեխնիկական փաստաթղթերի հետ, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետակ
կառավարման մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո` 10 տարվա ընթացքում.
2) համապատասխանության հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքը, որի համա
կազմվել է: Համապատասխանության հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
6. Սույն ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր
ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորա
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 5
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման
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1. Արտադրանքի տեխնիկական հսկողությունը համապատասխանության գնահատման ընթացակարգի մի մասն է, որի
նշանակված մարմինն իրականացնում է արտադրանքի տեխնիկական նախագծի փորձաքննություն, հաստատում ու հավաստում
տեխնիկական նախագծի համապատասխանությունը դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:
2. Արտադրանքի տեխնիկական հսկողությունը կարող է իրականացվել ստորև նշված որևէ եղանակով`
1) նախատեսվող արտադրության վերջնական արտադրանքի տիպային օրինակի փորձաքննություն (արտադրության տեսակ
2) արտադրանքի տեխնիկական նախագծի համարժեքության գնահատում` տեխնիկական փաստաթղթերի և սույն ընթացակ
րդ կետով սահմանված` հիմնավորող ապացույցների փորձաքննության միջոցով, և նախատեսվող արտադրության տիպային օրի
(արտադրության տեսակի և նախագծի տեսակի համակցություն), կամ արտադրանքի մեկ կամ ավելի կարևոր նշանակություն ուն
հատվածների փորձաքննություն.
3) արտադրանքի տեխնիկական նախագծի համարժեքության գնահատում` տեխնիկական փաստաթղթերի և սույն ընթացակ
րդ կետով սահմանված` հիմնավորող ապացույցների փորձաքննության միջոցով, առանց տիպային օրինակի փորձաքննության (ն
տեսակը):
3. Արտադրողը, իր ընտրությամբ, արտադրանքի տեխնիկական հսկողության իրականացման համար հայտ է ներկայացնում
նշանակված մարմին: Հայտը ներառում է`
1) արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ եթե հայտը ներկայացվել է նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից` նաև նրա
և բնակության վայրը.
2) գրավոր հայտարարագիր, որ նմանատիպ հայտ չի ներկայացվել մեկ այլ նշանակված մարմին.
3) տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությունը
տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծություն ու գնահատում:
Տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանվում են, և, հնարավորության դեպքում, դրանք նաև ներառում են արտադրանքի նախագ
արտադրության և շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ: Տեխնիկական փաստաթղթերը, իրենց կիրառելիության
սահմաններում, ներառում են առնվազն հետևյալ բաղադրիչները`
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և, որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն,
ե. փոխկապակցված ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն
հատվածները, որոնք տարածվել (կիրառվել) են այդ արտադրանքի վրա,
զ. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
բավարարվում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները,
է. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների մասին,
ը. իրականացված փորձարկումների մասին արձանագրություն,
թ. նախատեսվող արտադրության տիպային օրինակներ: Նշանակված մարմինը կարող է պահանջել լրացուցիչ տիպային օրի
եթե դրանք անհրաժեշտ են փորձարկման ծրագիրն իրականացնելու համար,
ժ. տեխնիկական նախագծային լուծման համարժեքության ապացույցի հիմնավորում, որոնք կարող են հանդիսանալ օգտագո
փաստաթղթերը, հատկապես այն դեպքում, երբ համապատասխան փոխկապակցված ստանդարտները և (կամ) տեխնիկական
մասնագրերն ամբողջությամբ չեն կիրառվել: Անհրաժեշտության դեպքում հիմնավորող ապացույցները ներառում են արտադրող
համապատասխան լաբորատորիայի կամ վերջինիս անունից և պատասխանատվությամբ այլ փորձարկման լաբորատորիայի կող
իրականացված փորձարկումների արդյունքները:
4. Նշանակված մարմինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`
1) արտադրանքի դեպքում փորձաքննում է տեխնիկական փաստաթղթերը և հիմնավորող ապացույցները` արտադրանքի
տեխնիկական նախագծի համարժեքության գնահատման նպատակով.
2) տիպային օրինակների դեպքում ստուգում է տեխնիկական փաստաթղթերի հետ տիպային օրինակների արտադրության
համապատասխանությունը և նույնականացնում այն տարրերը, որոնք նախագծվել են համապատասխան փոխկապակցված
ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագրերի կիրառելի դրույթներին համապատասխան, ինչպես նաև այն տարրերը, որո
նախագծվել են առանց կիրառելու նշված ստանդարտների դրույթները.
3) իր կամ այլ մարմինների միջոցով իրականացնում է անհրաժեշտ փորձաքննություններ և փորձարկումներ` պարզելու համ
արտադրողը, փոխկապակցված ստանդարտով և (կամ) տեխնիկական մասնագրերով առաջարկվող լուծումներ կիրառելիս, արդյո
ճիշտ է կիրառել.
4) իր կամ այլ մարմինների միջոցով իրականացնում է համապատասխան փորձաքննություններ և փորձարկումներ` պարզել
համար, թե արդյոք այն դեպքերում, երբ չեն կիրառվել համապատասխան փոխկապակցված ստանդարտով և (կամ) տեխնիկակա
մասնագրերով սահմանված լուծումները, արտադրողի կողմից կիրառված լուծումները համապատասխանում են տեխնիկական
կանոնակարգի համապատասխան հիմնական պահանջներին.
5) արտադրողի հետ համաձայնեցնում է փորձաքննությունների և փորձարկումների իրականացման վայրը:
5. Նշանակված մարմինը կազմում է գնահատման հաշվետվություն, որում նկարագրվում են սույն ընթացակարգի 4-րդ կետին
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համապատասխան իրականացված գործողությունները և դրանց արդյունքները: Առանց խախտելու նշանակող մարմնի նկատմա
կողմից ստանձնած պարտականությունները` նշանակված մարմինը, միայն արտադրողի համաձայնությամբ, մասամբ կամ
ամբողջությամբ հրապարակում է այդ հաշվետվության բովանդակությունը:
6. Այն դեպքերում, երբ տեսակը համապատասխանում է տվյալ արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնա
պահանջներին, նշանակված մարմինն արտադրողին տրամադրում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատ.
1) սերտիֆիկատը պետք է ներառի արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, փորձաքննության արդյունքները, վավերակա
պայմանները (եթե այդպիսիք կան), ինչպես նաև` հաստատված տեսակը նույնականացնելու համար անհրաժեշտ տվյալներ.
2) սերտիֆիկատը կարող է ունենալ մեկ կամ ավելի հավելվածներ: Սերտիֆիկատը և դրա հավելվածները պարունակում են ա
ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որը հնարավորություն կտա գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությունը
գնահատման ենթակա` փորձաքննված տեսակին, ինչպես նաև իրականացնելու հսկողություն` արտադրանքի շահագործման ընթ
3) այն դեպքերում, երբ տեսակը չի համապատասխանում տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին, նշանակվա
մարմինը հրաժարվում է տրամադրել արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատ և համապատասխանաբար դրա
տեղեկացնում է հայտատուին` տրամադրելով մերժման մանրամասն պատճառները:
7. Նշանակված մարմինն ընդհանուր առմամբ պետք է տեղեկացված լինի գիտության և տեխնիկայի ցանկացած նորարարակ
փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են մատնանշել, որ հաստատված տեսակն այլևս չի համապատասխանում տեխնիկակա
կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին, և պետք է նաև որոշի, թե նման փոփոխությունները կպահանջեն արդյոք հետագա
ուսումնասիրություններ: Եթե այո, ապա նշանակված մարմինը, համապատասխանաբար, դրա մասին տեղեկացնում է արտադր
1) արտադրողը նշանակված մարմնին հաղորդում է տեղեկատվություն այն մասին, որ ունի արտադրանքի տեխնիկական
հսկողության սերտիֆիկատին վերաբերող տեխնիկական փաստաթղթեր հաստատված տեսակին վերաբերող այն բոլոր
փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են իրենց ազդեցությունն ունենալ արտադրանքի` տեխնիկական կանոնակարգի հիմնակ
պահանջների համապատասխանության կամ սերտիֆիկատի վավերականության պայմանների վրա: Այս փոփոխությունները պա
են լրացուցիչ վավերացում` արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատի բնօրինակը լրացնելու տեսքով:
8. Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին իր նշանակող մարմնին տեղեկացնում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատի և (կամ) դրանց լրացումների մասին, որոնք տրամադրվել կամ ճանաչվել են անվավեր, ինչպես նաև պարբերաբար
ըստ պահանջի նշանակող մարմնին տրամադրում է մերժված, կասեցված կամ գործողությունն ուժը կորցրած սերտիֆիկատների
1) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին այլ նշանակված մարմիններին տեղեկացնում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողու
սերտիֆիկատների և (կամ) դրանց մերժված, կասեցված կամ որևէ այլ կերպ սահմանափակված, անվավեր ճանաչված սերտիֆիկ
ու լրացումների մասին, և պահանջի դեպքում` նաև իր կողմից տրամադրված սերտիֆիկատների և (կամ) դրանց լրացումների մա
2) համակարգող մարմինը, կանոնակարգող մարմինները և այլ նշանակված մարմիններ, անհրաժեշտության դեպքում, կարո
բերել արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատների և (կամ) դրանց լրացումների պատճենները: Համակարգող մ
կանոնակարգող մարմինները կարող են նաև ձեռք բերել տեխնիկական փաստաթղթերի և նշանակված մարմնի կողմից իրականա
փորձաքննությունների արդյունքների պատճենները.
3) նշանակված մարմինը մինչև սերտիֆիկատի վավերականության ժամկետի ավարտը պահպանում է արտադրանքի տեխնի
հսկողության սերտիֆիկատի և դրա լրացումների ու հավելվածների պատճենները, ինչպես նաև տեխնիկական փաստաթղթերի փ
այդ թվում` արտադրողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը:
9. Արտադրողը պահպանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատի, հավելվածների և լրացումների
պատճենները` տեխնիկական փաստաթղթերի հետ միասին, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական կառավարման մարմիննե
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում:
10. Արտադրողի լիազոր ներկայացուցիչը կարող է ներկայացնել սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված հայտը և կատարել
ընթացակարգի 7-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, եթե դրանք սահմանված են նրան տրված լիազորագր
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 6
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Գ

ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Տ ԵՍԱԿԻՆ` ԱՐՏ ԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐ

1. Հ ամապատասխանու թյուն տեսակին ` ա րտադրության ներքին հսկողու թյան հիման վրա . համապատասխանո
գնահատման ընթացակարգի մի մասն է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերով
սահմանված պարտականությունները և երաշխավորում ու հայտարարում է, որ տվյալ արտադրանքը համապատասխանում է
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արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին և բավարարում է արտադրանքի նկատմամ
կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
2. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական գործընթացով և ուսումնասիրությամբ
(մոնիթորինգով) ապահովի արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում նկարագրված` հաստատված տեսակին, ինչպես նաև` արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական
կանոնակարգի պահանջներին:
3. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքի վրա մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը` եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողութ
սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին և բավարարում է տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջները.
1) արտադրողը կազմում է համապատասխանության գրավոր հայտարարագիր` արտադրանքի մոդելի տեսակի
համապատասխանության համար, և այն պահում է տեխնիկական փաստաթղթերի հետ միասին, որոնք պետք է հասանելի լինեն
պետական կառավարման մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանութ
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին` համապատաս
պահանջի դեպքում:
4. Սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր
ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորա
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 7
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Գ 1
ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐՔՈ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ Փ ՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ Տ ԵՍԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Արտադրանքի ներքին հսկողության և հսկողության ներքո արտադրանքի փորձարկման հիման վրա տեսակին
համապատասխանությունը համապատասխանության գնահատման ընթացակարգի մի մասն է, որի միջոցով արտադրողն իրակա
է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, միայն իր պատասխանատվության ներք
երաշխավորում և հայտարարում է, որ տվյալ արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին և բավարարում է արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի
պահանջները:
2. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական գործընթացով և ուսումնասիրությամբ
(մոնիթորինգով) ապահովի արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում նկարագրված` հաստատված տեսակին, ինչպես նաև արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանո
պահանջներին:
3. Արտադրված յուրաքանչյուր արտադրանքի համար` տեխնիկական կանոնակարգի սահմանված պահանջներին
համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով արտադրողի կողմից կամ վերջինիս անունից իրականացվում են մեկ կամ մի ք
փորձարկումներ` արտադրանքի մեկ կամ մի քանի ցուցանիշների համար`
1) արտադրողի ընտրությամբ փորձարկումներն իրականացվում են կա՛մ իր կազմում գործող հավատարմագրված
համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից, կա՛մ նշանակված համապատասխանության գնահատման մարմնի կող
վերջինիս պատասխանատվության ներքո.
2) այն դեպքերում, երբ փորձարկումներն իրականացվում են նշանակված մարմնի կողմից, արտադրողը, նշանակված մարմն
պատասխանատվությամբ, արտադրանքի արտադրության ընթացքում կցում է նշանակված մարմնի նույնականացման կոդը:
4. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշան, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի նախագծի տեխնիկական
հսկողության սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին և բավարարում է տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջները`
1) արտադրողն արտադրանքի մոդելի տեսակի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանության մաս
գրավոր հայտարարագիր և այն պահում է տեխնիկական փաստաթղթերի հետ, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական կառավ
մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
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2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
5. Սույն ընթացակարգի 4-րդ կետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր
ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորա
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
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ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Գ 2

ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՄԱՅԱԿԱ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ Փ ՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ Տ ԵՍԱԿԻ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Արտադրանքի ներքին հսկողության և հսկողության ներքո արտադրանքի կամայական պարբերականությամբ փորձարկմա
վրա տեսակի համապատասխանությունը համապատասխանության գնահատման ընթացակարգի մի մասն է, որի միջոցով արտա
իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, միայն իր
պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ տվյալ արտադրանքը համապատասխանում է արտադրա
տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին ու բավարարում է արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
2. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական գործընթացով և ուսումնասիրությամբ
(մոնիթորինգով) ապահովի արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում նկարագրված` հաստատված տեսակին, ինչպես նաև արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանո
պահանջներին:
3. Հաշվի առնելով արտադրության տեխնոլոգիական բարդությունը և արտադրանքի քանակը, ինչպես նաև ներքին փորձարկո
որակի գնահատման նպատակով արտադրողի ընտրությամբ փորձարկումներն իրականացվում են կա՛մ իր կազմում գործող
հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից, կա՛մ նշանակված համապատասխանության գնա
մարմնի կողմից` կամայական պարբերականությամբ`
1) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին տվյալ արտադրանքի համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով վեր
արտադրանքի նմուշը, որը տեղում վերցվել է նշված մարմնի կողմից` մինչև արտադրանքի շուկայահանումը, զննվում է, և
իրականացվում են փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան հատվածներում
սահմանված փորձարկումներ կամ այլ անհրաժեշտ փորձարկումներ.
2) այն դեպքերում, երբ նմուշը չի համապատասխանում որակի ընդունելի մակարդակին, մարմինը ձեռնարկում է համապատ
միջոցներ.
3) նմուշառման կիրառվող ընթացակարգը նախատեսված է որոշելու, թե, արդյո՞ք, արտադրության գործընթացն իրականացվ
ընդունելի սահմաններում` արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով.
4) այն դեպքերում, երբ փորձարկումներն իրականացվում են նշանակված մարմնի կողմից, արտադրողը, նշանակված մարմն
պատասխանատվության ներքո, արտադրության գործընթացում կցում է նշանակված մարմնի նույնականացման կոդը:
4. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողությ
սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին և բավարարում է տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջները`
1) արտադրողն արտադրանքի մոդելի տեսակի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանության մաս
գրավոր հայտարարագիր և այն պահում է տեխնիկական փաստաթղթերի հետ, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական կառավ
մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
5. Սույն ընթացակարգի 4-րդ կետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր
ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են լիազոր ներկայացուցչի
լիազորագրով:

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151704
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
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ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Դ
ԱՐՏ ԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ Տ ԵՍԱԿԻ
ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Արտադրության գործընթացի որակի ապահովման վրա հիմնված տեսակի համապատասխանությունը համապատասխանո
գնահատման ընթացակարգի մի մասն է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ և 5-րդ կետերով
սահմանված պարտականությունները և միայն իր պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ տվյալ
արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին և
բավարարում է արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
2. Արտադրողն արտադրության, վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և արտադրանքի փորձարկման համ
գործածում է սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով սահմանված որակի հաստատված համակարգը, որը և ենթակա է հսկողության` ին
սահմանված է սույն ընթացակարգի 4-րդ կետով:
3. Արտադրողն իր հայեցողությամբ հայտ է ներկայացնում նշանակված մարմին` տվյալ արտադրանքի որակի համակարգի
գնահատման համար`
1) հայտը ներառում է տեղեկություններ հետևյալի մասին`
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացվում է լիազոր ներկայացուցչի կողմից
անունը և բնակության վայրը,
բ. գրավոր հայտարարագիր այն մասին, որ նույն հայտը չի ներկայացվել մեկ այլ նշանակված մարմին,
գ. արտադրանքի նախատեսված տեսակի մասին ամբողջական տեղեկատվություն,
դ. որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,
ե. հաստատված տեսակին վերաբերող տեխնիկական փաստաթղթեր և արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկ
պատճենը.
2) որակի համակարգն ապահովում է արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին և բավարարում արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի
պահանջները: Արտադրողի կողմից ընդունված բոլոր տարրերը, պահանջները և դրույթները պետք է փաստաթղթավորել համակա
պատշաճ մակարդակով` որպես գրավոր քաղաքականություններ, ընթացակարգեր և հրահանգներ: Որակի համակարգի փաստա
ենթադրում են որակին առնչվող ծրագրերի, պլանների, ձեռնարկների և գրանցումների միատեսակ մեկնաբանություններ: Այն,
մասնավորապես, պետք է պարունակի`
ա. արտադրանքի որակին առնչվող պատասխանատվությունների և իրավասությունների կազմակերպչական կառուցվածքի ո
նպատակների նկարագրությունը,
բ. համապատասխան արտադրության կիրառվող որակի հսկողության և որակի ապահովման մեթոդների, գործընթացների ու
համակարգված գործողությունների նկարագրությունը,
գ. արտադրության ընթացքում, դրանից առաջ և հետո իրականացվող փորձաքննությունների ու փորձարկումների և դրանց
իրականացման հաճախականության նկարագրությունը,
դ. որակին վերաբերող գրառումների, ինչպես, օրինակ, իրականացված տեխնիկական հսկողության մասին հաշվետվության,
փորձարկման տվյալների, տրամաչափարկման (կալիբրավորման) տվյալների, աշխատակազմի որակավորման մասին
հաշվետվությունների նկարագրությունը,
ե. արտադրանքի պահանջվող որակի ապահովման մոնիթորինգի միջոցների և որակի համակարգի արդյունավետ աշխատան
տեղեկություններ.
3) նշանակված մարմինը գնահատում է որակի համակարգը` որոշելու համար, թե, արդյոք, այն բավարարու՞մ է սույն ընթաց
3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված պահանջները, թե՞ անհրաժեշտ է այն վերագնահատել: Այն պետք է ենթադրի
համապատասխանություն նշված պահանջներին, այսինքն` որակի համակարգի տարրերը պետք է համապատասխանեն
փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագրերի համապատասխան դրույթներին.
4) ի լրումն որակի կառավարման համակարգերի փորձին` աուդիտ իրականացնող թիմում պետք է լինի համապատասխան
արտադրանքի ոլորտի և տեխնոլոգիաների գնահատման փորձառությամբ ու տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջնե
իմացությամբ առնվազն մեկ անդամ: Աուդիտի գործընթացը ներառում է գնահատման նպատակով այցելությունն արտադրողի տ
ա. աուդիտ իրականացնող թիմը վերանայում է սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերությունում նշվա
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տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք կհաստատեն, որ արտադրողը կարող է նույնականացնել տեխնիկական կանոնակարգի
համապատասխան պահանջները և իրականացնել անհրաժեշտ փորձաքննություն` նշված պահանջներին արտադրանքի
համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով,
բ. որոշման մասին ծանուցվում է արտադրողին: Ծանուցումը ներառում է աուդիտի մասին եզրակացությունը և գնահատման
վերաբերյալ հիմնավորված որոշումը.
5) արտադրողը պարտավորվում է ինչպես հարկն է իրականացնել որակի համակարգից բխող պարտավորությունները և պահ
դրանց համարժեքությունն ու արդյունավետությունը.
6) արտադրողը որակի համակարգը հաստատող` նշանակված մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգում նախատեսվա
փոփոխությունների մասին: Նշանակված մարմինը գնահատում է առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները և ընդունում որոշում ա
մասին, թե, արդյոք, փոփոխված որակի համակարգը կշարունակի՞ համապատասխանել սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 2-րդ են
սահմանված պահանջներին, թե՞ անհրաժեշտ է իրականացնել վերագնահատում.
7) նշանակված մարմինն արտադրողին ծանուցում է իր որոշման մասին: Ծանուցման հետ միասին ներկայացվում են
փորձաքննության մասին եզրակացությունը և գնահատման վերաբերյալ հիմնավորված որոշումը:
4. Նշանակված մարմնի պատասխանատվության ներքո իրականացվող հսկողության նպատակը համոզվելն է, որ արտադրող
կատարում է հաստատված որակի համակարգից բխող պարտավորությունները`
1) արտադրողը գնահատման նպատակով թույլ է տալիս նշանակված մարմնին մուտք գործել արտադրության, տեխնիկական
հսկողության, փորձարկումների և պահեստավորման տարածքներ և վերջինիս տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները
մասնավորապես`
ա. որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,
բ. որակի վերաբերյալ գրառումներ, ինչպես, օրինակ, տեխնիկական հսկողության մասին հաշվետվություններ և փորձարկման
տրամաչափարկման (կալիբրավորման) ու ներգրավված աշխատողների որակավորման մասին տվյալներ.
2) նշանակված մարմինը պարբերաբար պետք է իրականացնի աուդիտ` համոզվելու համար, թե, արդյո՞ք, արտադրողը պահ
և կիրառում է որակի համակարգը. և արտադրողին պետք է տրամադրի հաշվետվություն աուդիտի արդյունքների մասին.
3) նշանակված մարմինը կարող է նաև անսպասելի այցելել արտադրողին: Այդպիսի այցելությունների ժամանակ, անհրաժեշ
դեպքում, նա իրականացնում կամ պատվիրում է արտադրանքի փորձարկումների իրականացումը, որպեսզի պարզի, թե, արդյո՞ք
համակարգը պատշաճ կերպով է գործում.
4) նշանակված մարմինն արտադրողին տրամադրում է մարմնի ղեկավարի կողմից հաստատված հաշվետվություն այցելութ
արդյունքների մասին, իսկ փորձարկումների իրականացման դեպքում` նաև փորձարկման արձանագրությունը:
5. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված` նշանակված մարմնի
պատասխանատվության ներքո` վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի
տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին և բավարարում է տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի
պահանջները`
1) արտադրողն արտադրանքի մոդելի տեսակի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանության մաս
գրավոր հայտարարագիր և այն պահում է տեխնիկական փաստաթղթերի հետ, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական կառավ
մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
6. Արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է հետևյալ փաստաթղթ
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին`
1) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը.
2) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետում նշված` հաստատված փոփոխությունները.
3) նշանակված մարմնի կողմից սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 6-րդ, 4-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում նշված
որոշումներն ու հաշվետվությունները:
7. Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին իր նշանակող մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգերի հաստատումների կա
կորցրած ճանաչելու մասին և նշանակող մարմին պարբերաբար կամ ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է որակի համակար
մերժման, կասեցման կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վավերացումների ցանկը: Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին այլ նշանակվ
մարմինների տեղեկացնում է որակի համակարգի հաստատման, մերժման, կասեցման, ուժը կորցրած ճանաչելու, իսկ անհրաժեշ
դեպքում` որակի համակարգի հաստատման մասին:
8. Սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին, 6-րդ ենթակետերով, 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված արտադրողի պարտականու
կարող են իրականացվել նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք
սահմանված են լիազոր ներկայացուցչի լիազորագրով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ
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Հավել ված N 10
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Դ 1
ԱՐՏ ԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

1. Արտադրության գործընթացի որակի ապահովումը համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ է, որի միջոցով
արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 4-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները և միայն իր
պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ տվյալ արտադրանքը բավարարում է վերջինիս նկատմամ
կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
2. Արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու արտադրանքի
համապատասխանությունը կիրառելի պահանջներին և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծությունն ու գնահատումը`
1) տեխնիկական փաստաթղթերը սահմանում և հնարավորության դեպքում նաև ներառում են արտադրանքի նախագծման
արտադրության ու շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջները: Տեխնիկական փաստաթղթերն իրենց կիրառելիությա
սահմաններում ներառում են առնվազն հետևյալ բաղադրիչները`
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերն ու ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն,
ե. փոխկապակցված ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն
հատվածները, որոնք տարածվել (կիրառվել) են այդ արտադրանքի համար,
զ. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների բավարարումը,
է. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների մասին,
ը. իրականացված փորձարկումների մասին արձանագրություն:
3. Արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում պետք է ապահովի փաստաթղթերի
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին:
4. Արտադրություն. արտադրողն արտադրության, վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և արտադրանքի
փորձարկման համար գործածում է սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով սահմանված որակի հաստատված
համակարգը, որը և ենթակա է հսկողության` ինչպես սահմանված է սույն ընթացակարգի 6-րդ կետով:
5. Արտադրողն իր հայեցողությամբ նշանակված մարմին հայտ է ներկայացնում տվյալ արտադրանքի որակի համակարգի
գնահատման համար`
1) հայտը ներառում է տեղեկություններ հետևյալի մասին`
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացվում է լիազոր ներկայացուցչի կողմից
անունը և բնակության վայրը,
բ. գրավոր հայտարարագիր այն մասին, որ նույն հայտը չի ներկայացվել մեկ այլ նշանակված մարմին,
գ. արտադրանքի նախատեսված տեսակի մասին ամբողջական տեղեկատվություն,
դ. որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,
ե. սույն ընթացակարգի 2-րդ կետում նշված տեխնիկական փաստաթղթերը.
2) որակի համակարգն ապահովում է արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխն
կանոնակարգի պահանջներին: Արտադրողի կողմից ընդունված բոլոր տարրերը, պահանջները և դրույթները պետք է փաստաթղթ
համակարգված և պատշաճ մակարդակով` որպես գրավոր քաղաքականություններ, ընթացակարգեր և հրահանգներ.
3) որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթերը ենթադրում են որակին առնչվող ծրագրերի, պլանների, ձեռնարկների և
գրանցումների միատեսակ մեկնաբանություններ: Այն պետք է պարունակի համարժեք նկարագրություն`
ա. արտադրանքի որակին առնչվող պատասխանատվությունների և իրավասությունների կազմակերպչական կառուցվածքի ո
նպատակների,
բ. համապատասխան արտադրության կիրառվող որակի հսկողության և որակի ապահովման մեթոդների, գործընթացների ու
համակարգված գործողությունների,
գ. արտադրության ընթացքում, դրանից առաջ և հետո իրականացվող փորձաքննությունների ու փորձարկումների և դրանց
իրականացման հաճախականության,
դ. որակին վերաբերող գրառումների, ինչպես, օրինակ, իրականացված տեխնիկական հսկողության մասին հաշվետվության,
փորձարկման տվյալների, տրամաչափարկման (կալիբրավորման) տվյալների, աշխատակազմի որակավորման մասին
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հաշվետվությունների,
ե. արտադրանքի պահանջվող որակի ապահովման մոնիթորինգի միջոցների և որակի համակարգի արդյունավետ աշխատան
տեղեկություններ.
4) նշանակված մարմինը գնահատում է որակի համակարգը` որոշելու համար, թե, արդյո՞ք, այն բավարարում է սույն ընթաց
5-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետերում նշված պահանջները: Այն պետք է ենթադրի համապատասխանություն նշված պահանջներ
այսինքն` որակի համակարգի տարրերը պետք է համապատասխանեն փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական
մասնագրերի համապատասխան դրույթներին.
5) ի լրումն որակի կառավարման համակարգերում ունեցած փորձին` աուդիտ իրականացնող թիմում պետք է լինի համապա
արտադրանքի ոլորտի և տեխնոլոգիաների գնահատման փորձառությամբ ու տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջնե
իմացությամբ առնվազն մեկ անդամ: Աուդիտի գործընթացը ներառում է գնահատման նպատակով այցելությունն արտադրողի տ
Աուդիտ իրականացնող թիմը վերանայում է սույն ընթացակարգի 2-րդ կետում նշված տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք կհա
որ արտադրողը կարող է նույնականացնել տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան պահանջները և իրականացնել անհր
փորձաքննություն` նշված պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով.
6) որոշման մասին ծանուցվում է արտադրողին: Ծանուցման մեջ նշվում են աուդիտի մասին եզրակացությունը և գնահատմա
վերաբերյալ հիմնավորված որոշումը.
7) արտադրողը պարտավորվում է իրականացնել հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները և պահպ
դրանց համարժեքությունն ու արդյունավետությունը.
8) արտադրողը որակի համակարգը հաստատող` նշանակված մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգում նախատեսվա
փոփոխությունների մասին.
9) նշանակված մարմինը գնահատում է առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները և ընդունում որոշում այն մասին, թե, արդյոք
փոփոխված որակի համակարգը կշարունակի՞ բավարարել սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով սահմանվա
պահանջները, թե՞ անհրաժեշտ է իրականացնել վերագնահատում.
10) նշանակված մարմինն արտադրողին ծանուցում է իր որոշման մասին: Ծանուցման հետ միասին ներկայացվում են
փորձաքննության մասին եզրակացությունը և գնահատման վերաբերյալ հիմնավորված որոշումը:
6. Նշանակված մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող հսկողության նպատակը համոզվելն է, որ արտադրողն
ամբողջովին կատարում է հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները`
1) արտադրողը գնահատման նպատակով թույլ է տալիս նշանակված մարմնին մուտք գործել արտադրության, տեխնիկական
հսկողության, փորձարկումների և պահեստավորման տարածքներ և վերջինիս տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները
մասնավորապես`
ա. որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,
բ. սույն ընթացակարգի 2-րդ կետով սահմանված տեխնիկական փաստաթղթեր,
գ. որակի վերաբերյալ գրառումներ, ինչպես, օրինակ, տեխնիկական հսկողության մասին հաշվետվություններ և փորձարկման
տրամաչափարկման (կալիբրավորման) ու ներգրավված աշխատողների որակավորման մասին տվյալներ.
2) նշանակված մարմինը պարբերաբար պետք է իրականացնի աուդիտ` համոզվելու համար, թե, արդյո՞ք, արտադրողը պահ
և կիրառում է որակի համակարգը, և արտադրողին պետք է տրամադրի հաշվետվություն աուդիտի արդյունքների մասին.
3) նշանակված մարմինը կարող է նաև անսպասելի այցելել արտադրողին: Այդպիսի այցելությունների ժամանակ, անհրաժեշ
դեպքում, նա իրականացնում կամ պատվիրում է արտադրանքի փորձարկումների իրականացումը, որպեսզի պարզի, թե, արդյո՞ք
համակարգը պատշաճ կերպով է գործում.
4) նշանակված մարմինն արտադրողին տրամադրում է հաշվետվություն այցելության արդյունքների մասին, իսկ փորձարկու
իրականացման դեպքում` նաև փորձարկման մասին արձանագրությունը:
7. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և սույն ընթացակարգի 5-րդ կետում նշված` նշանակված մարմնի պատասխանատվո
ներքո` վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական կանոնակար
կիրառելի պահանջներին: Արտադրողն արտադրանքի յուրաքանչյուր մոդելի համապատասխանության համար կազմում է
համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական կառավարման մարմիններին
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիրը
հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է: Համապատասխանության
գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին` համապատասխան պահանջի դեպքում
8. Արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է հետևյալ փաստաթղթ
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին`
1) սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը.
2) սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 8-10-րդ ենթակետերում նշված` հաստատված փոփոխությունները.
3) նշանակված մարմնի կողմից սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 8-10-րդ, 6-րդ կետի 2-4-րդ ենթակետերում նշված որոշումնե
հաշվետվությունները:
9. Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին իր նշանակող մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգերի հաստատումների կամ
կորցրած ճանաչելու մասին և նշանակող մարմին պարբերաբար կամ ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է որակի համակար
մերժման, կասեցման և ուժը կորցրած ճանաչելու վավերացումների ցանկը: Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին այլ նշանակված
մարմինների տեղեկացնում է որակի համակարգի հաստատման, մերժման, կասեցման, ուժը կորցրած ճանաչելու, իսկ անհրաժեշ
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դեպքում` որակի համակարգի հաստատման մասին:
10. Սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով, 5-րդ կետի 1-ին, 8-10-րդ, 6-րդ կետի 2-4-րդ ենթակետերով սահմանված արտադրողի
պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և
պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են լիազոր ներկայացուցչի լիազորագրով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 11
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ե
ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ Տ ԵՍԱԿԻ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտադրանքի որակի ապահովման վրա հիմնված տեսակի համապատասխանությունը համապատասխանությ
գնահատման ընթացակարգի մի մասն է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ և 5-րդ կետերով
սահմանված պարտականությունները և միայն իր պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ տվյալ
արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին և
բավարարում է վերջինիս նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները:
2. Արտադրողը վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և արտադրանքի փորձարկման համար գործածում է
ընթացակարգի 3-րդ կետով սահմանված որակի հաստատված համակարգ, որը և ենթակա է հսկողության, ինչպես սահմանված է
կետով:
3. Արտադրողն իր հայեցողությամբ նշանակված մարմին հայտ է ներկայացնում տվյալ արտադրանքի համար.
1) որակի համակարգի գնահատման համար հայտը ներառում է տեղեկություններ հետևյալի մասին`
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացվում է լիազոր ներկայացուցչի կողմից
անունը և բնակության վայրը,
բ. գրավոր հայտարարագիր, որ նույն հայտը չի ներկայացվել մեկ այլ նշանակված մարմին,
գ. արտադրանքի նախատեսված տեսակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն,
դ. որակի համակարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր,
ե. հաստատված տեսակի վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր և արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկ
պատճենը.
2) որակի համակարգն ապահովում է արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին և բավարարում է դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջն
3) արտադրողի կողմից ընդունված բոլոր տարրերը, պահանջները և դրույթները պետք է փաստաթղթավորել համակարգված
պատշաճ` գրավոր քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և հրահանգների տեսքով: Որակի համակարգի փաստաթղթերը
ենթադրում են որակին առնչվող ծրագրերի, պլանների, ձեռնարկների և գրանցումների միատեսակ մեկնաբանություններ և պետք
ներառի համարժեք նկարագրություն`
ա. արտադրանքի որակին առնչվող պատասխանատվությունների և իրավասությունների կազմակերպչական կառուցվածքի ո
նպատակների,
բ. արտադրությունից հետո իրականացվող փորձաքննությունների և փորձարկումների,
գ. որակին վերաբերող գրառումների, ինչպես, օրինակ, իրականացված տեխնիկական հսկողության հաշվետվության, փորձար
տվյալների, տրամաչափարկման (կալիբրավորման) տվյալների, աշխատակազմի որակավորման մասին հաշվետվությունների,
դ. որակի համակարգի արդյունավետ գործունեության մոնիթորինգի միջոցների.
4) նշանակված մարմինը գնահատում է որակի համակարգը` որոշելու համար, թե, արդյոք, այն բավարարում է սույն ընթացա
3-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված պահանջները: Այն ենթադրում է համապատասխանություն նշված պահանջներին,
որակի համակարգի տարրերը պետք է համապատասխանեն փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագ
համապատասխան դրույթներին.
5) ի լրումն որակի կառավարման համակարգերում ունեցած փորձին` աուդիտ իրականացնող թիմում պետք է լինի համապա
արտադրանքի ոլորտի և տեխնոլոգիաների գնահատման փորձառությամբ և տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներ
իմացությամբ առնվազն մեկ անդամ.
6) աուդիտի գործընթացը ներառում է գնահատման այցելություն արտադրողի տարածք: Աուդիտ իրականացնող թիմը վերան
սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերությունում նշված տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք կհաստատ
արտադրողը կարող է նույնականացնել տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան պահանջները և իրականացնել անհրաժ
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փորձաքննություն` նշված պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով.
7) որոշումը ծանուցվում է արտադրողին: Ծանուցման մեջ նշվում է աուդիտի եզրակացությունը և գնահատման հիմնավորվա
որոշումը.
8) արտադրողը պարտավորվում է իրականացնել հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները և պահպ
դրանց համարժեքությունն ու արդյունավետությունը.
9) արտադրողը որակի համակարգը հաստատող նշանակված մարմնին տեղեկացնում է հաստատված որակի համակարգում
նախատեսված բոլոր փոփոխությունների մասին.
10) նշանակված մարմինը գնահատում է առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները և որոշում ընդունում այն մասին, թե արդյո
փոփոխված որակի համակարգը կշարունակի բավարարել սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանվա
պահանջները, թե անհրաժեշտ է իրականացնել վերագնահատում.
11) նա ծանուցում է արտադրողին իր որոշման մասին: Ծանուցման հետ ներկայացվում են փորձաքննության եզրակացությու
գնահատման հիմնավորված որոշումը:
4. Նշանակված մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող հսկողության նպատակը համոզվելն է, որ արտադրողն
ամբողջովին կատարում է հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները.
1) գնահատման նպատակով արտադրողը թույլ է տալիս նշանակված մարմնին մուտք գործել արտադրության, տեխնիկական
հսկողության, փորձարկումների և պահեստավորման տարածքներ և վերջինիս տրամադրում է բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունն
մասնավորապես`
ա. որակի համակարգի փաստաթղթեր,
բ. որակի վերաբերյալ գրառումներ, ինչպես, օրինակ, տեխնիկական հսկողության հաշվետվություններ և փորձարկման,
տրամաչափարկման (կալիբրավորման) ու ներգրավված աշխատողների որակավորման տվյալներ.
2) նշանակված մարմինը պարբերաբար պետք է իրականացնի աուդիտ` ստուգելու համար, թե, արդյոք, արտադրողը պահպա
կիրառում է որակի համակարգը և արտադրողին պետք է տրամադրի հաշվետվություն աուդիտի արդյունքների մասին.
3) նշանակված մարմինը կարող է նաև անսպասելի այցելել արտադրողին: Այդ տեսակ այցելությունների ժամանակ,
անհրաժեշտության դեպքում, նա կարող է իրականացնել կամ պատվիրել արտադրանքի փորձարկումներ, որպեսզի պարզի, թե,
որակի համակարգը պատշաճ կերպով է գործում: Նշանակված մարմինը տրամադրում է արտադրողին հաշվետվություն այցելու
արդյունքների մասին, իսկ փորձարկումների իրականացման դեպքում նաև` փորձարկման արձանագրությունը:
5. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված նշանակված մարմնի
պատասխանատվության ներքո` վերջինիս նույնականացման ծածկագիրը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադր
տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին և համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին.
1) արտադրողն արտադրանքի յուրաքանչյուր մոդելի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանությա
գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից
տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել ա
արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
6. Արտադրողը, արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է հետևյալ փաստաթղ
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին`
ա. սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը,
բ. սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 9-11-րդ ենթակետերում նշված հաստատված փոփոխությունները,
գ. նշանակված մարմնի կողմից սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 9-11-րդ ենթակետերում, 4-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր
նշված որոշումները և հաշվետվությունները:
7. Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին տեղեկացնում է իր նշանակող մարմնին որակի համակարգերի հաստատումների կամ
կորցրած ճանաչելու մասին և պարբերաբար կամ ըստ անհրաժեշտության նշանակող մարմնին ներկայացնում է որակի համակա
մերժման, կասեցման կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վավերացումների ցանկը.
1) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին տեղեկացնում է այլ նշանակված մարմիններին որակի համակարգի հաստատման մեր
կասեցման, դադարեցման, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` որակի համակարգի հաստատման մասին:
8. Սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին, 9-11-րդ ենթակետերով, 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված արտադրողի
պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և
պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորագրով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ
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Հավել ված N 12
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ե 1
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ Փ ՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎ

1. Վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և փորձարկման որակի ապահովումը
համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ,
րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, միայն իր պատասխանատվությամբ երաշխավորում և հայտարարում է, որ տ
արտադրանքը համապատասխանում է վերջինիս նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:
2. Արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու արտադրանքի
համապատասխանությունը կիրառելի պահանջներին և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծություն և գնահատում.
1) տեխնիկական փաստաթղթերը սահմանում և հնարավորության դեպքում նաև ներառում են արտադրանքի նախագծման
արտադրության և շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ.
2) տեխնիկական փաստաթղթերն իրենց կիրառելիության սահմաններում առնվազն ներառում են հետևյալ բաղադրիչները`
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն: Փոխկապակցված
ստանդարտների մասնակիորեն կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն հատվածները, որոնք ո
կիրառվել են այդ արտադրանքի համար.
3) եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների բավարարումը`
ա. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների վերաբերյալ,
բ. իրականացված փորձարկումների արձանագրություններ:
3. Արտադրողը, արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում պետք է ապահովի փաստաթղթերի
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին:
4. Արտադրողը վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և արտադրանքի փորձարկման համար գործածում է
ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված որակի հաստատված համակարգ, որը և ենթակա է հսկողության, ինչպես սահմանված է
ընթացակարգի 6-րդ կետով:
5. Արտադրողն իր հայեցողությամբ նշանակված մարմին հայտ է ներկայացնում տվյալ արտադրանքի որակի համակարգի
գնահատման համար.
1) հայտը ներառում է տեղեկություններ հետևյալի մասին`
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացվում է լիազոր ներկայացուցչի կողմից
անունը և բնակության վայրը,
բ. գրավոր հայտարարագիր, որ նույն հայտը չի ներկայացվել մեկ այլ նշանակված մարմին,
գ. արտադրանքի նախատեսված տեսակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն,
դ. որակի համակարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր,
ե. սույն ընթացակարգի 2-րդ կետով սահմանված տեխնիկական փաստաթղթեր.
2) որակի համակարգն ապահովում է արտադրանքի համապատասխանությունը դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական
կանոնակարգի պահանջներին.
3) արտադրողի կողմից ընդունված բոլոր տարրերը, պահանջները և դրույթները պետք է փաստաթղթավորել համակարգված
պատշաճ` գրավոր քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և հրահանգների տեսքով.
4) որակի համակարգի փաստաթղթերը ենթադրում են որակին առնչվող ծրագրերի, պլանների, ձեռնարկների և գրանցումներ
միատեսակ մեկնաբանություններ և պետք է ներառեն համարժեք նկարագրություն`
ա. արտադրանքի որակին առնչվող պատասխանատվությունների և իրավասությունների կազմակերպչական կառուցվածքի ո
նպատակների,
բ. արտադրությունից հետո իրականացվող փորձաքննությունների և փորձարկումների,
գ. որակին վերաբերող գրառումների, ինչպես, օրինակ, իրականացված տեխնիկական հսկողության հաշվետվության, փորձար
տվյալների, տրամաչափարկման (կալիբրավորման) տվյալների, աշխատակազմի որակավորման մասին հաշվետվությունների,
դ. որակի համակարգի արդյունավետ գործունեության մոնիթորինգի միջոցների:
5) նշանակված մարմինը գնահատում է որակի համակարգը` որոշելու համար, թե, արդյոք, այն բավարարում է սույն ընթացա
5-րդ կետի 2-4-րդ ենթակետերում նշված պահանջները: Այն պետք է ենթադրի համապատասխանություն նշված պահանջներին,
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որակի համակարգի տարրերը պետք է համապատասխանեն փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագ
համապատասխան դրույթներին.
6) ի լրումն որակի կառավարման համակարգերում ունեցած փորձին` աուդիտ իրականացնող թիմում պետք է լինի համապա
արտադրանքի ոլորտի և տեխնոլոգիաների գնահատման փորձառությամբ և տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներ
իմացությամբ առնվազն մեկ անդամ.
7) աուդիտի գործընթացը ներառում է գնահատման այցելություն արտադրողի տարածք: Աուդիտ իրականացնող թիմը վերան
սույն ընթացակարգի 2-րդ կետում նշված տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք կհաստատեն, որ արտադրողը կարող է նույնակա
տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան պահանջները և իրականացնել անհրաժեշտ փորձաքննություն` նշված պահան
արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով: Որոշումը ծանուցվում է արտադրողին: Ծանուցման մեջ նշ
աուդիտի եզրակացությունների և գնահատման հիմնավորված որոշումը.
8) արտադրողը պարտավորվում է իրականացնել հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները և պահպ
դրանց համարժեքությունն ու արդյունավետությունը.
9) արտադրողը որակի համակարգը հաստատող նշանակված մարմնին տեղեկացնում է հաստատված որակի համակարգում
նախատեսված բոլոր փոփոխությունների մասին.
10) նշանակված մարմինը գնահատում է առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները և որոշում ընդունում այն մասին, թե, արդյո
փոփոխված որակի համակարգը կշարունակի բավարարել սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 2-4-րդ ենթակետերով սահմանված
պահանջները, թե անհրաժեշտ է իրականացնել վերագնահատում.
11) նշանակված մարմինը ծանուցում է արտադրողին իր որոշման մասին: Ծանուցման հետ ներկայացվում են փորձաքննությ
եզրակացությունը և գնահատման հիմնավորված որոշումը:
6. Նշանակված մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող հսկողության նպատակը համոզվելն է, որ արտադրողն
ամբողջովին կատարում է հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները.
1) գնահատման նպատակով արտադրողը թույլ է տալիս նշանակված մարմնին մուտք գործել արտադրության, տեխնիկական
հսկողության, փորձարկումների և պահեստավորման տարածքներ և վերջինիս տրամադրում է բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունն
մասնավորապես`
ա. որակի համակարգի փաստաթղթեր,
բ. սույն ընթացակարգի 2-րդ կետով սահմանված տեխնիկական փաստաթղթեր,
գ. որակի վերաբերյալ գրառումներ, ինչպես, օրինակ, տեխնիկական հսկողության հաշվետվություններ և փորձարկման,
տրամաչափարկման (կալիբրավորման) ու ներգրավված աշխատողների որակավորման տվյալներ.
2) նշանակված մարմինը պարբերաբար պետք է իրականացնի աուդիտ ստուգելու համար, թե, արդյոք, արտադրողը պահպա
կիրառում է որակի համակարգը և արտադրողին պետք է տրամադրի հաշվետվություն աուդիտի արդյունքների մասին.
3) նշանակված մարմինը կարող է նաև անսպասելի այցելել արտադրողին: Այդ տեսակ այցելությունների ժամանակ,
անհրաժեշտության դեպքում, նա իրականացնում կամ պատվիրում է արտադրանքի փորձարկումների իրականացումը, որպեսզի
թե, արդյոք, որակի համակարգը պատշաճ կերպով է գործում: Նշանակված մարմինը տրամադրում է արտադրողին հաշվետվութ
այցելության արդյունքների մասին, իսկ փորձարկումների իրականացման դեպքում նաև` փորձարկման արձանագրությունը:
7. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված նշանակված մարմնի
պատասխանատվության ներքո` վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի
տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին.
1) արտադրողն արտադրանքի յուրաքանչյուր մոդելի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանությա
գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից
տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել ա
արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում:
8. Արտադրողը, արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է հետևյալ փաստաթղ
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին`
ա. սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը,
բ. սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 9-11-րդ ենթակետերում նշված հաստատված փոփոխությունները,
գ. նշանակված մարմնի կողմից սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի 9-11-րդ ենթակետերում, 6-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր
նշված որոշումները և հաշվետվությունները:
9. Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին տեղեկացնում է իր նշանակող մարմնին որակի համակարգերի հաստատումների կամ
կորցրած ճանաչելու մասին և պարբերաբար կամ ըստ անհրաժեշտության նշանակող մարմնին ներկայացնում է որակի համակա
մերժման, կասեցման կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վավերացումների ցանկը.
1) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին տեղեկացնում է այլ նշանակված մարմիններին որակի համակարգի հաստատման մեր
կասեցման, դադարեցման, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` որակի համակարգի հաստատման մասին:
10. Սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով, 5-րդ կետի 1-ին, 9-11-րդ ենթակետերով, 7-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված արտադրող
պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և
պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորագրով:
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Վ. Գաբ

