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Շինության տեսակը Շինության տեսակը Շինության տեսակը Շինության տեսակը – Կարող ենք ցանկից ընտրել շինության տեսակը: 
Վճարման ժամանակահատվածՎճարման ժամանակահատվածՎճարման ժամանակահատվածՎճարման ժամանակահատված    – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն 
հավանական ժամանակահատվածը, երբ թույլտվության համար վճարվել է: 
Սեղմում ենք աջ կողմի վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում 
անհրաժեշտ ամսաթիվը (Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակ    – Կարող ենք նշել կարգավիճակ(ներ)ը: (օրինակ` կարելի է նշել 
“Գործողության ժամկետը մոտենում է ավարտին” և ստանալ բոլոր այն 
թույլտվությունների ցանկը, որոնց գործողության ժամկետը վերջանում է): 
 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

 Որոնումն իրականացնելուց հետո ստացված որոնման արդյունքները 
ցուցակային տեսքով տպելու համար անհրաժեշտ է սեղմել աղյուսակի ձախ կողմում 
պատկերված  կոճակը: 
 

 
 

Ցուցակը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի օգնությամբ 

(ընտրելով թղթի լայնակի կամ երկայնակի ձևը) կամ տպել պատկերված  կոճակի 
օգնությամբ: 

 
 

Այլ տիպիԱյլ տիպիԱյլ տիպիԱյլ տիպի    թույտվությունթույտվությունթույտվությունթույտվություններներներներ    
    

Այլ տիպի թույլտվությունների ստեղծումը և կառավարումն իրականացվում է 
նույն ձևով, ինչպես ՈԽԾ վաճառքի թույլտվությունը (ավելացման, հեռացման, 
խմբագրման և փնտրման էջերը նման են): 

 

 

ՃարտարՃարտարՃարտարՃարտարապետահատակագծային առաջադրանք ապետահատակագծային առաջադրանք ապետահատակագծային առաջադրանք ապետահատակագծային առաջադրանք ((((ՃՀԱՃՀԱՃՀԱՃՀԱ))))    
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««««ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքճարտարապետահատակագծային առաջադրանքճարտարապետահատակագծային առաջադրանքճարտարապետահատակագծային առաջադրանք»»»» բաժինն իրենից 

ներկայացնում է Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների ցանկ: 
 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
ՃՀԱ դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (Դիտել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի առաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքի    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Առաջադրանքի տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված 
 կոճակի օգնությամբ: 

 

 
 

Առաջադրանքը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 
օգնությամբ (ընտրելով թղթի լայնակի կամ երկայնակի ձևը) կամ տպել պատկերված 

 կոճակի օգնությամբ: 
 
Դիտման էջից կարելի է ստանալ շինարարության իրականացման թույլտվություն 

Մանրամասն տես ՃՀԱ վերափոխում շինարարության իրականացման թույլտվությանՃՀԱ վերափոխում շինարարության իրականացման թույլտվությանՃՀԱ վերափոխում շինարարության իրականացման թույլտվությանՃՀԱ վերափոխում շինարարության իրականացման թույլտվության    
ենթաբաժինը): 

 
ՃՀԱ ավելացման, հեռացման, խմբագրման և փնտրման էջերը նման են ՈԽԾ 

վաճառքի թույլտվության համապատասխան էջերին: 
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ՃՀԱՃՀԱՃՀԱՃՀԱ----իիիի    վերափոխում վերափոխում վերափոխում վերափոխում Շինարարության իրականացման թույլտվությանՇինարարության իրականացման թույլտվությանՇինարարության իրականացման թույլտվությանՇինարարության իրականացման թույլտվության    

 
ՃՀԱ-ն շինարարության իրականացման թույտվության վերափոխելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո 
կբացվի շինարարության իրականացման թույտվության էջը` 

 

 
 
Վերափոխման ժամանակ տեղի է ունենում տվյալների տեղափոխում:  
Անհրաժեշտ փոփոխություններն ու լրացումները կատարելուց հետո 

շինարարության իրականացման թույտվությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՃՀԱՃՀԱՃՀԱՃՀԱ----ն ն ն ն շինարարության իրականացման թույտվությանշինարարության իրականացման թույտվությանշինարարության իրականացման թույտվությանշինարարության իրականացման թույտվության    վերափոխելուց հետո այն վերափոխելուց հետո այն վերափոխելուց հետո այն վերափոխելուց հետո այն 

հնարավոր չէ հեռացնելհնարավոր չէ հեռացնելհնարավոր չէ հեռացնելհնարավոր չէ հեռացնել::::    
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Շինարարության իրականացմանՇինարարության իրականացմանՇինարարության իրականացմանՇինարարության իրականացման    թույտվությունթույտվությունթույտվությունթույտվություն    
 

Մինչ շինարարության թույլտվություն ստանալը պետք է լրացնել 
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը (Մանրամասն տես 
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքըճարտարապետահատակագծային առաջադրանքըճարտարապետահատակագծային առաջադրանքըճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը    բաժինը): 

    ««««ՇինարարությՇինարարությՇինարարությՇինարարության իրականացմանան իրականացմանան իրականացմանան իրականացման    թույլտվությունթույլտվությունթույլտվությունթույլտվություն»»»» բաժինն իրենից 
ներկայացնում է շինարարության իրականացման թույտվությունների ցանկ: 

 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
Թույլտվության դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (Դիտել) կոճակը, որից 

հետո կբացվի ԹույլտվությանԹույլտվությանԹույլտվությանԹույլտվության    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Թույլտվության տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված 
 կոճակի օգնությամբ:  

 

 
 

Թույտվությունը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 
օգնությամբ (ընտրելով թղթի լայնակի կամ երկայնակի ձևը) կամ տպել պատկերված 

 կոճակի օգնությամբ: 
 
Դիտման էջից կարելի է ստանալ Շինարարության շահագործման փաստագրման 

ակտ Մանրամասն տես Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության թույլտվության վերափոխում 
Շինարարության շահագործման փաստագրման ակտՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտիիիի    ենթաբաժինը): 

 
Շինարարության թույլտվության ավելացման, հեռացման, խմբագրման և 

փնտրման էջերը նման են ՈԽԾ վաճառքի թույլտվության համապատասխան էջերին: 
 
 

Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության շահագործման Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության շահագործման Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության շահագործման Շինարարության թույլտվության վերափոխում Շինարարության շահագործման 
փաստագրման ակտիփաստագրման ակտիփաստագրման ակտիփաստագրման ակտի    

 
Շինարարության թույտվությունը շինարարության շահագործման 

փաստագրման ակտի վերափոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
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 կոճակը, որից հետո կբացվի 
շինարարության իրականացման թույտվության էջը` 

 

 
 
Վերափոխման ժամանակ տեղի է ունենում տվյալների տեղափոխում:  
Անհրաժեշտ փոփոխություններն ու լրացումները կատարելուց հետո 

շինարարության շահագործման փաստագրման ակտը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել 
կոճակը: 

 
Շինարարության թույտվությունը շինարարության շահագործման Շինարարության թույտվությունը շինարարության շահագործման Շինարարության թույտվությունը շինարարության շահագործման Շինարարության թույտվությունը շինարարության շահագործման 

փաստագրման ակտի վերափոխելուցփաստագրման ակտի վերափոխելուցփաստագրման ակտի վերափոխելուցփաստագրման ակտի վերափոխելուց    հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելհետո այն հնարավոր չէ հեռացնելհետո այն հնարավոր չէ հեռացնելհետո այն հնարավոր չէ հեռացնել::::    
 

Շինարարության շահագործման փաստագրման ակտիՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտիՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտիՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտի    
    
««««ՇՇՇՇինարարության շահագործման փաստագրման ակտերինարարության շահագործման փաստագրման ակտերինարարության շահագործման փաստագրման ակտերինարարության շահագործման փաստագրման ակտեր»»»» բաժինն իրենից 

ներկայացնում է շինարության շահագործման փաստագրման ակտերի` տրվում են 
շինարարության թույլտվությունից հետո, ցանկ: 
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ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
Փաստագրման ակտի դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (Դիտել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի առաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքի    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
 

 
 

Ակտի տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 
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Ակտը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի օգնությամբ 

(ընտրելով թղթի լայնակի կամ երկայնակի ձևը) կամ տպել պատկերված  կոճակի 
օգնությամբ: 

 
 

Ծառայություններ և վճարներԾառայություններ և վճարներԾառայություններ և վճարներԾառայություններ և վճարներ    
 

««««Ծառայություններ Ծառայություններ Ծառայություններ Ծառայություններ և վճարներև վճարներև վճարներև վճարներ»»»» բաժինն հանդիսանում է ՏԻՄ կոմից մատուցված 
ծառայությունների դիմաց փոխատուցման վճարների ցանկ: 
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ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
Ծառայությունների և վճարների դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(Դիտել) կոճակը, որից հետո կբացվի դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում`̀̀̀    
 

Ծառայություններ և վճարներ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ծառայության հԾառայության հԾառայության հԾառայության համարամարամարամար             Լրացվում է ծառայության համարը: 
• ԾառԾառԾառԾառ. . . . տրամադրման ատրամադրման ատրամադրման ատրամադրման ամսաթիվ մսաթիվ մսաթիվ մսաթիվ ---- Լրացվում է ծառայության տրամադրման 

ամսաթիվը` սեղմում ենք աջ կողմի վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը 
և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը (Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց 
բաժինը): 

• Ծառայության անվանումԾառայության անվանումԾառայության անվանումԾառայության անվանում    – Լրացվում է ծառայության անվանումը: 
(Հնարավորություն կա օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից, մանրամասն տես 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• Ծառայություն ստացողըԾառայություն ստացողըԾառայություն ստացողըԾառայություն ստացողը - Ներդրվում է ծառայություն ստացող 
Իրավաբանական անձը (Կամ ֆիզիկական անձը): Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
կազմակերպությունների ցանկից ներդնել կազմակերպությունը 
(ՀիշեցումՀիշեցումՀիշեցումՀիշեցում` անպայման պետք է կազմակերպություններ մասում գործունեության 
հասցեն լրացված լինի): 

• ՀՎՀՀՀՎՀՀՀՎՀՀՀՎՀՀ    – Ավտոմատ լրացվում է սուբյեկտը ընտրելիս (եթե այն նախապես 
ռեգիստրում լրացվել է), այլապես կարելի է ձեռքով լրացնել: 

• Իրավաբանական հասցեԻրավաբանական հասցեԻրավաբանական հասցեԻրավաբանական հասցե – Ավտոմատ լրացվում է սուբյեկտը ընտրելիս: 
• ԳործունեությանԳործունեությանԳործունեությանԳործունեության    հասցեհասցեհասցեհասցե – Ավտոմատ լրացվում է սուբյեկտը ընտրելիս: 
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• Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս -  Ավտոմատ լրացվում է սուբյեկտը ընտրելիս (եթե այն 
նախապես ռեգիստրում լրացվել է), այլապես կարելի է ձեռքով լրացնել: 

• ԷլԷլԷլԷլ. . . . հասցե հասցե հասցե հասցե -  Ավտոմատ լրացվում է սուբյեկտը ընտրելիս (եթե այն 
նախապես ռեգիստրում լրացվել է), այլապես կարելի է ձեռքով լրացնել: 

• Հաշվարկ Հաշվարկ Հաշվարկ Հաշվարկ ––––    Ներդրվում է ծառայության հաշվարկը: Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
պատուհանում ընտրում անհրաժեշտ դրույքաչափը (Մանրամասն տես 
ԴրույքաչափերԴրույքաչափերԴրույքաչափերԴրույքաչափեր բաժինը):    

• ՎճարվՎճարվՎճարվՎճարված է դրամ ած է դրամ ած է դրամ ած է դրամ ––––    Լրացվում է վճարված գումարի չափը    
• ՎճարմՎճարմՎճարմՎճարմ. . . . ամսաթիվ ամսաթիվ ամսաթիվ ամսաթիվ ––––    Լրացվում է վճարման ամսաթիվը` սեղմում ենք աջ 

կողմի վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ 
ամսաթիվը (Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը):    

• Արտոնություն Արտոնություն Արտոնություն Արտոնություն ––––    Նշվում է, եթե կա արտոնություն:    
• ԱյլԱյլԱյլԱյլ    նշումներ նշումներ նշումներ նշումներ ––––    Լրացվում է նշումներ, օրինակ վճարված գումարի 

անդորագրի համարը և այլն:    
• ԿատարողԿատարողԿատարողԿատարող((((ներներներներ)))) – Կատարողին ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող օգտագործողների ցանկից 
ներդնել կատարողին: 

• ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ    – Փաստաթուղթը կցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող փաստաթղթերի ցանկից ներդնել 
փաստաթուղթը: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում է փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են ծառայության հետ: Եթե կցվող ֆայլերը 
շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում ենք նոր ֆայլ կցելու հնարավորությունը: 
Կցելու համար գրում ենք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, 
այնուհետև սեղմում ենք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open 
կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին 
հատուկ ֆորմատ, օրինակ doc, pdf, xls, htmdoc, pdf, xls, htmdoc, pdf, xls, htmdoc, pdf, xls, htm, html, txt, html, txt, html, txt, html, txt:::: 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում`̀̀̀    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում`̀̀̀    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում`̀̀̀    
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Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ծառայությունների և վճարներիծառայությունների և վճարներիծառայությունների և վճարներիծառայությունների և վճարների    որոնման որոնման որոնման որոնման էջը` 
 

 
 
Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 

մեկը կամ բոլորը` 
 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ծառայությունների և 
վճարների մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ տրամադրվել է ծառայությունը: Սեղմում ենք աջ 
կողմի վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ 
ամսաթիվը (Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
Ծառայության անվանումըԾառայության անվանումըԾառայության անվանումըԾառայության անվանումը    – Կարող ենք գրել ծառայության անվանումը: 
Ծառայություն ստացողը Ծառայություն ստացողը Ծառայություն ստացողը Ծառայություն ստացողը – Կարող ենք գրել ծառայություն ստացողի անվանումը: 
ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ – Կարող ենք գրել ծառայություն ստացողի ՀՎՀՀ-ն: 
Իրավաբանական հասեց Իրավաբանական հասեց Իրավաբանական հասեց Իրավաբանական հասեց – Կարող ենք գրել ծառայություն ստացողի 
իրավաբանական հասցեն: 
Գործունեության հասցե Գործունեության հասցե Գործունեության հասցե Գործունեության հասցե - Կարող ենք գրել ծառայություն ստացողի 
գործունեության հասցեն: 
Վճարման ժամանակահատվածՎճարման ժամանակահատվածՎճարման ժամանակահատվածՎճարման ժամանակահատված    – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն 
հավանական ժամանակահատվածը, երբ ծառայության համար վճարվել է: 
Սեղմում ենք աջ կողմի վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում 
անհրաժեշտ ամսաթիվը (Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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Ծանուցագրերի համակարգԾանուցագրերի համակարգԾանուցագրերի համակարգԾանուցագրերի համակարգ    
    
««««Համայնքային Կառավարման Տեղեկատվական ՀամակարգՀամայնքային Կառավարման Տեղեկատվական ՀամակարգՀամայնքային Կառավարման Տեղեկատվական ՀամակարգՀամայնքային Կառավարման Տեղեկատվական Համակարգ»»»»-ում ստեղծվել է 

թույլտվությունների հետ կապված ծանուցագրերի ենթահամակարգը: 
 

 
    
Ծանուցագրերը կարող են լինել գործունեության թույլտվության ժամկետը 

ավարտին մոտենալու վերաբերյալ և գործունեության թույլտվության ժամկետը 
լրանալու վերաբերյալ: 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
Ծանուցագրի դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (Դիտել) կոճակը, որից 

հետո կբացվի ԾանուցագրիԾանուցագրիԾանուցագրիԾանուցագրի    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Ծանուցագրի տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված 
 կոճակների օգնությամբ, որից մեկը ժամկետը ավարտին մոտենալու վերաբերյալ է, 

մյուսը` ժամկետը լրանալու վերաբերյալ: 
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Ծանուցագիրը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 
օգնությամբ (ընտրելով թղթի լայնակի կամ երկայնակի ձևը) կամ տպել պատկերված 

 կոճակի օգնությամբ: 
 

 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում`̀̀̀ 

 
Որևէ գործունեության թույլտվության վերաբերյալ ծանուցագիր ավելացնելու 

համար անհրաժեշտ է անցնել տվյալ թույլտվության դիտման էջ և դիտման էջի ներքևի 

մասից սեղմել  կոճակը, որից հետո կբացվի ծանուցագրի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ծանուցագրի համարը Ծանուցագրի համարը Ծանուցագրի համարը Ծանուցագրի համարը ––––    Ավտոմատ լրացվում է ծանուցագրի հերթական 
համարը: 

• Ստեղծման ամսաթիվը Ստեղծման ամսաթիվը Ստեղծման ամսաթիվը Ստեղծման ամսաթիվը –––– Լրացվում է ծանուցագրի ստեղծման ամսաթիվը: 
• Ծանուցագրի տիպը Ծանուցագրի տիպը Ծանուցագրի տիպը Ծանուցագրի տիպը - Ցանկից ընտրվում է ծանուցագրի տիպը` 

գործունեության թույլտվության ժամկետը ավարտին մոտենալու 
վերաբերյալ և գործունեության թույլտվության ժամկետը լրանալու 
մոտենալու վերաբերյալ, հնարավորություն կա ավելացնել նոր տիպեր:    

• ՍուբյեկտՍուբյեկտՍուբյեկտՍուբյեկտ – Լրացվում է ավտոմատ` համապատասխան 
թույլտվությունից:    

• Թույլտվություն Թույլտվություն Թույլտվություն Թույլտվություն ----    Լրացվում է ավտոմատ` համապատասխան 
թույլտվությունից:    

• ՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրող    – Ցանկից ընտրվում է, թե ծանուցագիրը ում է ուղղված 
ստորագրման: Որպիսի ցանկում երևա Որպիսի ցանկում երևա Որպիսի ցանկում երևա Որպիսի ցանկում երևա ստորագրողիստորագրողիստորագրողիստորագրողի    անուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունը, , , , 
ապա անհրաժեշտ է տվյալ օգտագործողին իրավասությունների ապա անհրաժեշտ է տվյալ օգտագործողին իրավասությունների ապա անհրաժեշտ է տվյալ օգտագործողին իրավասությունների ապա անհրաժեշտ է տվյալ օգտագործողին իրավասությունների 
տրամադրման մասից տալ տրամադրման մասից տալ տրամադրման մասից տալ տրամադրման մասից տալ ստորագրողիստորագրողիստորագրողիստորագրողի    իրավասությունիրավասությունիրավասությունիրավասություն: 

• Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող – Ներդրվում է կատարողի անունը: 
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• Փաստաթուղթ Փաստաթուղթ Փաստաթուղթ Փաստաթուղթ – Այս դաշտը լրացվում է ավտոմատ` հղում է դեպի տվյալ 
թույլտվությունը:    

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում է փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են տվյալ ծանուցագրին: Եթե կցվող ֆայլերը 
շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում ենք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: 
Կցելու համար գրում ենք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, 
այնուհետև սեղմում ենք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open 
կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին 
հատուկ ֆորմատ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt:::: 