Հավել ված N 13
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Զ
ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՎԱՍՏ ՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ Տ ԵՍԱԿԻ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտադրանքի հավաստման վրա հիմնված տեսակի համապատասխանությունը համապատասխանության գնա
ընթացակարգի մի մասն է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով սահման
պարտականությունները, և միայն իր պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ սույն ընթացակարգի
կետի դրույթների առարկա հանդիսացող արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական հսկողության
սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին և բավարարում է վերջինիս նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահա
2. Արտադրողը կիրառում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության և մոնիթորինգի գործընթացն ապահովի
արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում նկարագրվ
հաստատված տեսակին, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:
3. Հավաստում (проверка)` արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում հաստատված տեսակին և համապա
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով արտադրողի կողմից ընտրված
նշանակված մարմինն իրականացնում է անհրաժեշտ փորձաքննություն և փորձարկումներ.
1) սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով փորձաքննությունը և փորձարկումներն
իրականացվում են արտադրողի ընտրությամբ կամ յուրաքանչյուր արտադրանքի համար, ինչպես սահմանված է սույն ընթացակ
րդ կետում, կամ վիճակագրական հիմունքներով, ինչպես սահմանված է սույն ընթացակարգի 5-րդ կետում:
4. Համապատասխանության հավաստում յուրաքանչյուր արտադրանքի փորձաքննության և փորձարկման միջոցով` ամբողջ
արտադրանքի յուրաքանչյուր արտադրանք պետք է ենթարկվի փոխկապակցված ստանդարտներով և (կամ) տեխնիկական մասն
սահմանված փորձաքննության և համապատասխան փորձարկումների, կամ դրանց համարժեք փորձարկումների` արտադրանք
տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում նկարագրված տեսակին և տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներ
համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով: Նման փոխկապակցված ստանդարտի բացակայության դեպքում
համապատասխան նշանակված մարմինը որոշում է ընդունում իրականացվելիք համապատասխան փորձարկումների մասին.
1) նշանակված մարմինն իրականացված փորձաքննության և փորձարկումների հիման վրա տրամադրում է համապատասխ
սերտիֆիկատ և յուրաքանչյուր հաստատված արտադրանքի համար կցում է իր նույնականացման կոդը կամ էլ իր ներքո թույլատ
կցել իր նույնականացման կոդը.
2) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում պահպանում է համապատասխանության
սերտիֆիկատները` պետական կառավարման մարմինների ստուգումների համար:
5. Համապատասխանության վիճակագրական հավաստում` արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպե
արտադրական և մոնիթորինգի գործընթացն ապահովի արտադրության յուրաքանչյուր խմբաքանակի միասեռությունը (նույնատ
արտադրանքը ներկայացնում է հավաստման` միասեռ (նույնատիպ) խմբաքանակի տեսքով.
1) յուրաքանչյուր խմբաքանակից պատահական ընտրությամբ վերցվում է նմուշ` տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվա
պահանջների համաձայն: Նմուշառված ամբողջ արտադրանքի յուրաքանչյուր արտադրանք պետք է ենթարկվի փոխկապակցվա
ստանդարտներով և (կամ) տեխնիկական մասնագրերով սահմանված փորձաքննության, կամ համարժեք փորձարկումների`
տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով, ինչպես նաև ո
համար, թե տվյալ խմբաքանակն ընդունվում է, թե մերժվում: Նման փոխկապակցված ստանդարտի բացակայության դեպքում
համապատասխան նշանակված մարմինը որոշում է ընդունում իրականացվելիք համապատասխան փորձարկումների մասին.
2) եթե խմբաքանակն ընդունվում է, ապա խմբաքանակի ամբողջ արտադրանքը համարվում է հաստատված` բացառությամ
նմուշառված այն արտադրանքի, որոնց փորձարկման արդյունքները եղել են անբավարար: Նշանակված մարմինն իրականացվա
փորձաքննության և փորձարկումների հիման վրա տրամադրում է համապատասխանության սերտիֆիկատ և յուրաքանչյուր
հաստատված արտադրանքի համար կցում է իր նույնականացման կոդը կամ էլ իր պատասխանատվության ներքո թույլատրում
նույնականացման կոդը.
3) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում ապահովում է համապատասխանության
սերտիֆիկատների հասանելիությունը պետական կառավարման մարմինների համար.
3) եթե խմբաքանակը մերժվում է, ապա նշանակված կամ իրավասու մարմինը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ` այդ
խմբաքանակի շուկայահանումը կանխարգելելու համար: Խմբաքանակների հաճախակի մերժման դեպքում նշանակված մարմին
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է կասեցնել վիճակագրական հավաստումը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ:
6. Համապատասխանության ազգային նշան և համապատասխանության հայտարարագիր` արտադրողը յուրաքանչյուր
արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջվող համապատասխանության ազգային նշանը
ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված նշանակված մարմնի պատասխանատվության ներքո` վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե
արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին և համապատասխ
արտադրանքի տեխնիկական հսկողության սերտիֆիկատում ներկայացված տեսակին.
1) արտադրողն արտադրանքի յուրաքանչյուր մոդելի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանությա
գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից
տարվա ընթացքում.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել այն արտադրան
մոդելը, որի համար այն կազմվել է: Համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է
համապատասխան մարմիններին` համապատասխան պահանջի դեպքում.
3) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված նշանակված մարմնի համաձայնության դեպքում և վերջինիս պատասխանատվո
արտադրողը կարող է նաև արտադրանքին կցել նշանակված մարմնի նույնականացման կոդը:
7. Նշանակված մարմնի համաձայնությամբ և վերջինիս պատասխանատվությամբ արտադրողը կարող է նաև արտադրանքի
նշանակված մարմնի նույնականացման կոդն արտադրանքի արտադրական գործընթացի ընթացքում:
8. Արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել իր լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և
պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորագրով: Լիազոր ներկայացուցիչը չի կարող կատար
ընթացակարգի 2-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված արտադրողի պարտականությունները:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 14
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Զ 1
ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՎԱՍՏ ՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտադրանքի հավաստման վրա հիմնված համապատասխանությունը համապատասխանության գնահատման
ընթացակարգ է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ կետով, 3-րդ կետով, 6-րդ կետի 1-ին ենթա
7-րդ կետով սահմանված պարտականությունները, և իր պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ ա
արտադրանքը, որոնց վրա տարածվում են սույն ընթացակարգի 4-րդ կետով սահմանված դրույթները համապատասխանում են դ
նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:
2. Արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու արտադրանքի
համապատասխանությունը կիրառելի պահանջներին և ներառում են ռիսկերի համարժեք վերլուծություն և գնահատում: Տեխնիկա
փաստաթղթերը սահմանում և հնարավորության դեպքում նաև ներառում են արտադրանքի նախագծման արտադրության և
շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ.
1) տեխնիկական փաստաթղթերն իրենց կիրառելիության սահմաններում պետք է առնվազն ներառեն հետևյալ բաղադրիչներ
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը), նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ
նկարագրություններ և բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն,
ե. փոխկապակցված ստանդարտների մասնակիորեն կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն ա
հատվածները, որոնք որ տարածվել (կիրառվել) են այդ արտադրանքի համար.
2) եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների բավարարումը`
ա. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների վերաբերյալ,
բ. իրականացված փորձարկումների արձանագրություն.
3) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է տեխնիկական
փաստաթղթերի հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին:
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3. Արտադրողը կիրառում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության և մոնիթորինգի գործընթացն ապահովի
արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
4. Հավաստում` արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին համապատասխանության հավաստմ
նպատակով արտադրողի կողմից ընտրված նշանակված մարմինն իրականացնում է անհրաժեշտ փորձաքննություն և փորձարկո
1) նշված պահանջներին համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով փորձաքննությունը և փորձարկումներն
իրականացվում են արտադրողի ընտրությամբ կամ յուրաքանչյուր արտադրանքի համար, ինչպես սահմանված է սույն ընթացակ
րդ կետում, կամ վիճակագրական հիմունքներով, ինչպես սահմանված է սույն ընթացակարգի 6-րդ կետում:
5. Համապատասխանության հավաստում յուրաքանչյուր արտադրանքի փորձաքննության և փորձարկման միջոցով սույն
ընթացակարգի իմաստով`
1) ամբողջ արտադրանքի յուրաքանչյուր արտադրանք` պետք է անհատապես ենթարկվի փոխկապակցված ստանդարտներո
(կամ) տեխնիկական մասնագրերով սահմանված փորձաքննության և համապատասխան փորձարկումների, կամ դրանց համարժ
փորձարկումների` տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը հավաստելու նպատա
Նման փոխկապակցված ստանդարտի և (կամ) տեխնիկական մասնագրերի բացակայության դեպքում համապատասխան նշանա
մարմինը որոշում է ընդունում իրականացվելիք համապատասխան փորձարկումների մասին.
2) նշանակված մարմինն իրականացված փորձաքննության և փորձարկումների հիման վրա տրամադրում է համապատասխ
սերտիֆիկատ և յուրաքանչյուր հաստատված արտադրանքի համար կցում է իր նույնականացման կոդը կամ էլ իր
պատասխանատվության ներքո թույլատրում է կցել իր նույնականացման կոդը:
3) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում ապահովում է համապատասխանության
սերտիֆիկատների հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին:
6. Համապատասխանության վիճակագրական հավաստում սույն ընթացակարգի իմաստով`
1) արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրական և մոնիթորինգի գործընթացներն ապա
արտադրության յուրաքանչյուր խմբաքանակի միասեռությունը (նույնատիպ), և իր արտադրանքը ներկայացնում է հավաստման`
(նույնատիպ) խմբաքանակի տեսքով.
2) յուրաքանչյուր խմբաքանակից պատահական ընտրությամբ վերցվում է նմուշ` տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվա
պահանջների համաձայն: Նմուշառված ամբողջ արտադրանքի յուրաքանչյուր արտադրանք պետք է անհատապես ենթարկվի
փոխկապակցված ստանդարտներով և (կամ) տեխնիկական մասնագրերով սահմանված փորձաքննության և համապատասխան
փորձարկման, կամ դրանց համարժեք փորձարկումների` տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին
համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով ինչպես նաև որոշելու համար, թե տվյալ խմբաքանակն ընդունվում է, թե մ
Նման փոխկապակցված ստանդարտի և (կամ) տեխնիկական մասնագրերի բացակայության դեպքում համապատասխան նշանա
մարմինը որոշում է ընդունում իրականացվելիք համապատասխան փորձարկումների մասին.
3) եթե խմբաքանակն ընդունվում է, ապա խմբաքանակի ամբողջ արտադրանքը համարվում է հաստատված` բացառությամ
նմուշառված այն արտադրանքի, որոնց փորձարկման արդյունքները եղել են անբավարար.
4) նշանակված մարմինն իրականացված փորձաքննության և փորձարկումների հիման վրա տրամադրում է
համապատասխանության սերտիֆիկատ և յուրաքանչյուր հաստատված արտադրանքի համար կցում է իր նույնականացման կոդ
իր պատասխանատվության ներքո թույլատրում է կցել իր նույնականացման կոդը.
5) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում ապահովում է համապատասխանության
սերտիֆիկատների հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին,
6) եթե խմբաքանակը մերժվում է, ապա նշանակված կամ իրավասու մարմինը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցները` այդ
խմբաքանակի շուկայահանումը կանխարգելելու նպատակով.
7) խմբաքանակների հաճախակի մերժման դեպքում նշանակված մարմինը կարող է կասեցնել վիճակագրական հավաստում
ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ:
7. Արտադրողն յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և սույն ընթացակարգի 4-րդ կետում նշված նշանակված մարմնի պատասխանատվու
ներքո` կցում է վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական
կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին.
1) արտադրողն արտադրանքի յուրաքանչյուր մոդելի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանությա
գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից
տարվա ընթացքում: Համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել ա
արտադրանքի մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`
համապատասխան պահանջի դեպքում.
3) սույն ընթացակարգի 5-րդ կետում նշված նշանակված մարմնի համաձայնության դեպքում և վերջինիս պատասխանատվո
արտադրողը կարող է նաև արտադրանքին կցել նշանակված մարմնի նույնականացման կոդը:
8. Նշանակված մարմնի համաձայնությամբ և վերջինիս պատասխանատվությամբ արտադրողը կարող է նաև արտադրանքի
նշանակված մարմնի նույնականացման կոդն արտադրանքի արտադրական գործընթացի ընթացքում:
9. Արտադրողի պարտականությունները կարող են իրականացվել իր լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և
պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորագրով: Լիազոր ներկայացուցիչը չի կարող կատար
ընթացակարգի 3-րդ կետով և 6-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված արտադրողի պարտականությունները:
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Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 15
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Է
ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՎԱՍՏ ՄԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Միավորի հավաստման վրա հիմնված համապատասխանությունը համապատասխանության գնահատման ընթա
է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված պարտականություն
միայն իր պատասխանատվությամբ երաշխավորում ու հայտարարում է, որ այն արտադրանքը, որի վրա տարածվում են սույն
ընթացակարգի 4-րդ կետի դրույթները, համապատասխանում են տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին:
2. Տ եխնիկական փաստաթղթեր. արտադրողը մշակում է տեխնիկական փաստաթղթերը և ապահովում է դրանց
հասանելիությունը` սույն ընթացակարգի 4-րդ կետում նշված` նշանակման մարմնի համար: Փաստաթղթերը պետք է հնարավոր
տան գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությունը պատշաճ պահանջներին և պետք է ներառեն ռիսկերի բավարար
վերլուծություն ու գնահատում.
1) տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանվում և, հնարավորության դեպքում, դրանք նաև ներառում են արտադրանքի նախ
արտադրության և շահագործման վերաբերյալ անհրաժեշտ պահանջներ.
2) տեխնիկական փաստաթղթերը, իրենց կիրառելիության սահմաններում, պետք է առնվազն ներառեն հետևյալ բաղադրիչնե
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների սխեմաներ,
գ. արտադրանքի շահագործումը, նշված գծագրերը և սխեմաներն ընկալելու համար անհրաժեշտ բացատրություններ և
նկարագրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և, որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն: Փոխկապակցված
ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն հատվածները, որոնք տարա
(կիրառվել) են այդ արտադրանքի վրա,
ե. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների մասին,
զ. իրականացված փորձարկումների մասին արձանագրություն.
3) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է տեխնիկական
փաստաթղթերի հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին:
3. Արտադրողը կիրառում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության և մոնիթորինգի գործընթացն ապահովի
արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը դրա նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
4. Հավաստում . տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունը հավաս
նպատակով արտադրողի կողմից ընտրված` նշանակված մարմինն իրականացնում կամ պատվիրում է փոխկապակցված
ստանդարտներով և (կամ) տեխնիկական մասնագրերով սահմանված անհրաժեշտ փորձաքննություն և փորձարկումներ կամ դրա
համարժեք փորձարկումներ: Նման փոխկապակցված ստանդարտի և (կամ) տեխնիկական մասնագրերի բացակայության դեպքո
համապատասխան նշանակված մարմինը կայացնում է որոշում իրականացվելիք համապատասխան փորձարկումների մասին.
1) նշանակված մարմինն իրականացված փորձաքննության և փորձարկումների հիման վրա տրամադրում է
համապատասխանության սերտիֆիկատ և յուրաքանչյուր հաստատված արտադրանքի համար կցում է իր նույնականացման կոդ
իր պատասխանատվությամբ, թույլատրում է կցել իր նույնականացման կոդը.
2) արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում ապահովում է համապատասխանության
սերտիֆիկատների հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին:
5. Համապատասխանության ազգային նշան և համապատասխանության հայտարարագիր. արտադրողը յուրաքա
արտադրանքի վրա մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող համապատասխանության ազգային ն
սույն ընթացակարգի 4-րդ կետում նշված` նշանակված մարմնի պատասխանատվությամբ կցում է վերջինիս նույնականացման կ
արտադրանքը համապատասխանում է արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին.
1) արտադրողը կազմում է համապատասխանության գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական
կառավարման մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում: Համապատասխանության
հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնելու այն արտադրանքը, որի համար այն կազմվել է.
2) համապատասխանության հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին` համապատա
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պահանջի դեպքում:
6. Սույն ընթացակարգի 2-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված արտադրողի պարտավորությունները կարող են իրականացվել նր
ներկայացուցչի կողմից` նրա անունից և պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են վերջինիս լիազորագրով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 16
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ը
ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՐԱԿԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՄԲ

1. Համապատասխանություն` որակի ամբողջական ապահովմամբ համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ է
միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված պարտականությունները, և միայ
պատասխանատվության ներքո երաշխավորում և հայտարարում է, որ տվյալ արտադրանքը համապատասխանում է դրա նկատ
կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին:
2. Արտադրողը նախագծի, արտադրության, վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և արտադրանքի փորձա
համար գործածում է սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով սահմանված որակի հաստատված համակարգ, որը և ենթակա է հսկողութ
ինչպես սահմանված է սույն ընթացակարգի 4-րդ կետով:
3. Որակի համակարգ. Արտադրողն իր հայեցողությամբ նշանակված մարմին հայտ է ներկայացնում տվյալ արտադրանքի որ
համակարգի գնահատման համար՝
1) հայտը ներառում է տեղեկություններ հետևյալի մասին՝
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացվում է լիազոր ներկայացուցչի կողմից
անունը և բնակության վայրը,
բ. արտադրության համար նախատեսված արտադրանքի յուրաքանչյուր տեսակի մեկ մոդելի տեխնիկական փաստաթուղթ.
2) տեխնիկական փաստաթղթերն իրենց կիրառելիության սահմաններում առնվազն ներառում են հետևյալ բաղադրիչները
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը, նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ նկարագրություններ և
բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից և որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակի,
ե. փոխկապակցված ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն
հատվածները, որոնք որ տարածվել (կիրառվել) են այդ արտադրանքի համար,
զ. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների բավարարումը,
է. տեղեկատվություն նախագծի հաշվարկների և իրականացված փորձաքննությունների արդյունքների վերաբերյալ,
ը. իրականացված փորձարկումների արձանագրությունը,
թ. որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր, և
ժ. գրավոր հայտարարագիր այն մասին, որ նման հայտ չի ներկայացվել այլ նշանակված մարմին.
3) որակի համակարգն ապահովում է արտադրանքի համապատասխանությունն արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխն
կանոնակարգի պահանջներին: Արտադրողի կողմից ընդունված բոլոր տարրերը, պահանջները և դրույթները պետք է փաստաթղթ
համակարգված և պատշաճ` գրավոր քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և հրահանգների տեսքով.
4) որակի համակարգի փաստաթղթերը` ենթադրում են որակին առնչվող ծրագրերի, պլանների, ձեռնարկների և գրանցումնե
միատեսակ մեկնաբանություններ: Այն, մասնավորապես, պետք է պարունակի համարժեք նկարագրություն՝
ա. արտադրանքի և նախագծի որակին առնչվող պատասխանատվությունների և իրավասությունների կազմակերպչական
կառուցվածքի ու որակի նպատակների,
բ. կիրառման համար նախատեսված նախագծի տեխնիկական մասնագրերի` ներառյալ ստանդարտների, իսկ այն դեպքերում
ամբողջովին չեն կիրառվել համապատասխան փոխկապակցված ստանդարտները և (կամ) տեխնիկական մասնագրերը, ապա ա
միջոցների, որոնք կապահովեն արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի հիմնական պահանջների կատ
գ. նախագծի հսկողության և նախագծի մեթոդաբանության հավաստման, գործընթացների և համակարգված գործողությունն
որոնք օգտագործվելու են այն արտադրանքի տեսակի համար, որի համար նախատեսված է արտադրանքի նախագծում,
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դ. համապատասխան արտադրության կիրառվող որակի հսկողության և որակի ապահովման մեթոդների, գործընթացների և
համակարգված գործողությունների,
ե. արտադրության ընթացքում, դրանից առաջ և հետո իրականացվող փորձաքննությունների և փորձարկումների և դրանց
իրականացման հաճախականության,
զ. որակին վերաբերող գրառումների, ինչպես օրինակ իրականացված տեխնիկական հսկողության հաշվետվության, փորձարկ
տվյալների, տրամաչափարկման (կալիբրավորման) տվյալների, աշխատակազմի որակավորման մասին հաշվետվությունների,
է. նախագծի և արտադրանքի պահանջվող որակի ապահովման մոնիթորինգի միջոցների և որակի համակարգի արդյունավետ
աշխատանքի մասին տեղեկություններ.
5) նշանակված մարմինը գնահատում է որակի համակարգը որոշելու, թե արդյոք այն բավարարում է սույն ընթացակարգի 3
3-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված պահանջներին: Այն պետք է ենթադրի համապատասխանություն նշված պահանջներին, այսի
որակի համակարգի տարրերը պետք է համապատասխանեն փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական մասնագ
համապատասխան դրույթներին.
6) ի լրումն որակի կառավարման համակարգերում ունեցած փորձին, աուդիտ իրականացնող թիմում պետք է լինի համապա
արտադրանքի ոլորտի և տեխնոլոգիաների գնահատման փորձառությամբ և տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներ
իմացությամբ առնվազն մեկ անդամ.
7) աուդիտի գործընթացը ներառում է գնահատման այցելություն արտադրողի տարածք: Աուդիտ իրականացնող թիմը վերան
սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնք կհաստատեն, որ արտա
կարող է նույնականացնել տեխնիկական կանոնակարգի համապատասխան պահանջները և իրականացնել անհրաժեշտ
փորձաքննություն` նշված պահանջներին արտադրանքի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով.
8) արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը ծանուցվում է աուդիտի եզրակացության մասին: Ծանուցման մեջ ներկայա
նաև աուդիտի արդյունքները և գնահատման հիմնավորված որոշումը.
9) արտադրողը պարտավորվում է իրականացնել հաստատված որակի համակարգից բխող պարտավորություններն ինչպես հ
պահպանել դրանց համապատասխանությունն ու արդյունավետությունը.
10) արտադրողը որակի համակարգը հաստատող նշանակված մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգում նախատեսվա
փոփոխությունների մասին.
11) նշանակված մարմինը գնահատում է առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները և որոշում ընդունում այն մասին, թե արդյո
փոփոխված համակարգը կշարունակի համապատասխանել սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահման
պահանջներին, թե անհրաժեշտ է իրականացնել վերագնահատման աշխատանքներ.
12) նա ծանուցում է արտադրողին իր որոշման մասին: Ծանուցման հետ ներկայացվում են փորձաքննության եզրակացությու
գնահատման հիմնավորված որոշումը:
4. Նշանակված մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող հսկողության նպատակը համոզվելն է, որ արտադրողը պա
կատարում է հաստատված որակի համակարգից բխող պարտականությունները՝
1) գնահատման նպատակով արտադրողը պետք է թույլ տա նշանակված մարմնին մուտք գործել նախագծման, արտադրությ
տեխնիկական հսկողության, փորձարկումների և պահեստավորման տարածքներ և վերջինիս տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ
տեղեկությունները, մասնավորապես՝
ա. որակի համակարգի փաստաթղթեր,
բ. որակի վերաբերյալ գրառումներ` որակի համակարգի նախագծման ապահովման համար նախատեսված, ինչպես, օրինակ,
վերլուծությունների, հաշվարկների, փորձարկումների, արդյունքների,
գ. որակի վերաբերյալ գրառումներ` որակի համակարգի արտադրական մասի ապահովման համար նախատեսված, ինչպես օ
տեխնիկական հսկողության և փորձարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները, տրամաչափարկման (կալիբրա
մասին տվյալներ, ներգրավված աշխատողների որակավորման մասին հաշվետվություններ.
2) նշանակված մարմինը, պարբերաբար, պետք է իրականացնի աուդիտ` համոզվելու համար, թե, արդյոք, արտադրողը պահ
և կիրառում է որակի համակարգը, և արտադրողին պետք է տրամադրի հաշվետվություն աուդիտի արդյունքների մասին.
3) նշանակված մարմինը կարող է նաև անսպասելի այցելել արտադրողին: Այդ տեսակ այցելությունների ժամանակ,
անհրաժեշտության դեպքում, նա իրականացնում կամ պատվիրում է արտադրանքի փորձարկումների իրականացումը, որպեսզի
թե արդյոք որակի համակարգը պատշաճ կերպով է գործում.
4) նշանակված մարմինը տրամադրում է արտադրողին հաշվետվություն այցելության արդյունքների մասին, իսկ փորձարկու
իրականացման դեպքում նաև փորձարկման արձանագրությունը:
5. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքին մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված նշանակված մարմնի պատասխանատվու
ներքո` վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի
պահանջներին՝
1) արտադրողը արտադրանքի մոդելի տեսակի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանության մաս
գրավոր հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինեն պետական կառավարման մարմիններին արտադրանքի շուկայահանումից
տարվա ընթացքում.
2) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագիրը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել այն արտադրան
մոդելը, որի համար այն կազմվել է.
3) համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին`