• Առաքման ամսաթիվԱռաքման ամսաթիվԱռաքման ամսաթիվԱռաքման ամսաթիվ – Ծանուցագիրը առաքելուց հետո լրացվում է 
առաքման ամսաթիվը: 

• Առաքման ձևըԱռաքման ձևըԱռաքման ձևըԱռաքման ձևը – Ցանկից ընտրվում է առաքման ձևը: 
• Այլ նշումներ Այլ նշումներ Այլ նշումներ Այլ նշումներ ––––    Լրացվում է նշումներ, օրինակ վճարված գումարի 

անդորագրի համարը և այլն:    
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում`̀̀̀    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում`̀̀̀    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 

 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում`̀̀̀    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ծանուցագրի մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ տրվել է ծանուցագիրը: Սեղմում ենք աջ կողմի 
վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը 
(Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
Ծանուցագիր տիպը Ծանուցագիր տիպը Ծանուցագիր տիպը Ծանուցագիր տիպը – Կարող ենք ցանկից ընտրել ծանուցագրի տիպը: 
Սուբյեկտ Սուբյեկտ Սուբյեկտ Սուբյեկտ – Կարող ենք գրել սուբյեկտի անվանումը: 
ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ – Կարող ենք գրել սուբյեկտի ՀՎՀՀ-ն: 
Իրավաբանական հասեց Իրավաբանական հասեց Իրավաբանական հասեց Իրավաբանական հասեց – Կարող ենք գրել սուբյեկտի իրավաբանական 
հասցեն: 
Գործունեության հասցե Գործունեության հասցե Գործունեության հասցե Գործունեության հասցե - Կարող ենք գրել սուբյեկտի թույլտվության 
գործունեության հասցեն: 
Առաքման ձևը Առաքման ձևը Առաքման ձևը Առաքման ձևը - Կարող ենք ցանկից ընտրել առաքման ձևը: 
 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 



Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունԷլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունԷլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունԷլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն    
 
 
 

ՆամակներՆամակներՆամակներՆամակներ    

ՍտացվածՍտացվածՍտացվածՍտացված    նամակներնամակներնամակներնամակներ    

    
««««Ստացված նամակներՍտացված նամակներՍտացված նամակներՍտացված նամակներ»»»» բաժնում գրանցված են օգտագործողին հասցեագրված 

և տեղ հասած նամակները: Նամակներ հասցեատերը ստանում է ոչ միայն այն  
դեպքում, երբ նրան էլեկտրոնային նամակ ան ուղարկում, այլ նաև բոլոր այն 
դեպքերում, երբ օգտագործողի անունը կիրառվում է «Էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառություն» համակարգի տարբեր բաժինների ցանկացած 
փաստաթղթում /օրինակ, եթե օգտագործողը «Մտիցներում» մակագրող է 
հանդիսանում, իսկ «Հանձնարարականում»` կատարող և այլն/:  

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՎՎՎՎերնագիրերնագիրերնագիրերնագիր»»»» հղման վրա, որից հետո. 
• կբացվի նամակի դիտման էջը, եթե այն էլեկտրոնային նամակ է 

հանդիսանում, 
• կբացվի այն փաստաթուղթի դիտման էջը, որում գրանցվել է տվյալ 

օգտագործողի անունը:  
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Ստացված նամակը որպես մտից գրանցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

կոճակը, պատասխանելու համար`     կոճակը, իսկ այլ անձանց փոխանցելու 

համար`      կոճակը: 
 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, ինչպես նաև է 

նշել մի քանի նամակ կամ բոլորը և սեղմել  կոճակը որից հետո համակարգը 
կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ՈւղարկվածՈւղարկվածՈւղարկվածՈւղարկված    նամակներնամակներնամակներնամակներ    

    
««««Ուղարկված նամակներՈւղարկված նամակներՈւղարկված նամակներՈւղարկված նամակներ»»»» բաժնում պահպանվում են տվյալ օգտագործողի 

կողմից ուղարկված նակամները: 
 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՎՎՎՎերնագերնագերնագերնագրրրր»»»» հղումը, որից հետո կբացի 
ուղարկված նամակի դիտման էջը: 

 
 

ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, ինչպես նաև է 

նշել մի քանի նամակ կամ բոլորը և սեղմել  կոճակը որից հետո համակարգը 
կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ՈւղարկվողՈւղարկվողՈւղարկվողՈւղարկվող    նամակներնամակներնամակներնամակներ    

    
««««Ուղարկվող նամակներՈւղարկվող նամակներՈւղարկվող նամակներՈւղարկվող նամակներ»»»» բաժնում պահպանվում են օգտագործողի կողմից 

առցանց ուղարկվող (ընթացքի մեջ գտնվող) այն նամակները (ելիցներ), որոնք դեռ 
հասցեատիրոջ սերվերին չեն հասել: 

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    «Վերնագիր» հղումը, որից հետո կբացի 

ելիցի դիտման էջը` 
 

    
    

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, ինչպես նաև է 

նշել մի քանի նամակ կամ բոլորը և սեղմել  կոճակը որից հետո համակարգը 
կհարցնի` 
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 

    

ՈւղարկելՈւղարկելՈւղարկելՈւղարկել    նամակնամակնամակնամակ    
    

 Նամակ ուղարկելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո 
կբացվի Ուղարկվող նամակՈւղարկվող նամակՈւղարկվող նամակՈւղարկվող նամակ էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատեր((((երերերեր)))) – Փաստաթղթաշրջանառության օգտագործողների 
ցանկից ընտրվում է հասցեատերը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ընտրել և 
ներդնել հասցեատիրոջը: 

• Տիպը Տիպը Տիպը Տիպը ––––    Ցանկից ընտրվում է նամակի տիպը: 
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է նամակը բնութագրող թեման: Եթե այն 

ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 
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• ՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիր    – Լրացվում է նամակի վերնագիրը:  
• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է նամակի բովանդակությունը: (Հարմար է 

օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 
• ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ - փաստաթղթերի ցանկից ներդրվում է այն 

փաստաթուղթը, որը վերաբերում է տվյալ նամակին: Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից 
ներդնել փաստաթուղթը: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր /ֆայլեր/ իրենց 
նկարագրությամբ, որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ նամակին: Եթե 

կցվող ֆայլերը շատ են, ++++    կոճակով անհրաժեշտ է ավելացնել նոր ֆայլ 
կցելու հնարավորություն: Կցելու համար լրացվում է բեռնավորվող ֆայլի 
նկարագրությունը, այնուհետև սեղմելով BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով 
ֆայլը` ընտրում Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ 
միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ /*.doc, doc, doc, doc, *.*.*.*.pdf, pdf, pdf, pdf, *.*.*.*.xls, xls, xls, xls, *.*.*.*.htm, htm, htm, htm, *.*.*.*.html, html, html, html, 
*.*.*.*.txttxttxttxt////,,,, ինչպես նաև կորող է լինել ռաստրային գրաֆիկայի ֆայլ /*.jpg, *.bmp, *.jpg, *.bmp, *.jpg, *.bmp, *.jpg, *.bmp, 
*.gif *.gif *.gif *.gif ////: 

 

Նամակն ուղարկելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՈւղարկելՈւղարկելՈւղարկելՈւղարկել կոճակը, իսկ 
ուղարկելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

    

ՀեռացվածՀեռացվածՀեռացվածՀեռացված    նամակննամակննամակննամակներերերեր    
    

««««Հեռացված նամակներՀեռացված նամակներՀեռացված նամակներՀեռացված նամակներ»»»» բաժնում պահպանվում են օգտագործողի կողմից 
հեռացված նամակները: 

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
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Դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՎերնագրՎերնագրՎերնագրՎերնագր»»»» հղումը, որից հետո կբացի 
հեռացված նամակի դիտման էջը: 

 
    
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, ինչպես նաև 

հնարավոր է նշել մի քանի նամակ կամ բոլորը և սեղմել  կոճակը որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

    
««««ՀեռացվածներիցՀեռացվածներիցՀեռացվածներիցՀեռացվածներից»»»» հեռացված նամակները այլևս հասանելի չեն լինի 

օգտագործողին: 
 
 
 
 
 
 

    
ԱվտոտեսքտԱվտոտեսքտԱվտոտեսքտԱվտոտեսքտ    

 
Փաստաթղթաշրջանառության մեջ օգտագործվում են ավտոտեքստի կիրառման 

գործիքներ: ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստըըըը նախատեսված է համակարգում հաճախակի օգտագործվող 
տեքստերի հավաքածու ձևավորելու և կիրառելու համար: 

  
 

Համակարգում  կոճակը հղում է դեպի ավտոտեքստի հետ 
աշխատելու էջին: Պահանջվող տեքստը ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը: 
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 ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
 Տեքստ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է. 

• Ընտրել թեման, որին վերաբերում է ավտոտեքստը: Եթե թեմաների 
ցանկում անհրաժեշտ թեման չկա, ապա այն կարելի է ավելացնել` 
սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի թեմաների 
տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Սեղմել     (ավելացնել)    կոճակը. այս դեպքում աղյուսակի ներքևի մասում 
բացվում է ավելացնելու դաշտը` 

 

 
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը հնարավորություն է տալիս խմբագրել տվյալ գրառումը:  
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Խմբագրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել, 
խմբագրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

    
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Եթե ցանկանում եք հեռացնել կատարած գրառումը, անհրաժեշտ է սեղմել     

(հեռացնել) կոճակը, որից հետո համակարգը կհարցնի 
 

 
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հրաժարվելու համար` 
CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 



ՄտիցներՄտիցներՄտիցներՄտիցներ    
 

««««ՄՄՄՄտիցներտիցներտիցներտիցներ»»»» բաժնում գրանցվում և պահպանվում են բոլոր մտից գրությունները:  
Մտիցների ցուցակի էջը կարելի է բացել, ընտրելով ՀԿՏՀ գլխավոր ընտրանու 

««««ՓաստաթղթաշրջանառՓաստաթղթաշրջանառՓաստաթղթաշրջանառՓաստաթղթաշրջանառ.» .» .» .» մասի    ««««ՄտիցներՄտիցներՄտիցներՄտիցներ»»»» հղումը կամ ««««ՓաստաթղթաշրջանառուՓաստաթղթաշրջանառուՓաստաթղթաշրջանառուՓաստաթղթաշրջանառու----

թյունթյունթյունթյուն»»»» համակարգի ««««ՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթեր»»»» բաժնի  (Մտիցներ) կոճակը` 
 

 
 

Ցուցակում արտացոլված են «Մտիցների» առավել կարևոր տվյալները, ինչպես 
նաև առկա են փաստաթղթերի դիտման, որոնման և կառավարման տարբեր 
գործիքներ: 

 
    

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Մտից գրության դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

կոճակը, որից հետո կբացվի Մտիցի դիտման Մտիցի դիտման Մտիցի դիտման Մտիցի դիտման էջը` 
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Դիտման էջից հնարավորություն կա ստանալ Փաստաթղթի գրանցման 

ստացականը: Փաստաթղթի գրանցման ստացական ստանալու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել ձախ կողմում պատկերված  կոճակը: 
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Ստացականը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ /երկայնակի կամ 
լայնակի տեսքով/: 

    
    
ՊատմությունՊատմությունՊատմությունՊատմություն    
    
Մտից գրության փաստաթղթաշրջանառության պատմությունը տեսնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի 
Փաստաթղթաշրջանառության պատմություն Փաստաթղթաշրջանառության պատմություն Փաստաթղթաշրջանառության պատմություն Փաստաթղթաշրջանառության պատմություն էջը` 

 

 
 
 
 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր մտից ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Մտիցի ավելացման Մտիցի ավելացման Մտիցի ավելացման Մտիցի ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ – Այն ինքնաշխատ գեներացվում է համակարգի կողմից: 
• Մտից համարՄտից համարՄտից համարՄտից համար - Լրացվում է մտից գրության համարը: 
• Մտից Ամսաթիվ Մտից Ամսաթիվ Մտից Ամսաթիվ Մտից Ամսաթիվ ---- Լրացվում է Մտից գրության ընդունման ամսաթիվը.  
• Մատակարարման ձև Մատակարարման ձև Մատակարարման ձև Մատակարարման ձև – Ցանկից ընտրվում է մտից գրության 

մատակարարման ձևը: Եթե այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` 
սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: 
(Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 

• Թղթապանակ Թղթապանակ Թղթապանակ Թղթապանակ - Ցանկից ընտրվում է թղթապանակը: Եթե այն ցանկում 
չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Մտիցի ձևՄտիցի ձևՄտիցի ձևՄտիցի ձև – Ցանկից ընտրվում է մտից գրության ձևը: Եթե այն ցանկում 
չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• ԲնօրինակԲնօրինակԲնօրինակԲնօրինակ - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է մտից գրության 
բնօրինակը: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, 
այնուհետև ընտրելով ֆայլը, սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող 
ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ /*.doc, doc, doc, doc, 
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*.pdf, *.xls, *.htm, *.html, *.pdf, *.xls, *.htm, *.html, *.pdf, *.xls, *.htm, *.html, *.pdf, *.xls, *.htm, *.html, *.txt/,*.txt/,*.txt/,*.txt/, ինչպես նաև կորող է լինել ռաստրային 
գրաֆիկայի ֆայլ /*.jpg, *.bmp, *.gif /*.jpg, *.bmp, *.gif /*.jpg, *.bmp, *.gif /*.jpg, *.bmp, *.gif /: 

• Ուղարկող Ուղարկող Ուղարկող Ուղարկող – Նախ ընտրվում է գրություն ուղարկողի ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձ լինելը, ապա հասցեատերերի ցանկից ներդրվում է 
այն ֆիզիկական անձը (կամ այն իրավաբանական անձը), ով ուղարկել է 
գրությունը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 

կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ներդնել ուղարկողին: 
• Հեղինակ Հեղինակ Հեղինակ Հեղինակ – Լրացվում է մտից գրության հեղինակի անունը /լրացվում է 

ինքնաշխատ եղանակով` ուղարկողին ներդնելու ժամանակ/: 
• Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե ----    Լրացվում է մտից գրության հեղինակի հասցեն /լրացվում է 

ինքնաշխատ եղանակով` ուղարկողին ներդնելու ժամանակ/: 
• Կատարողներ Կատարողներ Կատարողներ Կատարողներ – Լրացվում է մտից գրության կատարող(ներ)ի 

անուն(ներ)ը (միային իրավաբանական անձանց համար): 
• Կոնտակտային տվյալԿոնտակտային տվյալԿոնտակտային տվյալԿոնտակտային տվյալ. – Լրացվում է մտից գրության կատարողների 

կոնտակտային տվյալները: 
• Ելիցի համար Ելիցի համար Ելիցի համար Ելիցի համար – Լրացվում է ելիցի համարը (միային իրավաբանական 

անձանց համար): 
• Ելիցի ամսաթիվ Ելիցի ամսաթիվ Ելիցի ամսաթիվ Ելիցի ամսաթիվ – Լրացվում է ելիցի ամսաթիվը (միային 

իրավաբանական անձանց համար):  
• Ի պատասխան մերԻ պատասխան մերԻ պատասխան մերԻ պատասխան մեր... ... ... ... – Եթե ստացված մտիցը հանդիսանում է մեր կողմից 

ուղարկված ելիցի պատասխան, ապա ելիցների ցանկից ներդրվում է այդ 
ելից գրությունը, որն ապահովում է փաստաթղթերի կապը: Ներդնելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
ցանկից ներդնել ելիցը: 

• ՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատեր - Հասցեատերերի ցանկից ներդրվում է այն անձը, որին 
ուղղված է գրությունը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ներդնել հասցեատիրոջը: 
• ՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիր – Լրացվում է մտից գրության վերնագիրը: 
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է մտից գրության թեման: Եթե այն ցանկում 

չկա` կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Համառոտ բովանդակությունՀամառոտ բովանդակությունՀամառոտ բովանդակությունՀամառոտ բովանդակություն    – Լրացվում է մտից գրության համառոտ 
բովանդակությունը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ մտից գրությանը: Եթե կցվող ֆայլերը 
շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: 
Կցելու համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, 
այնուհետև սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open 
կոճակը:  

• Մակագրող Մակագրող Մակագրող Մակագրող – Ցանկից ընտրվում է այն օգտագործողը, ով հանդիսանում է 
տվյալ մտիցի մակագրողը /օրինակ համայնքի ղեկավարը/: Որպիսի Որպիսի Որպիսի Որպիսի 
ցանկում երևցանկում երևցանկում երևցանկում երևա մակագրողի անուն ազգանունըա մակագրողի անուն ազգանունըա մակագրողի անուն ազգանունըա մակագրողի անուն ազգանունը`̀̀̀    անհրաժեշտ է տվյալ անհրաժեշտ է տվյալ անհրաժեշտ է տվյալ անհրաժեշտ է տվյալ 
օգտագործողինօգտագործողինօգտագործողինօգտագործողին    ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ    իրավիրավիրավիրավասությունների տրամադրման մասումասությունների տրամադրման մասումասությունների տրամադրման մասումասությունների տրամադրման մասում    տալ տալ տալ տալ 
««««մակագրողիմակագրողիմակագրողիմակագրողի»»»»    իրիրիրիրավասությունավասությունավասությունավասություն: 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
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ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի մտիցիմտիցիմտիցիմտիցի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի մտից մտից մտից մտից գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ մտից գրության մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստացվել է մտից գրությունը:  
Մտից ՀաՄտից ՀաՄտից ՀաՄտից Համար մար մար մար – Կարող եք լրացնել մտիցի համարը: 
Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ – Կարող եք լրացնել մտիցի կոդը: 
Մատակարարման ձև Մատակարարման ձև Մատակարարման ձև Մատակարարման ձև - Կարող եք ցանկից ընտրել մտիցի մատակարարման 
ձևը: 
Մտիցի ձև Մտիցի ձև Մտիցի ձև Մտիցի ձև - Կարող եք ցանկից ընտրել մտիցի ձևը: 
Թղթապանակ Թղթապանակ Թղթապանակ Թղթապանակ – Կարող եք ընտրել ցանկից, թե որ թղթապանակում կատարի 
որոնումը: 
ԹեԹեԹեԹեմա մա մա մա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
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Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր – Կարող եք լրացնել հասցեատիրոջ անուն, ազգանունը (ներդնել 
ցանկից): 
Հեղինակ Հեղինակ Հեղինակ Հեղինակ – Կարող եք լրացնել հեղինակի անուն, ազգանունը: 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 
փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
 

ԵլիցներԵլիցներԵլիցներԵլիցներ    
 

««««ԵլիցներԵլիցներԵլիցներԵլիցներ»»»» բաժնում գրանցվում և պահպանվում են բոլոր ելից գրությունները:  
Ելիցների ցուցակի էջը կարելի է բացել, ընտրելով ՀԿՏՀ գլխավոր ընտրանու 