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151704
24/44
համապատասխան պահանջի դեպքում:
6. Արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է հետևյալ փաստաթղթ
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին՝
1) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված տեխնիկական փաստաթղթեր.
2) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված որակի համակարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր.
3) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 10-րդ և 11-րդ ենթակետերում նշված հաստատված փոփոխությունների վերաբերյալ.
4) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 10-րդ և 12-րդ ենթակետերում ու 4-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված նշանակվա
մարմնի որոշումներ և հաշվետվություններ:
7. Յուրաքանչյուր նշանակված մարմին տեղեկացնում է իր նշանակող մարմնին որակի համակարգերի հաստատումների կամ
կորցրած ճանաչելու մասին և պարբերաբար կամ ըստ անհրաժեշտության նշանակող մարմին է ներկայացնում որակի համակար
մերժման, կասեցման կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վավերացումների ցանկը՝
1) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին տեղեկացնում է այլ նշանակված մարմիններին որակի համակարգի հաստատման մեր
կասեցման, դադարեցման, իսկ, անհրաժեշտության դեպքում, որակի համակարգի հաստատման մասին:
8. Սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 10-րդ, 12-րդ ենթակետերով ու 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված արտադրողի
պարտականությունները կարող են իրականացվել նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից` արտադրողի անունից և
պատասխանատվությամբ, եթե դրանք սահմանված են ներկայացուցչի լիազորագրով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 17
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ Ը 1
ՈՐԱԿԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԻ Փ ՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ
ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Որակի ամբողջական ապահովման և նախագծի փորձաքննության վրա հիմնված համապատասխանություն
համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ է, որի միջոցով արտադրողն իրականացնում է սույն ընթացակարգի 2-րդ
կետերով սահմանված պարտականությունները և միայն իր պատասխանատվությամբ երաշխավորում ու հայտարարում է, որ
արտադրանքը բավարարում է տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջները:
2. Արտադրողը նախագծի, արտադրության, վերջնական արտադրանքի տեխնիկական հսկողության և արտադրանքի փորձա
համար օգտագործում է սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով սահմանված որակի հաստատված համակարգ, որը ենթակա է հսկողութ
սույն ընթացակարգի 5-րդ կետին համապատասխան.
1) արտադրանքի տեխնիկական նախագծի համարժեքությունը պետք է ենթարկվի փորձաքննության` սույն ընթացակարգի 4
կետին համապատասխան:
3. Որակի համակարգ . արտադրողն իր հայեցողությամբ նշանակված մարմին է ներկայացնում հայտ` տվյալ արտադրան
համակարգի գնահատման համար.
1) հայտը ներառում է հետևյալ տեղեկությունները`
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացվում է լիազոր ներկայացուցչի կողմից
անունը և բնակության վայրը,
բ. արտադրանքի նախատեսված տեսակի մասին ամբողջական տեղեկատվություն,
գ. որակի համակարգին վերաբերող փաստաթղթեր,
դ. գրավոր հայտարարագիր այն մասին, որ նման հայտ չի ներկայացվել այլ նշանակված մարմին.
2) որակի համակարգն ապահովում է արտադրանքի համապատասխանությունը արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխն
կանոնակարգի պահանջներին: Արտադրողի կողմից ընդունված բոլոր տարրերը, պահանջները և դրույթները պետք է փաստաթղթ
համակարգված և պատշաճ` գրավոր քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և հրահանգների տեսքով.
3) որակի համակարգի փաստաթղթերը ենթադրում են որակին առնչվող ծրագրերի, պլանների, ձեռնարկների և գրանցումներ
միատեսակ մեկնաբանություններ և պետք է պարունակեն համարժեք նկարագրություն.
ա. արտադրանքի և նախագծի որակին առնչվող պատասխանատվությունների և իրավասությունների կազմակերպչական
կառուցվածքի ու որակի նպատակների,
բ. կիրառման համար նախատեսված նախագծի տեխնիկական մասնագրերի` ներառյալ ստանդարտները, իսկ այն դեպքերում
ամբողջովին չեն կիրառվել համապատասխան փոխկապակցված ստանդարտները և (կամ) տեխնիկական մասնագրերը, ապա ա
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միջոցների, որոնք կապահովեն արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի հիմնական պահանջների կատ
գ. նախագծի հսկողության և նախագծի մեթոդաբանության հավաստման, գործընթացների և համակարգված գործողությունն
որոնք օգտագործվելու են այն արտադրանքի տեսակի համար, որի համար նախատեսված է արտադրանքի նախագծում,
դ. համապատասխան արտադրության նկատմամբ կիրառվող որակի հսկողության և որակի ապահովման մեթոդների, գործըն
և համակարգված գործողությունների,
ե. արտադրության ընթացքում, դրանից առաջ և հետո իրականացվող փորձաքննությունների և փորձարկումների և դրանց
իրականացման հաճախականության,
զ. որակին վերաբերող գրառումների, ինչպես օրինակ, իրականացված տեխնիկական հսկողության հաշվետվության, փորձար
տվյալների, տրամաչափարկման (կալիբրավորման) տվյալների, աշխատակազմի որակավորման մասին հաշվետվությունների,
է. նախագծի և արտադրանքի պահանջվող որակի ապահովման մոնիթորինգի միջոցների և որակի համակարգի արդյունավետ
աշխատանքի մասին տեղեկություններ.
4) նշանակված մարմինը գնահատում է որակի համակարգը` որոշելու համար, թե արդյոք այն բավարարում է սույն ընթացա
րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված պահանջները: Այն պետք է ենթադրի համապատասխանություն նշված պահանջների
այսինքն, որակի համակարգի տարրերը պետք է համապատասխանեն փոխկապակցված ստանդարտների և (կամ) տեխնիկական
մասնագրերի համապատասխան դրույթներին.
5) ի լրումն որակի կառավարման համակարգերում ունեցած փորձի, աուդիտ իրականացնող թիմում պետք է լինի համապատ
արտադրանքի ոլորտի և տեխնոլոգիաների գնահատման փորձառությամբ և տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներ
իմացությամբ առնվազն մեկ անդամ: Աուդիտի գործընթացը ներառում է գնահատման նպատակով այցելություն արտադրողի տա
6) արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը ծանուցվում են որոշման մասին.
7) ծանուցման մեջ ներկայացվում են նաև աուդիտի արդյունքները և գնահատման հիմնավորված որոշումը.
8) արտադրողը պարտավորվում է իրականացնել հաստատված որակի համակարգից բխող պարտավորությունները` ինչպես
և պահպանել դրանց համապատասխանությունն ու արդյունավետությունը.
9) արտադրողը որակի համակարգը հաստատող` նշանակված մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգում նախատեսվա
փոփոխությունների մասին.
10) նշանակված մարմինը գնահատում է առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները և կայացնում որոշում այն մասին, թե արդյ
փոփոխված համակարգը կշարունակի համապատասխանել սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահման
պահանջներին, թե անհրաժեշտ է իրականացնել վերագնահատման աշխատանքներ.
11) նշանակված մարմինն արտադրողին ծանուցում է իր որոշման մասին: Ծանուցման հետ միասին ներկայացվում են
փորձաքննության եզրակացությունը և գնահատման հիմնավորված որոշումը.
12) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին իր նշանակող մարմնին տեղեկացնում է որակի համակարգերի հաստատումների կա
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին և պարբերաբար կամ ըստ անհրաժեշտության նշանակող մարմին է ներկայացնում որակի համա
մերժման, կասեցման կամ այն ուժը կորցրած ճանաչելու վավերացումների ցանկը.
13) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին այլ նշանակված մարմիններին տեղեկացնում է որակի համակարգի հաստատման, մ
կասեցման, այն ուժը կորցրած ճանաչելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` որակի համակարգի հաստատման մասին:
4. Նախագծի փորձաքննություն . արտադրողը սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված` նշանակված մարմին է ներկայա
հայտ` նախագծի փորձաքննության համար.
1) հայտը պետք է հնարավորություն ընձեռի ընկալելու արտադրանքի նախագիծը, արտադրությունը և շահագործումը, ինչպ
գնահատելու արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների համապատասխանությունը: Հայտ
ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը`
ա. արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը,
բ. գրավոր հայտարարագիր, որ նմանատիպ հայտ չի ներկայացվել մեկ այլ նշանակված մարմին,
գ. տեխնիկական փաստաթղթեր, որոնք պետք է հնարավորություն տան գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությո
համապատասխան պահանջներին և ներառեն ռիսկերի համարժեք վերլուծություն ու գնահատում: Տեխնիկական փաստաթղթերո
սահմանվեն կիրառելի պահանջներ, և, հնարավորության դեպքում, դրանք նաև պետք է ներառեն գնահատման համար անհրաժե
տեղեկատվություն արտադրանքի նախագծի և շահագործման մասին.
2) տեխնիկական փաստաթղթերը, իրենց կիրառելիության սահմաններում, առնվազն ներառում են հետևյալ բաղադրիչները`
ա. արտադրանքի ընդհանուր նկարագրություն,
բ. նախագծման և արտադրության գծագրեր, ենթահանգույցների, բաղադրիչների և շղթաների ընթացակարգեր,
գ. արտադրանքի շահագործումը, նշված գծագրերը և ընթացակարգերն ընկալելու համար անհրաժեշտ նկարագրություններ և
բացատրություններ,
դ. փոխկապակցված ստանդարտների և կամ) անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերի ցանկ, որոնց հղումները հրապարակվ
Ստանդարտների ազգային մարմնի կողմից, և, որոնք կիրառվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն,
ե. փոխկապակցված ստանդարտների մասնակի կիրառման դեպքում տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն
հատվածները, որոնք տարածվել (կիրառվել) են այդ արտադրանքի վրա,
զ. եթե չեն կիրառվել փոխկապակցված ստանդարտները, ապա ներկայացվում է այն լուծումների նկարագրությունը, որոնց մի
բավարարվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները,
է. նախագծի հաշվարկների արդյունքները, տեղեկատվություն իրականացված փորձաքննությունների մասին,
ը. իրականացված փորձարկումների մասին արձանագրություն,
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թ. արտադրանքի տեխնիկական նախագծի համարժեքությունը հիմնավորող ապացույցներ: Այս հիմնավորող ապացույցում պ
կատարվի հղում կիրառված որևէ փաստաթղթի, մասնավորապես, այն դեպքերում, երբ ամբողջությամբ չեն կիրառվել փոխկապա
ստանդարտները և (կամ) տեխնիկական մասնագրերը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում այն պետք է ներառի արտադրողի
համապատասխան լաբորատորիայի կամ նրա անունից և պատասխանատվությամբ այլ փորձարկման լաբորատորիայի կողմից
իրականացված փորձարկումների արդյունքները.
3) նշանակված մարմինն ուսումնասիրում է հայտը, և, եթե նախագիծը բավարարում է արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները, ապա արտադրողին տրամադրում է արտադրանքի նախագծի փորձաքննության
սերտիֆիկատ.
4) սերտիֆիկատը պետք է ներառի արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, փորձաքննության արդյունքները, վավերակա
պայմանները (եթե այդպիսիք կան), ինչպես նաև հաստատված տեսակը նույնականացնելու համար անհրաժեշտ տվյալներ:
Սերտիֆիկատը կարող է ունենալ մեկ կամ ավելի հավելվածներ.
5) սերտիֆիկատը և դրա հավելվածները պարունակում են այն ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որը հնարավորությ
գնահատելու արտադրանքի համապատասխանությունը գնահատման ենթակա` փորձաքննված նախագծին, ինչպես նաև
հնարավորության դեպքում իրականացնելու հսկողություն` արտադրանքի շահագործման ընթացքում.
6) այն դեպքերում, երբ տեսակը չի համապատասխանում տեխնիկական կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին, նշանակվ
մարմինը հրաժարվում է տրամադրել արտադրանքի նախագծի փորձաքննության սերտիֆիկատ և համապատասխանաբար դրա
տեղեկացնում է հայտատուին` տրամադրելով մերժման մանրամասն պատճառները.
7) նշանակված մարմինն ընդհանուր առմամբ պետք է տեղեկացված լինի գիտության և տեխնիկայի ցանկացած նորարարակ
փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են մատնանշել, որ հաստատված նախագիծն այլևս չի համապատասխանում տեխնիկա
կանոնակարգի կիրառելի պահանջներին, նաև պետք է որոշի, թե արդյոք նման փոփոխությունները կպահանջեն հետագա
ուսումնասիրություններ: Եթե այո, ապա նշանակված մարմինը համապատասխանաբար դրա մասին տեղեկացնում է արտադրող
8) արտադրողն արտադրանքի նախագծի փորձաքննության սերտիֆիկատ տրամադրող` նշանակված մարմնին հաղորդում է
տեղեկատվություն այն մասին, որ ունի հաստատված նախագծին վերաբերող այն բոլոր փոփոխությունների մասին, որոնք կարող
ազդեցությունն ունենալ արտադրանքի` տեխնիկական կանոնակարգի հիմնական պահանջների համապատասխանության կամ
սերտիֆիկատի վավերականության պայմանների վրա: Այս փոփոխությունները պահանջում են լրացուցիչ վավերացում նախագծի
փորձաքննության տվյալ սերտիֆիկատ տրամադրող` նշանակված մարմնի կողմից` արտադրանքի նախագծի փորձաքննության
սերտիֆիկատի բնօրինակը լրացնելու տեսքով.
9) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին իր նշանակող մարմնին տեղեկացնում է արտադրանքի նախագծի փորձաքննության
սերտիֆիկատի և (կամ) դրա լրացումների մասին, որոնք տրամադրվել են կամ ճանաչվել անվավեր, ինչպես նաև պարբերաբար կ
պահանջի նշանակող մարմնին տրամադրում է մերժված, կասեցված կամ որևէ այլ կերպ սահմանափակված սերտիֆիկատների
դրանց լրացումների ցանկը.
10) յուրաքանչյուր նշանակված մարմին այլ նշանակված մարմիններին տեղեկացնում է արտադրանքի նախագծի փորձաքնն
սերտիֆիկատների և (կամ) դրանց մերժված, կասեցված կամ որևէ այլ կերպ սահմանափակված, անվավեր ճանաչված սերտիֆիկ
և լրացումների մասին, և պահանջի դեպքում` նաև իր կողմից տրամադրված սերտիֆիկատների և (կամ) դրանց լրացումների մա
11) համակարգող մարմինը, կանոնակարգող մարմինները և այլ նշանակված մարմիններ, անհրաժեշտության դեպքում, կար
ձեռք բերել արտադրանքի նախագծի տեխնիկական փորձաքննության սերտիֆիկատների և (կամ) դրանց լրացումների պատճենն
12) համակարգող մարմինը և կանոնակարգող մարմինները կարող են նաև ձեռք բերել տեխնիկական փաստաթղթերի և նշան
մարմնի կողմից իրականացված փորձաքննությունների արդյունքների պատճենները.
13) նշանակված մարմինը մինչև սերտիֆիկատի վավերականության ժամկետի ավարտը պահպանում է արտադրանքի նախա
փորձաքննության սերտիֆիկատի և դրա լրացումների ու հավելվածների պատճենները, ինչպես նաև` տեխնիկական փաստաթղթ
փաթեթը, այդ թվում` արտադրողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը.
14) արտադրողը պահպանում է արտադրանքի նախագծի փորձաքննության սերտիֆիկատի, հավելվածների և լրացումների
պատճենները` տեխնիկական փաստաթղթերի հետ միասին, որոնք պետք է հասանելի լինեն պետական կառավարման մարմիննե
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում:
5. Նշանակված մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող հսկողության նպատակն է համոզվել, որ արտադրողը պա
կատարում է հաստատված` որակի համակարգից բխող պարտականությունները.
1) գնահատման նպատակով արտադրողը նշանակված մարմնին պետք է թույլ տա մուտք գործել նախագծման, արտադրութ
տեխնիկական հսկողության, փորձարկումների և պահեստավորման տարածքներ և վերջինիս տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ
տեղեկությունները, մասնավորապես`
ա. որակի համակարգի փաստաթղթերը,
բ. որակի վերաբերյալ գրառումները` որակի համակարգի նախագծման ապահովման համար նախատեսված, ինչպես օրինակ
վերլուծությունների, հաշվարկների, փորձարկումների արդյունքները,
գ. որակի վերաբերյալ գրառումները` որակի համակարգի արտադրական մասի ապահովման համար նախատեսված, ինչպես
տեխնիկական հսկողության և փորձարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները, տրամաչափարկման (կալիբրա
մասին տվյալները, ներգրավված աշխատողների որակավորման մասին հաշվետվությունները.
2) նշանակված մարմինը պարբերաբար պետք է իրականացնի աուդիտ` համոզվելու համար, թե արդյոք արտադրողը պահպ
կիրառում է որակի համակարգը, և արտադրողին պետք է տրամադրի հաշվետվություն աուդիտի արդյունքների մասին.
3) նշանակված մարմինը կարող է նաև անսպասելի այցելել արտադրողին: Նման այցելությունների ժամանակ, անհրաժեշտո
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դեպքում, նա իրականացնում կամ պատվիրում է արտադրանքի փորձարկումների իրականացումը, որպեսզի պարզի, թե արդյոք
համակարգը պատշաճ կերպով է գործում.
4) նշանակված մարմինն արտադրողին տրամադրում է հաշվետվություն այցելության արդյունքների մասին, իսկ փորձարկու
իրականացման դեպքում` նաև փորձարկման մասին արձանագրությունը:
6. Արտադրողը յուրաքանչյուր արտադրանքի վրա մակնշում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված` պահանջվող
համապատասխանության ազգային նշանը և կցում սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված` նշանակված մարմնի
պատասխանատվությամբ` վերջինիս նույնականացման կոդը, եթե արտադրանքը համապատասխանում է տեխնիկական կանոն
կիրառելի պահանջներին.
1) արտադրողն արտադրանքի մոդելի տեսակի համապատասխանության համար կազմում է համապատասխանության գրա
հայտարարագիր, որը պետք է հասանելի լինի պետական կառավարման մարմիններին` արտադրանքի շուկայահանումից հետո 1
ընթացքում.
2) համապատասխանության հայտարարագիրը պետք է հնարավորություն տա նույնականացնելու այն արտադրանքի մոդելը
համար այն կազմվել է` նշելով նախագծի փորձաքննության սերտիֆիկատի համարը.
3) համապատասխանության հայտարարագրի պատճենը տրամադրվում է համապատասխան մարմիններին` համապատա
պահանջի դեպքում:
7. Արտադրողն արտադրանքի շուկայահանումից հետո առնվազն 10 տարվա ընթացքում ապահովում է հետևյալ փաստաթղթ
հասանելիությունը պետական կառավարման մարմիններին`
1) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետում նշված որակի համակարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր,
2) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 9-րդ և 10-րդ ենթակետերում նշված` հաստատված փոփոխությունները,
3) սույն ընթացակարգի 3-րդ կետի 9-րդ ու 10-րդ, 5-րդ կետի 2- 4-րդ ենթակետերում նշված` նշանակված մարմնի որոշումնե
հաշվետվություններ:
8. Արտադրողի լիազոր ներկայացուցիչը ներկայացնում է սույն ընթացակարգի 4-րդ կետում, 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետ
նշված հայտը և իրականացնում սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով, 3-րդ կետի 1-ին, 9-11-րդ, 4-րդ կետի 7-րդ, 8-րդ և 14-րդ, ենթա
ինչպես նաև 6-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված` արտադրողի պարտականությունները` իր անունից և իր պատասխանատվությա
դրանք սահմանված են իր լիազորագրով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 18
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

ԱՂՅՈՒՍԱԿ. ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏ ՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ Ո
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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Ա.
Ը. Որակի
Արտադրանքի
Բ. Տ եսակի
Է.
Միավորի
հավաստում
ը
ամբողջակ
ներքին
փորձաքննություն ը
ապահովու
հսկողությունը
Արտադրողը`
Արտադրողը
Արտադրողը` ԻՍՕ 9001:2
-Պահպանում է ներկայացնում է
- Ներկայացնում է տեխնիկական փաստաթղթեր (3)
տեխնիկական նշանակված մարմնին`
փաստաթղթերը
- Տեխնիկական
Արտադր
պետական
փաստաթղթեր
- Կիրառում
կառավարման
- Տեխնիկական
հաստատվա
մարմիններին նախագծային լուծման
որակի
ներկայացնելու համարժեքության
համակարգ
համար
հիմնավորող ապացույցներ
նախագծի
- Նախատեսված
համար
արտադրության տիպային
օրինակներ
- Ներկայացն
(անհրաժեշտության
է տեխնիկակ
դեպքում)
փաստաթղթ
Նշանակված
մարմինը`
Նշանակ
- Հաստատում է
մարմինը`
համապատասխանությունը
հիմնական պահանջներին
Իրականացն
- Փորձաքննության է
է ՈՀ
ենթարկում տեխնիկական
հսկողություն
փաստաթղթերը և
Ը1
ՆԱԽԱԳԻԾ
հիմնավորող
Նշանակված
(Գործընթացին
ապացույցները`
մարմինը
է վերաբերում)
տեխնիկական նախագծի
- հավաստու
համարժեքությունը
նախագծի
գնահատելու նպատակով
համապատա
- տիպային
խանությունը
օրինակների համար
- Տրամադրո
Անհրաժեշտության
նախագծի
դեպքում իրականացնում է
տեխնիկակա
փորձարկումներ
հսկողության
- Տրամադրում է
սերտիֆիկատ
նախագծի տեխնիկական
հսկողության սերտիֆիկատ
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Ա.