««««ՓաստաթղթաշրջանառՓաստաթղթաշրջանառՓաստաթղթաշրջանառՓաստաթղթաշրջանառ.» .» .» .» մասի    ««««ԵլիցներԵլիցներԵլիցներԵլիցներ»»»» հղումը կամ ««««ՓաստաթղթաշրջանառուՓաստաթղթաշրջանառուՓաստաթղթաշրջանառուՓաստաթղթաշրջանառու----

թյունթյունթյունթյուն»»»» համակարգի ««««ՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթեր»»»» բաժնի  (Ելիցներ) կոճակը` 
 
 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Ելից գրության դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

կոճակը` 
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Ելիցը էլեկտրոնային տարբերակով /առցանց/ հասցեատիրոջն ուղարկելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը (երևում է այն ժամանակ, երբ նամականու պարամետրեր 
մասում ավելացվել է տվյալ հիմնարկը` տես Փոխանակման պարամետրերՓոխանակման պարամետրերՓոխանակման պարամետրերՓոխանակման պարամետրեր): Եթե սպատկերի 
սլաքը կարմիր գույնի է, նշանակում է, որ ուղարկողի և ստացողի միջև տվյալ պահին 
անհրաժեշտ կապը բացակայում է, իսկ եթե այն կանաչ է, ապա կապը տվյալ պահին 

առկա է:  կոճակը սեղմելուց հետո ելիցի տվյալները ձևակերպվում են, որպես 
առցանց ուղարկվող նակալ և փոխանցվում է Նամականու ՈւղարկվողՈւղարկվողՈւղարկվողՈւղարկվող բաժին: Երբ 
առցանց նամակը /տվյալ դեպքում ելիցը/ կապի միջոցներով հասնում է 
հասցեատիրոջը, ապա այն հեռացվում է ՈւղարկվողՈւղարկվողՈւղարկվողՈւղարկվող բաժնից և տեղափոխվում 
Նամականու ՈւղարկվածՈւղարկվածՈւղարկվածՈւղարկված նամակներ բաժին: 

 
Ելիցի տպելու տարբերակը կարելի է ստանալ ձախ կողմում պատկերված  

կոճակի օգնությամբ: 
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Ելիցը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի օգնությամբ 

կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Ելից ստանալու համար անհրաժեշտ է նախ ավելացնել ելիցի նախագիծ` 

սեղմելով  կոճակը, որից հետո կբացվի Ելիցի նախագծի ավելացման Ելիցի նախագծի ավելացման Ելիցի նախագծի ավելացման Ելիցի նախագծի ավելացման էջը 
(մանրամասն տես` Ելիցի նախագծերԵլիցի նախագծերԵլիցի նախագծերԵլիցի նախագծեր, , , , Նախագծի վերափոխումը ելիցիՆախագծի վերափոխումը ելիցիՆախագծի վերափոխումը ելիցիՆախագծի վերափոխումը ելիցի)))):::: 

    
    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ԵլիցիԵլիցիԵլիցիԵլիցի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ելից ելից ելից ելից գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ելից գրության մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ուղարկվել է ելից գրությունը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել ելիցի համարը: 
Ելիցի տիպը Ելիցի տիպը Ելիցի տիպը Ելիցի տիպը - Կարող եք ցանկից ընտրել ելիցի տիպը: 
Առաքման ձև Առաքման ձև Առաքման ձև Առաքման ձև - Կարող եք ցանկից ընտրել առաքման ձևը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր – Կարող եք լրացնել հասցեատիրոջ անուն ազգանունը (ներդնել 
ցանկից): 
Ստորագրող Ստորագրող Ստորագրող Ստորագրող – Կարող եք լրացնել հեղինակի անուն, ազգանունը: 
Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող – Կարող եք լրացնել կատարողի անուն, ազգանունը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

Ելիցի նախագծերԵլիցի նախագծերԵլիցի նախագծերԵլիցի նախագծեր    
 

««««Ելիցի նախագծերԵլիցի նախագծերԵլիցի նախագծերԵլիցի նախագծեր»»»» բաժնում ստեղծվում և պահպանվում են ելից գրությունների 
նախագծերը:  
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ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Ելիցի նախագծի դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(մանրամասն) կոճակը, որից հետո կբացվի Ելիցի նախագծի դիտման Ելիցի նախագծի դիտման Ելիցի նախագծի դիտման Ելիցի նախագծի դիտման էջը` 
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Նախագծի տպելու տարբերակը կարելի է ստանալ ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 

 

 
 

Նախագիծը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
 
 

    
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Ելիցի նախագիծ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Ելիցի նախագծի ավելացման Ելիցի նախագծի ավելացման Ելիցի նախագծի ավելացման Ելիցի նախագծի ավելացման էջը 
 



 307 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է ելից գրության թեման: Եթե այն ցանկում չկա, 
կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Տիպը Տիպը Տիպը Տիպը - Ցանկից ընտրվում է ելից գրության տիպը: Եթե այն ցանկում չկա, 
կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• ՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատեր - Հասցեատերերի ցանկից ներդրվում է այն ֆիզիկական 
անձը (կամ այն իրավաբանական անձը), որին ուղղված է գրությունը: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող ցանկից ներդնել հասցեատիրոջը: 

• Ի պատասխան ՁերԻ պատասխան ՁերԻ պատասխան ՁերԻ պատասխան Ձեր... ... ... ... – Եթե ուղարկվող ելիցը հանդիսանում է մտիցի 
պատասխան, ապա մտիցների ցանկից ներդրվում է այդ մտից գրությունը, 
որն ապահովում է փաստաթղթերի կապը: Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից 
ներդնել մտիցը: 

• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է ելից գրության Բովանդակությունը: 
(Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 
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• ՄակագրողՄակագրողՄակագրողՄակագրող – Ցանկից ընտրվում է, թե ում է ուղղված ելիցը` 
մակագրության /հաստատելու կամ ստորագրելու/: 

• Կատարողներ Կատարողներ Կատարողներ Կատարողներ – Ներդրվում է ելից գրության կատարող(ներ)ի 
անուն(ներ)ը: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ ելից գրությանը: Եթե կցվող ֆայլերը 
շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: 
Կցելու համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, 
այնուհետև սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open 
կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին 
հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt: 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ԵլիցիԵլիցիԵլիցիԵլիցի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
---- Եթե նախագիծըԵթե նախագիծըԵթե նախագիծըԵթե նախագիծը    վերափոխվել է ելիցիվերափոխվել է ելիցիվերափոխվել է ելիցիվերափոխվել է ելիցի, , , , ապա խմբագրել կոճակը չի երևումապա խմբագրել կոճակը չի երևումապա խմբագրել կոճակը չի երևումապա խմբագրել կոճակը չի երևում::::    
 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 

---- Եթե նախաԵթե նախաԵթե նախաԵթե նախագիծը վերափոխվել է ելիցիգիծը վերափոխվել է ելիցիգիծը վերափոխվել է ելիցիգիծը վերափոխվել է ելիցի, , , , ապա հեռացնել կոճակը չի երևումապա հեռացնել կոճակը չի երևումապա հեռացնել կոճակը չի երևումապա հեռացնել կոճակը չի երևում::::    
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ելից ելից ելից ելից գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ելից գրության մեջ: 
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Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ուղարկվել է ելից գրությունը:  
Տիպը Տիպը Տիպը Տիպը - Կարող եք ցանկից ընտրել ելիցի տիպը: 
Առաքման ձև Առաքման ձև Առաքման ձև Առաքման ձև - Կարող եք ցանկից ընտրել առաքման ձևը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր – Կարող եք լրացնել հասցեատիրոջ անուն ազգանունը (ներդնել 
ցանկից): 
Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող – Կարող եք լրացնել կատարողի անուն, ազգանունը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 

Ելիցի նախագծի վերափոխում ելիցիԵլիցի նախագծի վերափոխում ելիցիԵլիցի նախագծի վերափոխում ելիցիԵլիցի նախագծի վերափոխում ելիցի    

 
Նախագիծը ելիցի վերափոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո կբացվի Ելիցի վերափոխման էջը` 
 

 
 

Վերափոխման ժամանակ տեղի է ունենում տվյալների տեղափոխում:  
Անհրաժեշտ է լրացնել որոշ դատարկ մնացած դաշտեր (էջում *-ով նշված 

դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
• Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ – Այն ինքնաշխատ գեներացվում է համակարգի կողմից: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է ելից գրության ուղարկման ամսաթիվը: 
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• ԱռաԱռաԱռաԱռաքման ձև քման ձև քման ձև քման ձև – Ցանկից ընտրվում է ելից գրության առաքման ձևը: Եթե 
այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• ԲնօրինակԲնօրինակԲնօրինակԲնօրինակ - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է ելից գրության 
բնօրինակը: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, 
այնուհետև ընտրելով ֆայլը, սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը:  

 
Պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

Նախագիծը ելիցիՆախագիծը ելիցիՆախագիծը ելիցիՆախագիծը ելիցի    վերափոխելուց հետո վերափոխելուց հետո վերափոխելուց հետո վերափոխելուց հետո հնարավոր չէ հեռացնելհնարավոր չէ հեռացնելհնարավոր չէ հեռացնելհնարավոր չէ հեռացնել    և խմբագրելև խմբագրելև խմբագրելև խմբագրել::::    
 
 

ՀանձնարարականներՀանձնարարականներՀանձնարարականներՀանձնարարականներ    
 

««««ՀանձնարարականներՀանձնարարականներՀանձնարարականներՀանձնարարականներ»»»» բաժնում գրանցվում են մեկ օգտագործողի կողմից 
մյուս օգտագործողին /օգտագործողներին/ տրված հանձնարարականները:  

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Հանձնարարականի դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (մանրամասն) 

կոճակը, որից հետո կբացվի ՀանձնարարՀանձնարարՀանձնարարՀանձնարարականիականիականիականի    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Դիտման ռեժիմից հնրավորություն է ընձեռված ստեղծել ելիցի նախագիծ և 

զեկուցագիր: 

Ելիցի նախագիծ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից 
հետո կբացվի ելիցի նախագծի ավելացման էջը (մանրամասն տես` ««««Ելիցի Ելիցի Ելիցի Ելիցի 
նախագծերնախագծերնախագծերնախագծեր»»»»): 

Զեկուցագիր գրանցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 
կբացվի զեկուցագրի ավելացման    էջը, (մանրամասն տես` ««««ԶեկուցագրերԶեկուցագրերԶեկուցագրերԶեկուցագրեր»»»»):::: 

 
 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Հանձնարարական ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը 

(հանձնարարականների ցանկից) կամ  կոճակը (այլ փաստաթղթերի դիտում մասից), 
որից հետո կբացվի ««««ՀՀՀՀանձնարարականի ավելացմանանձնարարականի ավելացմանանձնարարականի ավելացմանանձնարարականի ավելացման»»»»    էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀամարՀամարՀամարՀամար – Ինքնաշխատ լրացվում է հանձնարարականի համարը: 
• Մակագրող Մակագրող Մակագրող Մակագրող – Համակարգի կողմից ինքնաշխատ լրացվում է մակագրողի 

անուն ազգանունը (մուտք եղած օգտագործող): 
• ՎերահսկողՎերահսկողՎերահսկողՎերահսկող – Օգտագործողների ցանկից ներդրվում է այն անձը, ով 

հանդիսանում է տվյալ հանձնարարականի վերահսկող: Ներդնելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից 
ներդնել վերահսկողին: 

• ԿատարողԿատարողԿատարողԿատարող((((ներներներներ) ) ) ) ----    Օգտագործողների ցանկից ներդրվում է այն անձը (կամ 
անձօնք), ով հանդիսանում է տվյալ հանձնարարականի կատարողը: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող 
ցանկից ներդնել կատարողին /կատարողներին/: 

• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է հանձնարարականի նկարագրությունը: 
(Հարմար է օգտվել ԱԱԱԱվտոտեքստվտոտեքստվտոտեքստվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ    – Այս դաշտը լրացվում է ինքնաշխատ, եթե 
հանձնարարած բխել է մեկ այլ փաստաթղթից: 

• ԺամանակահատվածԺամանակահատվածԺամանակահատվածԺամանակահատված    ––––    Լրացվում է հանձնարարականի տրման 
ժամանակահատվածը`երբ է տրվել հանձնարարականը, և քանի օրում 
այն պետք է կատարվի:  

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
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Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ««««ՀՀՀՀանձնարարականիանձնարարականիանձնարարականիանձնարարականի խմբագրմանխմբագրմանխմբագրմանխմբագրման»»»»    էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ՀանձնարարականներիՀանձնարարականներիՀանձնարարականներիՀանձնարարականների    փակումփակումփակումփակում    
    

Կատարված հանձնարարականները փակելու կամ հսկողությունից հանելու 
համար անհրաժեշտ է մուտք գործել հանձնարարականի դիտման էջ, որտեղ վերջին 
տողով նշվում է կատարման (փակման) տվյալները: 

 

    
 
Հանձնարարականը կատարված համարելու համար անհրաժեշտ է Կատարվել էԿատարվել էԿատարվել էԿատարվել է 

դաշտում լրացնել հանձնարարականի կատարման /կամ հսկողությունից հանելու/ 
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ամսաթիվը, այնուհետև սեղմել  կոճակը, եթե այն համարվում է 

կատարված, կամ`  կոճակը, եթե այն հսկողությունից 
հանվել է: 

Առաջին դեպքում համակարգը կհարցնի. 
 

 
 

Երկրորդ դեպքում համակարգը կհարցնի. 
 

 
 
Հաստատելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հրաժարվելու համար` 

CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
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Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ՀանձնարարականիՀանձնարարականիՀանձնարարականիՀանձնարարականի    ոոոորոնման րոնման րոնման րոնման էջը` 

 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ տրվել է հանձնարարականը:  
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ հանձնարարականի: 
ՀամարՀամարՀամարՀամար    – Կարող եք լրացնել հանձնարարականի համարը: 
ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակ    – Կարող եք նշել կարգավիճակ(ներ)ը: 
ՎերահսկողՎերահսկողՎերահսկողՎերահսկող    – Կարող եք լրացնել վերահսկողի անուն, ազգանունը (ներդնել 
ցանկից): 
ԿատԿատԿատԿատարող արող արող արող – Կարող եք լրացնել կատարողի անուն, ազգանունը (ներդնել 
ցանկից): 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
 



ԶեկուցագրերԶեկուցագրերԶեկուցագրերԶեկուցագրեր    
 

««««ԶեկուցագրերԶեկուցագրերԶեկուցագրերԶեկուցագրեր»»»» բաժնում գրանցվում են մեկ օգտագործողի կողմից մյուս 
օգտագործողին /օգտագործողներին/ ներկայացված /ուղարկված/ զեկուցագրերը: 

 

 
 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Զեկուցագրերի դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (մանրամասն) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Զեկուցագրի դիտման Զեկուցագրի դիտման Զեկուցագրի դիտման Զեկուցագրի դիտման էջը` 
 

 
 

Զեկուցագրի տպելու տարբերակը կարելի է ստանալ ձախ կողմում պատկերված 
 կոճակի օգնությամբ: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում 

 
Զեկուցագիր ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը 

(զեկուցագրերի ցանկից) կամ  կոճակը (հանձնարարականի դիտում մասից), որից հետո 
կբացվի զեկուցագրի ավելացման զեկուցագրի ավելացման զեկուցագրի ավելացման զեկուցագրի ավելացման էջը` 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատերՀասցեատեր - Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 
ներդրվում է այն անձը, որին ուղղված է զեկուցագիրը /հիմնական 
զեկուցագիրը հասցեգարվում է հանձնարարական տվողին/: Ներդնելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
ցանկից ընտրել հասցեատիրոջը և սեղմել փոխանցել կոճակը:    

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ - Լրացվում է զեկուցագրի լրացման ամսաթիվը,  
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է զեկուցագրի թեման: Եթե այն ցանկում չկա` 

կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• ՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիր – Լրացվում է զեկուցագրի վերնագիրը: 
• Զեկուցագրի համարԶեկուցագրի համարԶեկուցագրի համարԶեկուցագրի համար – Ինքնաշխատ լրացվում է զեկուցագրի համարը: 
• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է զեկուցագրի նկարագրությունը: (Հարմար 

է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 
• ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ    – Այս դաշտը լրացվում է ինքնաշխատ, եթե զեկուցագիրը 

բխել է մեկ այլ փաստաթղթից, իսկ եթե ոչ, ապա  կոճակի օգնությամբ 
անհրաժեշտ է փաստաթղթերի ցանկից ընտրել այն փաստաթուղթը, որի 
վերաբերյալ գրվել է զեկուցագիրը: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ զեկուցագրին: Եթե կցվող ֆայլերը շատ 
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են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: Կցելու 
համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, այնուհետև 
սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: 

• ԶեկուցողԶեկուցողԶեկուցողԶեկուցող    – Համակարգի կողմից ինքնաշխատ լրացվում է զեկուցողի 
անուն ազգանունը (մուտք եղած օգտագործողի): 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի զեկուցագրիզեկուցագրիզեկուցագրիզեկուցագրի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ զեկուցագրի մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ գրվել է զեկուցագիրը:  
ՀամարՀամարՀամարՀամար    – Կարող եք լրացնել զեկուցագրի համարը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր – Կարող եք լրացնել հասցեատիրոջը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
 
 
 

Համայնքի ղեկավարՀամայնքի ղեկավարՀամայնքի ղեկավարՀամայնքի ղեկավար    
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Էջից հնարավորություն կա  կոճակով դիմել համայնքի ղեկավարին, եթե նա 
գրանցված է համակարգում: (Մանրամասն տես` ՆամականՆամականՆամականՆամականիիիի): 

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Համայնքի ղեկավարի մասին մանրամասն տվյալները դիտելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի Համայնքի ղեկավարի դիտման Համայնքի ղեկավարի դիտման Համայնքի ղեկավարի դիտման Համայնքի ղեկավարի դիտման 
էջը` 

 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Համայնքի ղեկավար ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, 

որից հետո կբացվի Համայնքի ղեկավարի ավելացման Համայնքի ղեկավարի ավելացման Համայնքի ղեկավարի ավելացման Համայնքի ղեկավարի ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Անուն ազգանուն Անուն ազգանուն Անուն ազգանուն Անուն ազգանուն ––––    Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 
ներդրվում է համայնքի ղեկավարը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների 
էջից ընտրել տվյալ համայնքի ղեկավարին, այնուհետև սեղմել փոխանցել 
կոճակը: Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը: 

• Ծննդյան ամսաթիվ Ծննդյան ամսաթիվ Ծննդյան ամսաթիվ Ծննդյան ամսաթիվ – Ինքնաշխատ լրացվում է անուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունը 
ներդնելիս:    

• Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե – Ինքնաշխատ լրացվում է անուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունը ընտրելիս: 
• Կրթություն Կրթություն Կրթություն Կրթություն ––––    Ինքնաշխատ լրացվում է անուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունը ներդնելիս (եթե 

համապատասխան տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրում լրացված է):    
• Կուսակցություն Կուսակցություն Կուսակցություն Կուսակցություն ----    Ցանկից ընտրվում է կուսակցությունը: Եթե այն 

ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ):    

• ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս((((ներներներներ))))    ----    Ինքնաշխատ լրացվում է անուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունըանուն ազգանունը ներդնելիս    
(եթե համապատասխան տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրում լրացված է):    

• Կենսագրություն Կենսագրություն Կենսագրություն Կենսագրություն ––––    Լրացվում է համայնքի ղեկավարի կենսագրությունը: 
• Լիազորության սկիզբ Լիազորության սկիզբ Լիազորության սկիզբ Լիազորության սկիզբ ----    Լրացվում է համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունների սկիզբը: 

• Ավարտ Ավարտ Ավարտ Ավարտ –––– Լրացվում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների 
ավարտը: (ՈւշադրությունՈւշադրությունՈւշադրությունՈւշադրություն այս դաշտը լրացվում է միայն միայն միայն միայն 

լիազորությունների ավարտից հետո): 
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
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Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ավագանուավագանուավագանուավագանու խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 



ՈրոշումներՈրոշումներՈրոշումներՈրոշումներ    
 

««««ՈրոշումներՈրոշումներՈրոշումներՈրոշումներ»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի ղեկավարի բոլոր որոշումները:  
 

 
 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Համայնքի ղեկավարի որոշման դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել     (դիտել) կոճակը, որից հետո կբացվի Որոշման դիտման Որոշման դիտման Որոշման դիտման Որոշման դիտման էջը` 
 

 
 

Որոշման տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 
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Որոշումը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 

Նոր Որոշում ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 
կոճակը, որից հետո կբացվի Որոշման ավելացման Որոշման ավելացման Որոշման ավելացման Որոշման ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀամարՀամարՀամարՀամար    ----    Ինքնաշխատ լրացվում է որոշման համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է որոշումը ընդունելու ամսաթիվը.  
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է որոշման թեման: Եթե այն ցանկում չկա, 

կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր – Լրացվում է որոշման վերնագիրը: (Հարմար է օգտվել 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է որոշման հիմքը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ 
կոճակից): 

• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է որոշման բովանդակությունը: (Հարմար է 
օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար ((((ՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրող)))) – Ինքնաշխատ լրացվում է համայնքի 
ղեկավարի աաաանուննուննուննունըըըը    ազգանունըազգանունըազգանունըազգանունը, եթե տվյալ փաստաթուղթը չի 
ստորագրում համայնքի ղեկավարը, ապա ներդրվում է այլ 
պաշտոնատար անձի տվյալները: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ընտրել 
ստորագրողին: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ որոշմանը: Եթե կցվող ֆայլերը շատ 
են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: Կցելու 
համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, այնուհետև 
սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը:  

 
Ավելացում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի որոշմանորոշմանորոշմանորոշման խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացուՀեռացուՀեռացուՀեռացումմմմ    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրման համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի որոորոորոորոշման շման շման շման գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 

Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ որոշման մեջ: 
ԺամանակաԺամանակաԺամանակաԺամանակահատված հատված հատված հատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է որոշումը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել որոշման համարը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 
փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 



Որոշման նախագծերՈրոշման նախագծերՈրոշման նախագծերՈրոշման նախագծեր    
 

««««Որոշման նախագծերՈրոշման նախագծերՈրոշման նախագծերՈրոշման նախագծեր»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի ղեկավարի 
որոշումների նախագծերը:  

 

 
 

 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Որոշման նախագծի դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
(դիտել) կոճակը, որից հետո կբացվի Որոշման Որոշման Որոշման Որոշման նախագծի դիտման նախագծի դիտման նախագծի դիտման նախագծի դիտման էջը` 
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Նախագծի տպելու տարբերակը կարելի է ստանալ ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 

 
 

 
 

Նախագիծը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
    
    
    
ԱվեԱվեԱվեԱվելացումլացումլացումլացում    
 
Նոր նախագիծ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Որոշման նախագծի ավելացման Որոշման նախագծի ավելացման Որոշման նախագծի ավելացման Որոշման նախագծի ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է նախագծի ընդունելու ամսաթիվը.  
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է նախագծի թեման: Եթե այն ցանկում չկա, 

կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր – Լրացվում է նախագծի վերնագիրը: (Հարմար է օգտվել 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է որոշման հիմքը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ 
կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է նախագծի բովանդակությունը: (Հարմար 
է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• Նախագիծ Նախագիծ Նախագիծ Նախագիծ կազմողկազմողկազմողկազմող((((ներներներներ)))) –Ցանկից ներդրվում է այն անձը, ով կազմել է 
նախագիծը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 

կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ներդնել կազմողին: 
• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 

որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ նախագծին: Եթե կցվող ֆայլերը շատ 
են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: Կցելու 
համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, այնուհետև 
սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: 
Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ 
ձևաչափ, օրինակ doc, pdoc, pdoc, pdoc, pdf, xls, htm, html, txtdf, xls, htm, html, txtdf, xls, htm, html, txtdf, xls, htm, html, txt:::: 

 

Ավելացում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    



 332 

 

 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի որոշմանորոշմանորոշմանորոշման խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշման, , , , ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի 
երևումերևումերևումերևում::::    

 
 

ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշման, , , , ապա Հեռացնել կոճակը չի երևումապա Հեռացնել կոճակը չի երևումապա Հեռացնել կոճակը չի երևումապա Հեռացնել կոճակը չի երևում::::    
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրման համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի որոշման որոշման որոշման որոշման գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ նախագծի մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է նախագիծը:  
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

    

Որոշման նախագծի վերափոխում Որոշման նախագծի վերափոխում Որոշման նախագծի վերափոխում Որոշման նախագծի վերափոխում ոոոորոշմանրոշմանրոշմանրոշման    

 
Նախագիծը Որոշման վերափոխելու համարՈրոշման վերափոխելու համարՈրոշման վերափոխելու համարՈրոշման վերափոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո կբացվի Որոշման վերափոխման 
(խմբագրում/ավելացում) էջը` 
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Վերափոխման ժամանակ նախագծի բոլոր տվյալները նույնությամբ 
տեղափոխվում են որոշման ավելացման էջի համապատասխան դաշտեր: Որոշման 
ընդունման ամսաթիվը լրացնելուց հետո տվյալ նախագիծը որոշում դարձնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել 
կոճակը: 

 
Վերջնական նախագծի Վերջնական նախագծի Վերջնական նախագծի Վերջնական նախագծի ((((որիցորիցորիցորից    ստացվել է որոշումըստացվել է որոշումըստացվել է որոշումըստացվել է որոշումը))))    և որոշման տեքստերը պետք և որոշման տեքստերը պետք և որոշման տեքստերը պետք և որոշման տեքստերը պետք 

է լինեն նույնըէ լինեն նույնըէ լինեն նույնըէ լինեն նույնը: : : : Անհրաժեշտ է մինչև որոշում դարձնելը նախագիծը բերել վերջնական Անհրաժեշտ է մինչև որոշում դարձնելը նախագիծը բերել վերջնական Անհրաժեշտ է մինչև որոշում դարձնելը նախագիծը բերել վերջնական Անհրաժեշտ է մինչև որոշում դարձնելը նախագիծը բերել վերջնական 
տեսքիտեսքիտեսքիտեսքի, , , , կատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ լրացումներըկատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ լրացումներըկատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ լրացումներըկատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ լրացումները::::    

    
Նախագիծը որոշման վերափոխելուց հետո հնարավոր չէՆախագիծը որոշման վերափոխելուց հետո հնարավոր չէՆախագիծը որոշման վերափոխելուց հետո հնարավոր չէՆախագիծը որոշման վերափոխելուց հետո հնարավոր չէ    այնայնայնայն    այլևս խմբագրել այլևս խմբագրել այլևս խմբագրել այլևս խմբագրել 

կամ կամ կամ կամ հեռացնելհեռացնելհեռացնելհեռացնել::::    



ԿարգադրություննԿարգադրություննԿարգադրություննԿարգադրություններերերեր    
 

««««ԿարգադրություններԿարգադրություններԿարգադրություններԿարգադրություններ»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի ղեկավարի բոլոր 
կարգադրությունները:  

 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Համայնքի ղեկավարի կարգադրության դիտման էջին անցնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել     (դիտել) կոճակը` 
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Կարգադրության տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում 
պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 

 
 

 
 

Կարգադրություն կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր կարգադրություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի Կարգադրության ավելացման Կարգադրության ավելացման Կարգադրության ավելացման Կարգադրության ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ – Այն ինքնաշխատ գեներացվում է համակարգի կողմից: 
• Հերթական համարՀերթական համարՀերթական համարՀերթական համար    ----    Ինքնաշխատ լրացվում է կարգադրության համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է կարգադրության տրման ամսաթիվը: 
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է կարգադրության թեման: Եթե այն ցանկում 

չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր – Լրացվում է կարգադրության վերնագիրը: 
• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է կարգադրության հիմքը: (Հարմար է օգտվել 

ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 
• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է կարգադրության բովանդակությունը: 

(Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար ((((ՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրող)))) – Ինքնաշխատ լրացվում է համայնքի 
ղեկավարի անունը և ազգանունը, եթե տվյալ փաստաթուղթը չի 
ստորագրում համայնքի ղեկավարը, ապա ներդրվում է այլ 
պաշտոնատար անձի տվյալները: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ընտրել 
ստորագրողին: 
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• Կից փաստաթԿից փաստաթԿից փաստաթԿից փաստաթղթեր ղթեր ղթեր ղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ կարգադրությանը: Եթե կցվող ֆայլերը 
շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: 
Կցելու համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, 
այնուհետև սեղմում BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open 
կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին 
հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt:::: 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի կարգադրությանկարգադրությանկարգադրությանկարգադրության խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀՀՀՀրաժարվելրաժարվելրաժարվելրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