Ա. Արտադրողը`
- Հայտարարում է
համապատասԱՐՏԱԴՐԱՆՔ
խանությունը
հիմնական
պահանջներին
- Կատարում է
համապատասխանության
պահանջվող
ազգային նշանի
մակնշում
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Դ.
Ե.
Գ.
Արտ ադրության Արտ ադրության
Համապ ա- տ ասխանու թյու նը գործընթացի
որակի
տ եսակին
որակի
ապահովում
ապահովում
Գ. Արտադրողը`
- Հայտարարում է
համապատաս-խանությունը
հաստատված տեսակին
- Կատարում է համապատասխանության պահանջվող
ազգային նշանի մակնշում

ԻՍՕ- 9001:2000

ԻՍՕ 9001:2000 (2)

ԻՍՕ- 90
Զ.
Արտ ադրանքի
հավաստ ում

Արտադրողը`
- Ներկայացնում է
արտադրանքը
- Հայտարարում է
- Հայտարարում է
համապատասխահամապատասխանությունը
նությունը
հաստատված
- Կատարում է
տեսակին
համապատաս- Կատարում է
խանության
համապատասպահանջվող
խանության
ազգային նշանի
պահանջվող
մակնշում
ազգային նշանի
մակնշում

Արտադրողը`
- Գործածում է
որակի
հաստատված
համակարգ
արտադրության,
վերջնական
տեխնիկական
հսկողության և
փորձարկման
գործընթացների
համար
- Հայտարարում է
համապատասխանությունը
հաստատված
տեսակին
- Կատարում է
համապատասխանության
պահանջվող
ազգային նշանի
մակնշում
Ա1
Ա1
Դ1
Նշանակված
Նշանակված մարմինը կամ
Հայտարարում է
մարմինը կամ
արտադրողի կազմում գործող
համապատասարտադրողի
հավատարմագրված
խանությունը
կազմում գործող
համապատաս-խանության
հիմնական
հավատարմագրված գնահատման մարմինն
պահանջներին
համապատասիրականացնում է
- Կատարում է
խանության
- Արտադրանքի որոշակի
համապատասգնահատման
ցուցանիշների փորձարկումներ խանության
մարմինն
(1)
պահանջվող
իրականացնում է
ազգային նշանի
- Արտադրանքի
մակնշում
որոշակի
ցուցանիշների
փորձարկումներ (1)

Արտադրողը`
- Գործածում է
որակի
հաստատված
համակարգ
վերջնական
տեխնիկական
հսկողության և
փորձարկման
գործընթացների
համար
- Հայտարարում է
համապատասխանությունը
հաստատված
տեսակին
- Կատարում է
համապատասխանության
պահանջվող
ազգային նշանի
մակնշում
Ե1
Հայտարարում է
համապատասխանությունը
հիմնական
պահանջներին
- Կատարում է
համապատասխանության
պահանջվող
ազգային նշանի
մակնշում

Զ1
Հայտարարում է
համապատասխանությունը
հիմնական
պահանջներին
- Կատարում է
համապատասխանության
պահանջվող
ազգային նշանի
մակնշում
-

Ա2
- Արտադրանքի
փորձարկում
կամայական
պարբերականությամբ (1)

Նշանակված
մարմինը`
- Հաստատում է
ՈՀ-ն
- Իրականացնում է
ՈՀ հսկողություն

Նշանակված
մարմինը`
- Հավաստում է
համապատասխանությունը
հիմնական
պահանջներին
- Տրամադրում է
համապատասխանության
սերտիֆիկատ

Արտադրանքի փորձարկում
կամայական պարբերականությամբ (1)

Նշանակված
մարմինը`
- Հաստատում է
ՈՀ-ն
- Իրականացնում է
ՈՀ հսկողություն

Նշանակված
մարմինը`
- Հավաստում է
համապատասխանությունը
հիմնական
պահանջներին
- Տրամադրում է
համապատասխանության
սերտիֆիկատ

Արտադ
- Գործա
որակի
հաստա
համակ
արտադ
վերջնա
տեխնի
հսկողո
փորձա
գործընթ
համար
- Հայտա
համապ
նությու
-Կատա
համապ
խանութ
պահան
ազգայի
մակնշո

Նշանա
մարմին
- Իրակա
ՈՀ հսկո
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(1) (1)Լրացուցիչ պահանջներ, որոնք կարող են կիրառվել ոլորտային օրենսդրության մեջ:
(2) (2 )Բացառությամբ սույն ընթացակարգի 66.1-ին , 84.1-ին , 102.1-ին կետերի և այն պահանջների, որոնք վերաբերում են հաճախորդի
բավարարվածությանը և շարունակական բարելավում
(3) (3 )Բացառությամբ այն պահանջների, որոնք վերաբերում են հաճախորդի բավարարվածությանը և շարունակական բարելավմանը:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Վ. Գաբ

Հավել ված N 19
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Թ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ՍԵՐՏ ԻՖԻԿԱՑՄԱՆ Տ ԻՊԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

1. Սույն ընթացակարգում ներկայացված են սերտիֆիկացման ընթացակարգերով հաջորդաբար կատարվող գործողություննե
այլ բան սահմանված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ՝
1) հայտատուի կողմից արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին սերտիֆիկացման աշխատանքների անցկացման հայտ (այս
հայտ) ներկայացնելը, որում նշվում է սույն ընթացակարգի 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը՝ սույն ընթացակարգի
կետում նշված փաստաթղթերի կցմամբ: Հայտի քննարկման առավելագույն ժամկետը ներկայացման օրվանից կազմում է 7
աշխատանքային օր:
Հայտի ընդունման որոշման պատճենը, հայտատուի կողմից ներկայացվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացք
ուղարկվում է դիմողին՝ ներդրվածքի մասին վերգրությամբ և հանձնման մասին ծանուցմամբ (առձեռն, պաշտոնական էլեկտրոն
փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով տեղեկատվություն ուղարկելու միջոցով).
2) ներկայացված փաստաթղթերը սույն հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում
սերտիֆիկացման մարմինը փաստաթղթերի ստացման օրվանից մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին ուղար
գրավոր ծանուցում (առձեռն, պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով)՝ հայտի ուսումնասիրու
ընթացքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների ցանկով (առձեռն, պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստա
կապի այլ միջոցով):
Այն դեպքում, երբ հայտատուի կողմից նշված անհամապատասխանությունները չեն վերացվել անհամապատասխանություն
ցանկից գրավոր ծանուցում ստանալու օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հայտատուին 3 աշխատանքային օրվա ըն
ուղարկվում է գրավոր ծանուցում սերտիֆիկացումը մերժելու մասին՝ նշելով մերժման պատճառը (անմիջականորեն կամ պատվի
փոստային առաքմամբ՝ ներդրվածքի մասին վերգրությամբ և հանձնման մասին ծանուցմամբ (առձեռն, պաշտոնական էլեկտրոն
փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով տեղեկատվություն ուղարկելու միջոցով).
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից արտադրանքի որոշակի տեխնիկական կանոնակարգին (կանոնակարգեր
պատկանելիությունը որոշելու նպատակով նույնականացման իրականացումը և (կամ) արտադրանքի նմուշներ (փորձանմուշներ
(արտադրանքի տիպային նմուշներ) (այսուհետ՝ արտադրանքի նմուշներ (փորձանմուշներ) վերցնելը՝ դրանց հետազոտություննե
(փորձարկումների) և չափումների իրականացման համար, եթե դա նախատեսված է սերտիֆիկացման ընթացակարգով.
4) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից պայմանագրի հիման վրա (անհրաժեշտության դեպքում) հետազոտությո
(փորձարկումներ) և չափումներ իրականացնելու համար հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի ներգրավումը՝ այն
լաբորատորիաներից, որոնց հետ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը փոխգործակցում է՝ հետազոտություններ (փորձարկո
չափումներ իրականացնելու համար (եթե հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների իրականացումը նախատեսվա
սերտիֆիկացման ընթացակարգով).
5) հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի կողմից արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությու
(փորձարկումներ) և չափումներ իրականացնելը, եթե դա նախատեսված է սերտիֆիկացման ընթացակարգով.
6) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից արտադրանքի տիպի հետազոտության իրականացում, եթե դա նախատե
սերտիֆիկացման ընթացակարգով.
7) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից արտադրանքի նախագծի հետազոտության իրականացում, եթե դա
նախատեսված է սերտիֆիկացման ընթացակարգով.
8) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից արտադրության վիճակի վերլուծության իրականացում, եթե դա նախատ
սերտիֆիկացման ընթացակարգով.
9) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից արտադրանքի սերտիֆիկացման աշխատանքների ստացված արդյունքնե
վերլուծելը և տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (այսուհետ՝
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արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ) տրամադրելու կամ դրա տրամադրումը մերժելու մասին որոշման ընդո
10) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ ձևակերպելը և
տրամադրելը՝
ա. արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում համապատ
մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
բ. Հայաստանի Հանրապետության շուկայում արտադրանքի շրջանառության համապատասխանության ազգային նշանով
արտադրանքի մակնշման ապահովումը հայտատուի կողմից՝ Օրենքին համապատասխան (կցելով մարմնի համար նախատեսվա
նույնականացման ծածկագիրը),
գ. արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման իրականաց
դա նախատեսված է սերտիֆիկացման ընթացակարգով.
դ. արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից տրված արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատների
գործողությունը կասեցնելը (վերականգնելը) կամ դադարեցնելը.
11) տրված համապատասխանության սերտիֆիկատի վերաբերյալ տեղեկատվության ներառումը համապատասխանության
սերտիֆիկատների ռեեստր։
2. Սերտիֆիկացման աշխատանքներն իրականացվում են հայտատուի նախաձեռնությամբ՝ արտադրանքի սերտիֆիկացման
և հայտատուի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա։
3. Հայտի մեջ նշվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝
1) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի լրիվ անվանումը, հավատարմագրման և/կամ նշանակման եզակի գրանցահամա
գտնվելու վայրը.
2) հայտատուի լրիվ անվանումը, դրա գտնվելու վայրը և գործունեության իրականացման վայրի հասցեն (հասցեները) (եթե հա
տարբերվում են)՝ իրավաբանական անձի համար, կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը, բնակության վայրը և գործունեության
իրականացման վայրի հասցեն (հասցեները) (եթե հասցեները տարբերվում են)՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված ֆիզիկա
անձի համար, ինչպես նաև այն հայտատուի հաշվառման (անհատական, նույնականացման) համարը, որը, Օրենքին համապատ
տրվում է իրավաբանական անձի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի պետական հաշվառման ժա
բանկային վավերապայմանները, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
3) իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ հայտատու կազմակերպության այն անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը և հայրա
որը, Օրենքին համապատասխան, լիազորված է հայտով (լիազորող փաստաթղթի անվանման ու վավերապայմանների նշմամբ)
արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին.
4) արտադրողի լրիվ անվանումը, դրա գտնվելու վայրը և արտադրանքի արտադրման գործունեություն իրականացնելու վայրի
(հասցեները) (եթե հասցեները տարբերվում են)՝ իրավաբանական անձի և արտադրանքն արտադրող դրա մասնաճյուղերի համա
ազգանունը, անունը և հայրանունը, բնակության վայրը և արտադրանքի արտադրման գործունեություն իրականացնելու վայրի հա
(հասցեները) (եթե հասցեները տարբերվում են)՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի համար.
5) արտադրանքի մասին՝ դրա նույնականացումն ապահովող տեղեկություններ, ներառյալ՝
ա. արտադրանքի անվանումը և նշագիրը (տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված դեպքերում) և արտադրողի կողմ
արտադրանքին տրված այլ պայմանական նշագիր (առկայության դեպքում),
բ. արտադրանքի անվանումը (տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված դեպքերում) (առկայության դեպքում),
գ. արտադրանքի մասին՝ դրա նույնականացումն ապահովող այլ տեղեկություններ (առկայության դեպքում),
դ. արտադրանքի ծածկագիրը (ծածկագրերը)՝ Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության
միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր),
ե. այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) նշագիրը և անվանումը, որին համապատասխան արտադրված է արտադրանքը (ստա
կազմակերպության ստանդարտը, տեխնիկական պայմանները կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում),
զ. սերտիֆիկացման օբյեկտի անվանումը (սերիական թողարկումը, խմբաքանակը կամ եզակի արտադրատեսակը)։ Սերիակա
թողարկման արտադրանքի համար կատարվում է «սերիական թողարկում» գրառումը։ Արտադրանքի խմբաքանակի համար նշվո
խմբաքանակի չափը, եզակի արտադրատեսակի համար՝ արտադրատեսակի գործարանային համարը (առկայության դեպքում):
Գործարանային համարի բացակայության դեպքում կատարվում է «մեկ օրինակից» կամ «եզակի արտադրատեսակ» գրառումը,
է. պայմանագրի (մատակարարման պայմանագրի) և ապրանքաուղեկից այն փաստաթղթերի վավերապայմանները, որոնցով
նույնականացվում է եզակի արտադրատեսակը կամ արտադրանքի խմբաքանակը, այդ թվում՝ դրա չափը (արտադրանքի խմբաք
եզակի արտադրատեսակի համար).
6) հայտատուի կողմից ընտրված սերտիֆիկացման ընթացակարգը.
7) այն տեխնիկական կանոնակարգի անվանումը, որի պահանջներին համապատասխանության մասով անցկացվում է
սերտիֆիկացումը.
8) այլ, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող իրավաբանական անձանց, և Օրենքին
համապատասխան որպես անհատ ձեռնարկատերեր հաշվառված ֆիզիկական անձանց արտադրական հարթակներում իր անվա
արտադրանքի արտադրման համար արտադրողի կողմից պատվեր տեղադրելու դեպքում՝ պատվեր կատարողի լրիվ անվանումը
գտնվելու և արտադրանքի արտադրման գործունեություն իրականացնելու վայրի հասցեն (հասցեները)։
4. Հայտին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) սերիական արտադրության արտադրանքի համար՝
ա. արտադրանքի տեխնիկական (նախագծային, և (կամ) կոնստրուկտորական, և (կամ) տեխնոլոգիական, և (կամ) շահագոր
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փաստաթղթերի պատճենները,
բ. միջազգային և տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտների ցուցակը (դրա
նշագրերի և անվանումների, ինչպես նաև բաժինների (կետերի, ենթակետերի) նշմամբ, եթե տեխնիկական կանոնակարգի պահան
կատարումը կարող է ապահովվել այդ ստանդարտների առանձին բաժինների (կետերի, ենթակետերի), այլ ոչ թե ընդհանուր առմ
ստանդարտների կիրառմամբ), իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն
ապահովող ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը (այսուհետ՝ ստանդարտների ցանկ) (հայտատուի կողմից դրանց կիրա
դեպքում),
գ. տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը հաստատող՝ ընդունված տեխնիկական որոշումների և ռիսկերի
գնահատման արդյունքների նկարագրությունը, եթե տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող ստանդա
բացակայում են կամ չեն կիրառվել (անհրաժեշտության դեպքում),
դ. այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը, որին համապատասխան արտադրված է արտադրանքը (ստանդարտը,
կազմակերպության ստանդարտը, տեխնիկական պայմանները կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում),
ե. կառավարման համակարգի համապատասխանության այն սերտիֆիկատի պատճենը, որի գործողությունը տարածվում է
սերտիֆիկացվող արտադրանքի արտադրության վրա, որով հաստատվում է արտադրողի կողմից ներդրված կառավարման համա
համապատասխանությունը կառավարման համակարգին ներկայացվող՝ համապատասխան ստանդարտի պահանջներին, և որը
տրամադրվել է կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից (այսուհետ՝ կառավարման համակարգի
համապատասխանության սերտիֆիկատ) (սերտիֆիկացման ընթացակարգով նախատեսված դեպքերում),
զ. կրիտիկական բաղադրամասերի, նյութերի, կոմպլեկտավորող արտադրատեսակների կամ արտադրատեսակի բաղադրիչ մ
համապատասխանության սերտիֆիկատների պատճենները (առկայության դեպքում),
է. արտադրողի (այդ թվում՝ օտարերկրյա արտադրողի) հետ կնքված այն պայմանագրի պատճենը, որով նախատեսվում է
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք մատակարարվող արտադրան
համապատասխանության ապահովումը և նշված պահանջներին այդ արտադրանքի անհամապատասխանության համար
պատասխանատվությունը (արտադրողի կողմից լիազորված անձի համար),
ը. Օրենքին համապատասխան իրավաբանական անձի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի պ
հաշվառման ժամանակ տրվող՝ հայտատուի գրանցման կամ հաշվառման (անհատական, նույնականացման) համարի մասին
տեղեկություններ,
թ. հայտատուի ընտրությամբ այլ փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվել են որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության ապացույց (առկայության դեպքում).
2) արտադրանքի խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) համար՝
ա. արտադրանքի տեխնիկական (նախագծային, և (կամ) կոնստրուկտորական, և (կամ) տեխնոլոգիական, և (կամ) շահագոր
փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում),
բ. այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը, որին համապատասխան արտադրված է արտադրանքը (ստանդարտը,
կազմակերպության ստանդարտը, տեխնիկական պայմանները կամ այլ փաստաթուղթ) (առկայության դեպքում),
գ. պայմանագրի (մատակարարման պայմանագրի) պատճենը և ապրանքաուղեկից փաստաթղթերը, որոնցով նույնականացվ
եզակի արտադրատեսակը կամ արտադրանքի խմբաքանակը, այդ թվում՝ դրա չափը,
դ. ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտների ցուցակը (դրանց նշագրերի և անվանումների, ինչպես նաև բաժինն
(կետերի, ենթակետերի) նշմամբ, եթե տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումը կարող է ապահովվել այդ
ստանդարտների առանձին բաժինների (կետերի, ենթակետերի), այլ ոչ թե ընդհանուր առմամբ ստանդարտների կիրառմամբ)
(հայտատուի կողմից դրանց կիրառման դեպքում),
ե. տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը հաստատող՝ ընդունված տեխնիկական որոշումների և ռիսկերի
գնահատման արդյունքների նկարագրությունը, եթե տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող ստանդա
բացակայում են կամ չեն կիրառվել (անհրաժեշտության դեպքում),
զ. Օրենքին համապատասխան՝ իրավաբանական անձի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի
պետական հաշվառման ժամանակ տրվող՝ հայտատուի գտնվելու վայրի կամ հաշվառման (անհատական, նույնականացման) հա
մասին տեղեկություններ,
է. հայտատուի ընտրությամբ այլ փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվել են որպես տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրատեսակի համապատասխանության ապացույց (առկայության դեպքում)։
5. Հայտին կից ներկայացվող ռուսերեն կամ այլ օտար լեզվով կազմված փաստաթղթերն ուղեկցվում են հայերեն թարգմանութ
պատճենները վավերացվում են հայտատուի ստորագրությամբ։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

Հավել ված N 20
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Թ1 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
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ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐՏ ԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

1. Սերտիֆիկացման Թ1 ընթացակարգը կիրառվում է սերիական թողարկման արտադրանքի համար։
2. Թ1 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (արտադրողի կողմից լիազորված անձը)։
3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու համար արտադրության գործընթացի կայունությո
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը, ինչպես նաև իրականացնո
արտադրական հսկողությունը:
4. Թ1 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը.
2) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը հայտատուի կողմից փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև 7
աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ընդունում է
սերտիֆիկացում իրականացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր (առձե
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով) տեղեկացնում է հայտատուին.
3) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման,
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների իրականացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի
բացակայության դեպքում).
4) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է արտադրանքի նույնականացումը և դրա նմուշառում
(փորձանմուշներ)՝ դրանց հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումներն իրականացնելու համար.
5) արտադրանքի վերցված նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումներն անցկացվ
հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում: Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է արտադրութ
վիճակի վերլուծություն.
6) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության
արդյունքների, արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքն
արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքների ամփոփում.
7) հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության, արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությու
(փորձարկումների) և չափումների ու արտադրության վիճակի վերլուծության դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինը (հայտը գրանցելու օրվանից մինչև 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ կախված արտադրանքի
փորձարկման համար անհրաժեշտ և ստանդարտացման փաստաթղթերով նախատեսված ժամանակահատվածից) ընդունում է
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի
համապատասխանության սերտիֆիկատն ու այն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է հայտատուին.
8) հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապ
օրենսդրությամբ սահմանվող կարգով.
9) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում.
10) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում է իրականացնում
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի ընթացքում՝ տարին մեկ անգամ, եթե այլ բան
սահմանված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։
5. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետն ավարտվում է, և այդ
արտադրանքի առնչությամբ հայտատուի կողմից հայտ է ներկայացվել արտադրանքի սերտիֆիկացման այն մարմին, որն անցկա
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում, արտադրանքի սերտիֆիկացման տվյալ մարմինը սերտիֆիկացում
իրականացնելիս հաշվի է առնում սերտիֆիկացված արտադրանքի վերջին պարբերական գնահատման դրական արդյունքները, ե
անցկացման պահից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի։
6. Սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝
1) կասեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը.
2) դադարեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը։
7. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ընդունված որոշումը փաստաթղթավորվում է, և հայտատուն տեղեկացվ
մասին։
8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեցմ
դադարեցման մասին տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
9. Եթե արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադրման տեխնոլոգիայում այնպիսի փոփոխություններ են
կատարվելու, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վրա
հայտատուն, նախքան այդպիսի փոփոխություններ կատարելը, այդ մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուց
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին (առձեռն,
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով)։
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10. Հայտատուի կողմից ներկայացված գրավոր ծանուցման հիման վրա արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը, կապված արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադր
տեխնոլոգիայում փոփոխությունների կատարման հետ, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության վրա և ելնելով իրականացվող փոփոխությունների ծավալից՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ընդունում է որոշում՝ արտադրանքի լրացուցիչ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ու չափումներ և (կամ) արտա
վիճակի վերլուծություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
11. Համապատասխանության սերտիֆիկատի (այդ թվում՝ հավելվածներում) բնօրինակի համապատասխան տողերում կատա
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները վավերացվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի լիազորած պաշտոն
անձի) ստորագրությամբ։ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» տողում նշվում են կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումներ
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման հիմքն ու ամսաթիվը:
12. Միաժամանակ, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարվում են համապատասխանության սերտիֆիկատի պա
որը պահպանվում է սերտիֆիկացման մարմնում, և հավաստվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի կողմից լի
անձի) ստորագրությամբ։
13. Համապատասխանության սերտիֆիկատում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները համարվում են կատա
ռեեստրում համապատասխան գրառում գրանցելու օրվանից։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

Հավել ված N 21
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Թ2 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ (ԵՐԲ ԱՐՏ ԱԴՐՈՂԻ ՄՈՏ ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՍԵՐՏ ԻՖԻԿԱՑՎԵԼ Է ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏ ԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄ

1. Սերտիֆիկացման Թ2 ընթացակարգը կիրառվում է սերիական թողարկման արտադրանքի համար՝ արտադրողի մոտ ներդ
կառավարման այնպիսի համակարգի առկայության դեպքում, որը սերտիֆիկացվել է կառավարման համակարգերի սերտիֆիկաց
մարմնի կողմից։
2. Թ2 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (կամ արտադրողի կողմից լիազորված անձը)։
3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու համար ներդրված և սերտիֆիկացված կառավարմ
համակարգի կայուն աշխատանքը և տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանող արտադրանքի արտադր
համար անհրաժեշտ արտադրության պայմանները, ինչպես նաև իրականացնում է արտադրական հսկողությունը:
4. Թ2 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը, այդ թվում՝ կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատի
պատճենները.
2) Թ ընթացակարգի 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունից բացի՝ հայտի մեջ նշվում են այն փաստաթղթի մասին
տեղեկությունները, որի պահանջներին համապատասխանության մասով սերտիֆիկացվել է ներդրված կառավարման համակարգ
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը փաստաթղթերի ստացման օրվանից մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքու
ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ընդունում է սերտիֆիկացում իրականացնելու վերա
որոշում և իր որոշման մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին.
4) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման,
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների իրականացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի
բացակայության դեպքում).
5) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է արտադրանքի նույնականացումը և դրա նմուշառումը
(փորձանմուշներ վերցնելը՝ դրանց հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումներն իրականացնելու համար).
6) արտադրանքի վերցված նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումներն անցկացվ
հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում.
7) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության
արդյունքների, արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքն
ամփոփում.
8) հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության, արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությու
(փորձարկումների) և չափումների դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը (սույն հավելվածի
կետի 4-րդ ենթակետում նշված պայմանագրի կնքման օրվանից հետո մինչև 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ կախված
արտադրանքի փորձարկման համար անհրաժեշտ և ստանդարտացման փաստաթղթերով նախատեսված ժամանակահատվածից
ընդունում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադ
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համապատասխանության սերտիֆիկատն ու այն տրամադրում հայտատուին:
5. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
6. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
7. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում է անցկացնում
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի ընթացքում՝ տարին մեկ անգամ, եթե այլ բան
սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։
9. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետն ավարտվում է, և այդ
արտադրանքի առնչությամբ հայտատուի կողմից հայտ է ներկայացվել արտադրանքի սերտիֆիկացման այն մարմին, որն իրակա
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում, արտադրանքի սերտիֆիկացման այդ մարմինը սերտիֆիկացում
իրականացնելիս հաշվի է առնում սերտիֆիկացված արտադրանքի վերջին պարբերական գնահատման դրական արդյունքները, ե
իրականացման պահից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի։
10. Սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝
1) կասեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը.
2) դադարեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը։
11. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ընդունված որոշումը փաստաթղթավորվում է, և հայտատուն 3 աշխատ
օրվա ընթացքում տեղեկացվում է դրա մասին։
12. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեց
կամ դադարեցման մասին տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
13. Արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադրման տեխնոլոգիայում այնպիսի փոփոխություններ կատարե
դեպքում, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վրա,
հայտատուն, նախքան այդպիսի փոփոխություններ կատարելը, այդ մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուց
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին (առձեռն,
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով)։
14. Հայտատուի կողմից ներկայացված գրավոր ծանուցման հիման վրա արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը, կապված արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադր
տեխնոլոգիայում փոփոխությունների կատարման հետ, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության վրա և ելնելով իրականացվող փոփոխությունների ծավալից՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ընդունում է որոշում՝ արտադրանքի լրացուցիչ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ու չափումներ և (կամ) արտա
վիճակի վերլուծություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
15. Համապատասխանության սերտիֆիկատի (այդ թվում՝ հավելվածներում) բնօրինակի համապատասխան տողերում կատա
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները վավերացվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի լիազորած պաշտոն
անձի) ստորագրությամբ։ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» տողում նշվում են կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումներ
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման հիմքն ու ամսաթիվը:
16. Միաժամանակ, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարվում են համապատասխանության սերտիֆիկատի պա
որը պահպանվում է սերտիֆիկացման մարմնում, և հավաստվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի կողմից լի
անձի) ստորագրությամբ։
17. Համապատասխանության սերտիֆիկատում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները համարվում են կատա
ռեեստրում համապատասխան գրառում գրանցելու օրվանից։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)
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1. Սերտիֆիկացման Թ3 ընթացակարգը կիրառվում է սերիական թողարկման արտադրանքի համար այն դեպքում, երբ ամբո
հնարավոր չէ կամ դժվար է հաստատել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը՝ պատրաստի
արտադրանքի հետազոտություններ (փորձարկումներ) և չափումներ իրականացնելիս։
2. Թ3 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (կամ արտադրողի կողմից լիազորված անձը)։
3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու արտադրության գործընթացի կայունությունը և
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը, ինչպես նաև իրականացնո
արտադրական հսկողությունը:
4. Թ3 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը.
2) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում և վերլուծում է հայ
կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ընդունում է սերտիֆիկացում իրականացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին 3
աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր (առձեռն, պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով
տեղեկացնում է հայտատուին.
3) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման և
հետազոտությունների անցկացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի բացակայության դեպքում).
4) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է արտադրանքի նախագծի հետազոտություն.
5) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն.
6) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության
արդյունքների, արտադրանքի նախագծի հետազոտության արդյունքների և արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքների
ամփոփում:
5. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության, արտադրանքի նախագծի հետազոտության և արտադրության
վերլուծության դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը (սույն հավելվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթ
նշված պայմանագրի կնքման օրվանից հետո մինչև 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ կախված արտադրանքի փորձարկման
անհրաժեշտ և ստանդարտացման փաստաթղթերով նախատեսված ժամանակահատվածից) ընդունում է արտադրանքի
համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանո
սերտիֆիկատն ու այն տրամադրում հայտատուին:
6. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
7. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը`
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
9. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը տարին մեկ անգամ, եթե այլ բան սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում է անցկացնում արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
գործողության ժամկետի ընթացքում՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում արտադրանքի նույնականացման, դր
նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների միջոցով և (կամ) արտադրության վիճակ
վերլուծության միջոցով:
10. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետն ավարտվում է, և այ
արտադրանքի առնչությամբ հայտատուի կողմից հայտ է ներկայացվել արտադրանքի սերտիֆիկացման այն մարմին, որն անցկա
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում, արտադրանքի սերտիֆիկացման տվյալ մարմինը սերտիֆիկացում
իրականացնելիս հաշվի է առնում սերտիֆիկացված արտադրանքի վերջին պարբերական գնահատման դրական արդյունքները, ե
իրականացման պահից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի։
11. Սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝
1) կասեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը.
2) դադարեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը։
12. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ընդունված որոշումը փաստաթղթավորվում է, և հայտատուն տեղեկաց
դրա մասին։
13. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեց
կամ դադարեցման մասին տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
14. Արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադրման տեխնոլոգիայում այնպիսի փոփոխություններ կատարե
դեպքում, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վրա,
հայտատուն, նախքան այդպիսի փոփոխություններ կատարելը, այդ մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուց
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արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին (առձեռն,
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով)։
15. Հայտատուի կողմից ներկայացված գրավոր ծանուցման հիման վրա արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը, կապված արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադր
տեխնոլոգիայում փոփոխությունների կատարման հետ, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության վրա և ելնելով իրականացվող փոփոխությունների ծավալից՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ընդունում է որոշում՝ արտադրանքի լրացուցիչ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ու չափումներ և (կամ) արտա
վիճակի վերլուծություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
16. Համապատասխանության սերտիֆիկատի (այդ թվում՝ հավելվածներում) բնօրինակի համապատասխան տողերում կատա
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները վավերացվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի լիազորած պաշտոն
անձի) ստորագրությամբ։ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» տողում նշվում են կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումներ
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման հիմքն ու ամսաթիվը:
17. Միաժամանակ, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարվում են համապատասխանության սերտիֆիկատի պա
որը պահպանվում է սերտիֆիկացման մարմնում, և հավաստվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի կողմից լի
անձի) ստորագրությամբ։
18. Համապատասխանության սերտիֆիկատում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները համարվում են կատա
ռեեստրում համապատասխան գրառում գրանցելու օրվանից։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

Հավել ված N 23
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Թ4 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ (ԵՐԲ ՊԱՏ ՐԱՍՏ Ի ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՀԵՏ ԱԶՈՏ ՈՒԹՅՈՒՆ
(Փ ՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ) ԵՎ Չ ԱՓ ՈՒՄՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼԻՍ ԱՄԲՈՂՋԱՊԵՍ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Չ Է ԿԱՄ ԴԺՎԱՐ
ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼ Տ ԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏ ԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԴՐՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)

1. Սերտիֆիկացման Թ4 ընթացակարգը կիրառվում է սերիական թողարկման արտադրանքի համար, եթե անհնար կամ դժվա
ամբողջապես հաստատել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը՝ պատրաստի արտադրանքի
հետազոտություններ (փորձարկումներ) և չափումներ անցկացնելիս, ինչպես նաև արտադրողի մոտ կառավարման համակարգեր
սերտիֆիկացման մարմնի կողմից սերտիֆիկացված՝ ներդրված կառավարման համակարգի առկայության դեպքում։
2. Թ4 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (կամ արտադրողի կողմից լիազորված անձը)։
3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու ներդրված և սերտիֆիկացված կառավարման համ
կայուն աշխատանքը և տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանող արտադրանքի արտադրման համար
անհրաժեշտ արտադրության պայմանները, ինչպես նաև իրականացնում է արտադրական հսկողությունը:
4. Թ4 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտ՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 1-ին են
նախատեսված փաստաթղթերը, այդ թվում՝ կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատի պատճենները
2) Թ ընթացակարգի 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունից բացի` հայտի մեջ նշվում են այն փաստաթղթի մասին
տեղեկությունները, որի պահանջներին համապատասխան ներդրվել է կառավարման համակարգը.
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, մ
աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է սերտիֆիկացում անցկացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին գրավո
տեղեկացնում է հայտատուին.
4) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման և
հետազոտությունների անցկացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի բացակայության դեպքում).
5) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում (անհրաժեշտության դեպքում՝ մինչ
աշխատանքային օր) անցկացնում է արտադրանքի նախագծի հետազոտություն.
6) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության
արդյունքների և արտադրանքի նախագծի հետազոտության արդյունքների ամփոփում:
5. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության և արտադրանքի նախագծի հետազոտության դրական արդյուն
դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամա
վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատն ու այն տրամադրում հայտատուին
6. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
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կարգով:
7. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանվող կարգով։
8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
9. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը տարին մեկ անգամ, եթե այլ բան սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում է անցկացնում արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
գործողության ժամկետի ընթացքում՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում արտադրանքի նույնականացման, դր
նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների միջոցով:
10. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետն ավարտվում է, և այ
արտադրանքի առնչությամբ հայտատուի կողմից հայտ է ներկայացվել արտադրանքի սերտիֆիկացման այն մարմին, որն անցկա
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում, արտադրանքի սերտիֆիկացման այդ մարմինը սերտիֆիկացում
անցկացնելիս հաշվի է առնում սերտիֆիկացված արտադրանքի վերջին պարբերական գնահատման դրական արդյունքները, եթե
իրականացման պահից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի։
11. Սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝
1) կասեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը.
2) դադարեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը։
12. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ընդունված որոշումը փաստաթղթավորվում է, և հայտատուն տեղեկաց
դրա մասին։
13. Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեցման կամ դադարեցման մասին տեղեկութ
սերտիֆիկացման մարմնի կողմից տրամադրվում են համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդր
սահմանված կարգով:
14. Արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադրման տեխնոլոգիայում այնպիսի փոփոխություններ կատարե
դեպքում, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վրա,
հայտատուն, նախքան այդպիսի փոփոխություններ կատարելը, այդ մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուց
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին (առձեռն,
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով)։
15. Հայտատուի կողմից ներկայացված գրավոր ծանուցման հիման վրա արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը, կապված արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադր
տեխնոլոգիայում փոփոխությունների կատարման հետ, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության վրա և ելնելով իրականացվող փոփոխությունների ծավալից՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ընդունում է որոշում՝ արտադրանքի լրացուցիչ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ու չափումներ և (կամ) արտա
վիճակի վերլուծություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
16. Համապատասխանության սերտիֆիկատի (այդ թվում՝ հավելվածներում) բնօրինակի համապատասխան տողերում կատա
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները վավերացվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի լիազորած պաշտոն
անձի) ստորագրությամբ։ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» տողում նշվում են կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումներ
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման հիմքն ու ամսաթիվը:
17. Միաժամանակ, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարվում են համապատասխանության սերտիֆիկատի պա
որը պահպանվում է սերտիֆիկացման մարմնում, և հավաստվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի կողմից լի
անձի) ստորագրությամբ։
18. Համապատասխանության սերտիֆիկատում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները համարվում են կատա
ռեեստրում համապատասխան գրառում գրանցելու օրվանից։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)
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Թ5 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԿՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏ ԵՍՎԱԾ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ

1. Սերտիֆիկացման Թ5 ընթացակարգը կիրառվում է սերիական արտադրության համար նախատեսված արտադրանքի համ
արտադրանքի փոփոխությունների թողարկման պլանավորման դեպքում։
2. Թ5 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (արտադրողի կողմից լիազորված անձը)։
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3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու համար արտադրության գործընթացի կայունությո
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրվող արտադրանքի համապատասխանությունը, ինչպես նաև իրականացնո
արտադրական հսկողությունը:
4. Թ5 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը.
2) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, մ
աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է սերտիֆիկացում անցկացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին գրավո
տեղեկացնում է հայտատուին.
3) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման և
հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի բացակայության դեպք
4) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է արտադրանքի տիպի հետազոտություն.
5) արտադրանքի տիպի հետազոտության արդյունքները ձևակերպվում են եզրակացության մեջ, որտեղ արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինը ներկայացնում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին արտադրատեսակի տիպ
համապատասխանության վերաբերյալ իր գնահատականը, եթե այլ բան սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով.
6) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն.
7) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության
արդյունքների, արտադրանքի տիպի հետազոտության արդյունքների և արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքների ամ
5. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության, արտադրանքի տիպի հետազոտության և արտադրության վիճ
վերլուծության դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է արտադրանքի
համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանո
սերտիֆիկատն ու այն տրամադրում հայտատուին՝ սույն հավելվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված պայմանագրի կնքման
հետո մինչև 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ կախված արտադրանքի համապատասխանության գնահատման համար անհ
և ստանդարտացման փաստաթղթերով նախատեսված ժամանակահատվածից:
6. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
7. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
9. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը տարին մեկ անգամ, եթե այլ բան սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում է անցկացնում արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
գործողության ժամկետի ընթացքում՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում արտադրանքի նույնականացման, դր
նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների և (կամ) արտադրության վիճակի վերլու
միջոցով:
10. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետն ավարտվում է, և այ
արտադրանքի առնչությամբ հայտատուի կողմից հայտ է ներկայացվել արտադրանքի սերտիֆիկացման այն մարմին, որն անցկա
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում, արտադրանքի սերտիֆիկացման այդ մարմինը սերտիֆիկացում
անցկացնելիս հաշվի է առնում սերտիֆիկացված արտադրանքի վերջին պարբերական գնահատման դրական արդյունքները, եթե
անցկացման պահից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի։
11. Սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝
1) կասեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը.
2) դադարեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը։
12. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ընդունված որոշումը փաստաթղթավորվում է, և հայտատուն տեղեկաց
դրա մասին։
13. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեց
կամ դադարեցման մասին տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
14. Արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադրման տեխնոլոգիայում այնպիսի փոփոխություններ կատարե
դեպքում, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վրա,
հայտատուն, նախքան այդպիսի փոփոխություններ կատարելը, այդ մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուց
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին (առձեռն,
պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով)։
15. Հայտատուի կողմից ներկայացված գրավոր ծանուցման հիման վրա արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը, կապված արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադր
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տեխնոլոգիայում փոփոխությունների կատարման հետ, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության վրա և ելնելով իրականացվող փոփոխությունների ծավալից՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ընդունում է որոշում՝ արտադրանքի լրացուցիչ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ու չափումներ և (կամ) արտա
վիճակի վերլուծություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
16. Համապատասխանության սերտիֆիկատի (այդ թվում՝ հավելվածներում) բնօրինակի համապատասխան տողերում կատա
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները վավերացվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի լիազորած պաշտոն
անձի) ստորագրությամբ։ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» տողում նշվում են կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումներ
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման հիմքն ու ամսաթիվը:
17. Միաժամանակ, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարվում են համապատասխանության սերտիֆիկատի պա
որը պահպանվում է սերտիֆիկացման մարմնում, և հավաստվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի կողմից լի
անձի) ստորագրությամբ։
18. Համապատասխանության սերտիֆիկատում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները համարվում են կատա
ռեեստրում համապատասխան գրառում գրանցելու օրվանից։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)
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Թ6 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏ ԵՍՎԱԾ ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԵՊՔՈՒՄ

1. Սերտիֆիկացման Թ6 ընթացակարգը կիրառվում է սերիական արտադրություն սկսելու համար նախատեսված արտադրա
համար՝ արտադրանքի թողարկման փոփոխությունների՝ մոդիֆիկացիաներ պլանավորելու և արտադրողի մոտ կառավարման
համակարգերի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից սերտիֆիկացված՝ ներդրված կառավարման համակարգի առկայության դեպքո
2. Թ6 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (արտադրողի կողմից լիազորված անձը)։
3. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու ներդրված և սերտիֆիկացված կառավարման համ
կայուն աշխատանքը և տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանող արտադրանքի արտադրման համար
անհրաժեշտ արտադրության պայմանները, ինչպես նաև իրականացնում է արտադրական հսկողությունը:
4. Թ6 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 1-ին
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը, այդ թվում՝ կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատի
պատճենները.
2) Թ ընթացակարգի 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունից բացի` հայտի մեջ նշվում են այն փաստաթղթի մասին
տեղեկությունները, որի պահանջներին համապատասխան, ներդրված է կառավարման համակարգը.
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ըն
է սերտիֆիկացում անցկացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր
տեղեկացնում է հայտատուին.
4) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման և
հետազոտությունների (փորձարկումների) անցկացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի բացակայության դեպք
5) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է արտադրանքի տիպի հետազոտություն.
6) արտադրանքի տիպի հետազոտության արդյունքները ձևակերպվում են եզրակացության մեջ, որտեղ արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինը ներկայացնում է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին արտադրանքի տիպի
համապատասխանության վերաբերյալ իր գնահատականը, եթե այլ բան սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով.
7) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության
արդյունքների և արտադրանքի տիպի հետազոտության արդյունքների ամփոփում:
5. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության և արտադրանքի տիպի հետազոտության դրական արդյունքներ
դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամա
վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատն ու այն 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում տրամադրում հայտատուին:
6. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
7. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
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8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
9. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը տարին մեկ անգամ, եթե այլ բան սահմանված չէ տեխնիկական կանոնակարգով
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում է անցկացնում արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
գործողության ժամկետի ընթացքում՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում արտադրանքի նույնականացման, դր
նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների միջոցով:
10. Այն դեպքում, երբ արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետն ավարտվում է, և այ
արտադրանքի առնչությամբ հայտատուի կողմից հայտ է ներկայացվել արտադրանքի սերտիֆիկացման այն մարմին, որն անցկա
սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատում, արտադրանքի սերտիֆիկացման այդ մարմինը սերտիֆիկացում
անցկացնելիս հաշվի է առնում սերտիֆիկացված արտադրանքի վերջին պարբերական գնահատման դրական արդյունքները, եթե
անցկացման պահից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի։
11. Սերտիֆիկացված արտադրանքի պարբերական գնահատման բացասական արդյունքների դեպքում արտադրանքի
սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը՝
1) կասեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը.
2) դադարեցնել արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը։
12. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից ընդունված որոշումը (ժամկետի նշմամբ) փաստաթղթավորվում է, և
հայտատուն տեղեկացվում է դրա մասին։
13. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության կասեց
կամ դադարեցման մասին տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
14. Արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադրման տեխնոլոգիայում այնպիսի փոփոխություններ կատարե
դեպքում, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վրա,
հայտատուն, նախքան այդպիսի փոփոխություններ կատարելը, այդ մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուց
(առձեռն, պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով) արտադրանքի համապատասխանության
սերտիֆիկատը տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին։
15. Հայտատուի կողմից ներկայացված գրավոր ծանուցման հիման վրա արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկա
տրամադրած արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը, կապված արտադրանքի կառուցվածքում (կազմում) կամ դրա արտադր
տեխնոլոգիայում փոփոխությունների կատարման հետ, որոնք կարող են ազդել տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության վրա և ելնելով իրականացվող փոփոխությունների ծավալից՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ընդունում է որոշում՝ արտադրանքի լրացուցիչ հետազոտություններ (փորձարկումներ) ու չափումներ և (կամ) արտա
վիճակի վերլուծություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
16. Համապատասխանության սերտիֆիկատի (այդ թվում՝ հավելվածներում) բնօրինակի համապատասխան տողերում կատա
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները վավերացվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի լիազորած պաշտոն
անձի) ստորագրությամբ։ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» տողում նշվում են կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումներ
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման հիմքն ու ամսաթիվը:
17. Միաժամանակ, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարվում են համապատասխանության սերտիֆիկատի պա
որը պահպանվում է սերտիֆիկացման մարմնում, և հավաստվում են սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի կողմից լի
անձի) ստորագրությամբ։
18. Համապատասխանության սերտիֆիկատում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները համարվում են կատա
ռեեստրում համապատասխան գրառում գրանցելու օրվանից։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

Հավել ված N 26
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Ժ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԱՐՏ ԱԴՐԱՆՔԻ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

1. Սերտիֆիկացման Ժ ընթացակարգը կիրառվում է արտադրանքի խմբաքանակի համար։
2. Ժ ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (արտադրողի կողմից լիազորված անձը) կամ վա
(ներմուծողը)։
3. Ժ ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 2-րդ
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը.
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2) Թ ընթացակարգի 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունից բացի՝ հայտի մեջ նշվում են արտադրանքի խմբաքանա
նույնականացնող հատկանիշները, այդ թվում՝ կազմը և չափը (խմբաքանակի կազմի մեջ մտնող արտադրանքի միավորների քան
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ըն
է սերտիֆիկացում իրականացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավո
տեղեկացնում է հայտատուին.
4) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման,
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների իրականացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի
բացակայության դեպքում).
5) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը հայտատուի ներկայությամբ անցկացնում է արտադրանքի խմբաքանակի
նույնականացումը կամ արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) նույնականացումը և խմբաքանակից արտադրանքի նմուշա
(փորձանմուշներ վերցնելը)՝ համապատասխան հետազոտություններ (փորձարկումներ) և չափումներ անցկացնելու համար (այն
դեպքում, երբ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված չէ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքն
նույնանման արտադրանքի հետագա խմբաքանակների համար օգտագործելու հնարավորությունը).
6) արտադրանքի վերցված նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումներն անցկացվ
հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում.
7) այն դեպքում, երբ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված է արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների)
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքները նույնանման արտադրանքի հետագա խմբաքանակների հ
օգտագործելու հնարավորությունը, արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է արտադրանքի խմբաքանակի
նույնականացումը՝ այն արտադրանքի նկատմամբ դրա նույնանմանությունը որոշելու համար, որի մասով նախկինում տրամադր
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը.
8) եթե արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից որոշվել է արտադրանքի խմբաքանակի նույնանմանությունն այն
արտադրանքի նկատմամբ, որի մասով նախկինում տրամադրվել է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը, ապ
խմբաքանակից արտադրանքի նմուշներ (փորձանմուշներ) վերցնելը, ինչպես նաև դրանց հետազոտությունները (փորձարկումներ
չափումները չեն անցկացվում։ Այս դեպքում արտադրանքի հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների օգտագործվո
արձանագրության գործողության ժամկետը սահմանվում է տեխնիկական կանոնակարգով.
9) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության արդ
և արտադրանքի նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքների ամփոփո
4. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության, խմբաքանակից վերցված արտադրանքի նմուշների (փորձանմ
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմ
ընդունում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադ
համապատասխանության սերտիֆիկատն ու այն մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում հայտատուին:
5 Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
6. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանվող կարգով։
7. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հավաստող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝ արտ
շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

Հավել ված N 27
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Ի ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԵԶԱԿԻ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

1. Սերտիֆիկացման Ի ընթացակարգը կիրառվում է եզակի արտադրատեսակի համար այն դեպքում, երբ այդ արտադրատես
համար հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումները քայքայիչ չեն։
2. Ի ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (արտադրողի կողմից լիազորված անձը) կամ վա
(ներմուծողը)։
3. Ի ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 2-րդ
ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը.
2) Թ ընթացակարգի 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունից բացի՝ հայտի մեջ նշվում են եզակի արտադրատեսակը
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նույնականացնող հատկանիշները.
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ըն
է սերտիֆիկացում անցկացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր
տեղեկացնում է հայտատուին.
4) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացման կամ սերտիֆիկացման,
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների իրականացման պայմանագիր (նախկինում կնքված պայմանագրի
բացակայության դեպքում).
5) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է եզակի արտադրատեսակի նույնականացում՝ համապատասխ
հետազոտություններ, (փորձարկումներ) և չափումներ անցկացնելու համար.
6) եզակի արտադրատեսակի հետազոտությունները (փորձարկումները) և չափումներն անցկացվում են հավատարմագրված
փորձարկման լաբորատորիայում (այն դեպքում, երբ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված չէ եզակի արտադրատեսակի
հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքները նույնանման արտադրանքի հետագա եզակի
արտադրատեսակների համար օգտագործելու հնարավորությունը).
7) այն դեպքում, երբ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված է եզակի արտադրատեսակի հետազոտությունների
(փորձարկումների) և չափումների արդյունքները նույնանման արտադրանքի հետագա եզակի արտադրատեսակների համար
օգտագործելու հնարավորությունը, արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է եզակի արտադրատեսակի
նույնականացումը՝ այն արտադրանքի նկատմամբ դրա նույնանմանությունը որոշելու համար, որի մասով նախկինում տրամադր
արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ.
8) եթե արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի կողմից որոշվել է եզակի արտադրատեսակի նույնանմանությունն այն արտա
հետ, որի համար նախկինում տրամադրվել է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ, ապա հետազոտություններ
(փորձարկումներ) և չափումներ չեն անցկացվում։ Այս դեպքում արտադրանքի հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափո
օգտագործվող արձանագրության գործողության ժամկետը սահմանվում է տեխնիկական կանոնակարգով.
9) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության արդ
ու եզակի արտադրատեսակի հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արդյունքների ամփոփում:
4 Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության, եզակի արտադրատեսակի հետազոտությունների (փորձարկու
չափումների դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ընդունում է արտադրանքի
համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրելու վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանո
սերտիֆիկատն ու սույն հավելվածի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 80 աշխատանքա
ընթացքում՝ կախված արտադրանքի փորձարկման համար անհրաժեշտ և ստանդարտացման փաստաթղթերով նախատեսված
ժամանակահատվածից, տրամադրում հայտատուին:
5 Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
6 Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանվող կարգով։
7 Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

Հավել ված N 28
ՀՀ կառավարության 2014 թվական
հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշման

Ի1 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏ ԵՍՎԱԾ ԵԶԱԿԻ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ Հ

1. Սերտիֆիկացման Ի1 ընթացակարգը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կազմակերպությունների
սարքավորման համար նախատեսված եզակի արտադրատեսակների համար։
2. Ի1 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում հայտատուն արտադրողն է (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), վաճա
(ներմուծողը)։
3. Ի1 ընթացակարգով սերտիֆիկացումն անցկացվում է տեխնիկական փաստաթղթերի վերլուծության հիման վրա։
4. Ի1 ընթացակարգով սերտիֆիկացման դեպքում կատարվում են սույն կետով նախատեսված ընթացակարգերը՝
1) հայտատուն ձևավորում է Թ ընթացակարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը, որոնց կազմում
ներառվում են, այդ թվում՝
ա. արտադրանքի անցկացված հետազոտությունների մասին տեղեկությունները,
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բ. արտադրողի կամ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի կողմից անցկացված հետազոտությունների
(փորձարկումների) և չափումների արձանագրությունները,
գ. արտադրանքի նյութերի, հավաքագրական՝ կոմպլեկտավորող տարրերի, բաղկացուցիչ մասերի համար համապատասխան
սերտիֆիկատների և (կամ) հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների արձանագրությունների պատճենները (առկա
դեպքում),
դ. կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատի պատճենը (առկայության դեպքում),
ե. այլ փաստաթղթեր, որոնցով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հաստատվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջնե
արտադրանքի համապատասխանությունը.
2) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին է ներկայացնում հայտը՝ կցելով նշված փաստաթղթերը.
3) արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն ուսումնասիրում և վերլուծում է հայտն ու կից ներկայացվող փաստաթղթերը, ըն
է սերտիֆիկացում անցկացնելու վերաբերյալ որոշում և իր որոշման մասին 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկա
հայտատուին.
4) հայտատուն արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հետ կնքում է սերտիֆիկացում անցկացնելու պայմանագիր (նախկի
կնքված պայմանագրի բացակայության դեպքում)։
5. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն անցկացնում է հայտատուի ներկայացրած այն փաստաթղթերի վերլուծությունը
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հաստատվում է տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի
համապատասխանությունը։
6. Հայտատուի ներկայացրած այն փաստաթղթերի վերլուծության արդյունքները, որոնց կազմի մեջ մտնում են արտադրանքի
տեխնիկական փաստաթղթերը, ձևակերպվում են եզրակացության մեջ, որտեղ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը ներկա
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության վերաբերյալ իր գնահատականը։
7. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի վերլուծության դրական արդյունքների դեպքում արտադրանքի սերտիֆիկացմ
մարմինը մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ տրա
վերաբերյալ որոշում, ձևակերպում է արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատն ու այն տրամադրում հայտատուին
8. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինն արտադրանքի համապատասխանության տրված սերտիֆիկատի մասին
տեղեկությունները տրամադրում է համապատասխան մարմիններին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման
կարգով:
9. Հայտատուն ապահովում է արտադրանքի մակնշումը համապատասխանության ազգային նշանով՝ Հայաստանի Հանրապե
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
10. Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը և հայտատուն իրականացնում են տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատող ապացուցողական նյութերի փաթեթի ձևավորումն ու պահպանումը՝
արտադրանքի շուկայահանումից հետո 10 տարվա ընթացքում։
(հավելվածը լրաց. 15.04.21 N 565-Ն)