    

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ելից ելից ելից ելից գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ կարգադրության մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է կարգադրությունը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել կարգադրության համարը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 



Կարգադրությունների նախագծերԿարգադրությունների նախագծերԿարգադրությունների նախագծերԿարգադրությունների նախագծեր    
 

««««Կարգադրությունների նախագծերԿարգադրությունների նախագծերԿարգադրությունների նախագծերԿարգադրությունների նախագծեր»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի 
ղեկավարի բոլոր կարգադրությունների նախագծերը:  

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Կարգադրության նախագծի դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել     (դիտել) կոճակը` 
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Նախագծի տպելու տարբերակը կարելի է ստանալ ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 

 
 

 
 
Նախագիծը կարելի է արտահանել MS Word /երկայնակի կամ լայնակի տեսքով/ 

էջի աջ կողմում պատկերված  կոճակի օգնությամբ: Կարելի է նաև այն միանգամից 

տպել` պատկերված  կոճակի օգնությամբ:    
 
 
 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր կարգադրության նախագիծ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի կարգադրությանկարգադրությանկարգադրությանկարգադրության նախագծի ավելացման նախագծի ավելացման նախագծի ավելացման նախագծի ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է նախագծի ամսաթիվը: 
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է նախագծի թեման: Եթե այն ցանկում չկա, 

կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր – Լրացվում է նախագծի վերնագիրը: 
• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է նախագծի հիմքը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ 

կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 
• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է նախագծի բովանդակությունը: (Հարմար 

է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 
• Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար ((((ՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրող)))) – Ինքնաշխատ լրացվում է համայնքի 

ղեկավարի Անուն ազգանունը, եթե տվյալ փաստաթուղթը չի 
ստորագրում համայնքի ղեկավարը, ապա ներդրվում է այլ 
պաշտոնատար անձի տվյալները: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ընտրել 
ստորագրողին: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ կարգադրությանը: Եթե կցվող ֆայլերը 
շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: 
Կցելու համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, 
այնուհետև սեղմում BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open 
կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին 
հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt:::: 
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Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի կարգադրության նախագծիկարգադրության նախագծիկարգադրության նախագծիկարգադրության նախագծի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրությանԵթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրությանԵթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրությանԵթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրության, , , , ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի 

երևումերևումերևումերևում::::    
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրությանԵթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրությանԵթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրությանԵթե նախագիծը վերափոխվել է կարգադրության, , , , ապա հեռացնել կոճակը չի ապա հեռացնել կոճակը չի ապա հեռացնել կոճակը չի ապա հեռացնել կոճակը չի 

երևումերևումերևումերևում::::    
 
 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ելից ելից ելից ելից գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ կարգադրության մեջ: 
ԺամանակահատվածԺամանակահատվածԺամանակահատվածԺամանակահատված    – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է կարգադրությունը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել կարգադրության համարը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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Կարգադրության նախագծի վերափոխում ԿարգադրությանԿարգադրության նախագծի վերափոխում ԿարգադրությանԿարգադրության նախագծի վերափոխում ԿարգադրությանԿարգադրության նախագծի վերափոխում Կարգադրության    

 
Նախագիծը ԿարգադրությանԿարգադրությանԿարգադրությանԿարգադրության վերափոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո կբացվի Կարգադրության 
վերափոխման (Կարգադրության խմբագրում/ավելացում) էջը` 
 

 
 

Վերափոխման ժամանակ նախագծի բոլոր տվյալները նույնությամբ 
տեղափոխվում են կարգադրության ավելացման էջի համապատասխան դաշտեր: 
Կարգադրության ընդունման ամսաթիվը լրացնելուց հետո տվյալ նախագիծը որոշում 
դարձնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու 
համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
Վերջնական նախագծի Վերջնական նախագծի Վերջնական նախագծի Վերջնական նախագծի ((((որից ստացվել է կարգադրությունըորից ստացվել է կարգադրությունըորից ստացվել է կարգադրությունըորից ստացվել է կարգադրությունը) ) ) ) և կարգադրության և կարգադրության և կարգադրության և կարգադրության 

տեքստերը պետք է լինեն նույնըտեքստերը պետք է լինեն նույնըտեքստերը պետք է լինեն նույնըտեքստերը պետք է լինեն նույնը: : : : Անհրաժեշտ է մինչև կարգադրություն դարձնելը Անհրաժեշտ է մինչև կարգադրություն դարձնելը Անհրաժեշտ է մինչև կարգադրություն դարձնելը Անհրաժեշտ է մինչև կարգադրություն դարձնելը 
նախագիծը բերել վերջնական տեսքինախագիծը բերել վերջնական տեսքինախագիծը բերել վերջնական տեսքինախագիծը բերել վերջնական տեսքի, , , , կատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ կատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ կատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ կատարել բոլոր ուղղումները և անհրաժեշտ 
լրացումներըլրացումներըլրացումներըլրացումները::::    

    
Նախագիծը կՆախագիծը կՆախագիծը կՆախագիծը կարգադրության վերափոխելուց հետո արգադրության վերափոխելուց հետո արգադրության վերափոխելուց հետո արգադրության վերափոխելուց հետո այն այլևս այն այլևս այն այլևս այն այլևս հնարավոր չէ հնարավոր չէ հնարավոր չէ հնարավոր չէ 

խմբագրել կամ հեռացնելխմբագրել կամ հեռացնելխմբագրել կամ հեռացնելխմբագրել կամ հեռացնել::::    



Համայնքի ղեկավարի ուղերձներՀամայնքի ղեկավարի ուղերձներՀամայնքի ղեկավարի ուղերձներՀամայնքի ղեկավարի ուղերձներ    
    
««««Համայնքի ղեկավարի ուղերձներՀամայնքի ղեկավարի ուղերձներՀամայնքի ղեկավարի ուղերձներՀամայնքի ղեկավարի ուղերձներ»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի 

ղեկավարի կողմից համայնքի բնակչությանը և բնակչության տարբեր խմբերին հղված 
բոլոր ուղերձները: 

 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 

Նոր ուղերձ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 
կբացվի Համայնքի ղեկավարի ուղերձների ավելացման Համայնքի ղեկավարի ուղերձների ավելացման Համայնքի ղեկավարի ուղերձների ավելացման Համայնքի ղեկավարի ուղերձների ավելացման էջը` 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀամարՀամարՀամարՀամար - Լրացվում է ուղերձի համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է ուղերձի ամսաթիվը.  
• Ում է ուղղվածՈւմ է ուղղվածՈւմ է ուղղվածՈւմ է ուղղված – Լրացվում է, թե ում է ուղղված ուղերձը: 
• ՈւղերձՈւղերձՈւղերձՈւղերձ - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է պատրաստի ուղերձը: 

Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով 
ֆայլը, սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ 
միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, htm, html, txt doc, pdf, htm, html, txt doc, pdf, htm, html, txt doc, pdf, htm, html, txt 
և այլն: 

• Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար Համայնքի ղեկավար ---- Ինքնաշխատ լրացվում է համայնքի ղեկավարի 
Անուն ազգանունը: Կարող եք նաև ընտրել ցանկից, սեղմելով  (ներդնել) 

կոճակը: 
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊաՊաՊաՊահպանելհպանելհպանելհպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավագանու ուղերձիավագանու ուղերձիավագանու ուղերձիավագանու ուղերձի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CCCCancelancelancelancel կոճակը: 
 
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Ավագանու ուղերձների որոնման Ավագանու ուղերձների որոնման Ավագանու ուղերձների որոնման Ավագանու ուղերձների որոնման էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ուղերձի դաշտերում 
/ոչ կցված ֆայլում/: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ հղվել է որոնվող ուղերձը /ուղերձները/:  
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

 
 
 



ԸնդունելություններԸնդունելություններԸնդունելություններԸնդունելություններ    
 

««««ԸնդունելություններԸնդունելություններԸնդունելություններԸնդունելություններ»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի ղեկավարի կամ այլ 
պաշտոնատար անձի կողմից անցկացվող բոլոր ընդունելություննեը:  

Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում գրանցել ընդունելությունների հետ 
կապված բոլոր կարևորագույն տեղեկությունները. հաշվառել ընդունելությանը 
հերթագրվածներին, նշել նրանց մասնակցությունը ընդունելությանը, գրանցել 
մասնակիցների կողմից տրված հարցերը և ստացած պատասխանները, գրանցել 
ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականները և հսկել դրանց 
կատարման ընթացքը:  

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Ընդունելության դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
(մանրամասն) կոճակը, որից հետո կբացվի Ընդունելության դիտման Ընդունելության դիտման Ընդունելության դիտման Ընդունելության դիտման էջը` 
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Ընդունելության կայացման մասին տեղեկատվությունը իրադարձություններում իրադարձություններում իրադարձություններում իրադարձություններում 

տեղակայելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
Ընդունելության արձանագրության սևագիր տարբերակը արտահանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
 
 
 

 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր ընդունելություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Ընդունելության ավելացման Ընդունելության ավելացման Ընդունելության ավելացման Ընդունելության ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Համար Համար Համար Համար - Լրացվում է ընդունելության համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է ընդունելության անցկացման ամսաթիվը և ժամը: 
• ԸնդունոԸնդունոԸնդունոԸնդունող ղ ղ ղ – Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 

ներդրվում է այն աշխատակիցը, ով անցկացնելու է ընդունելությունը: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրել աշխատակցին այնուհետև 
սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• ՎայրՎայրՎայրՎայր – Ցանկից ընտրվում է ընդունելության անցկացման վայրը: Եթե այն 
ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• ԱրձանագրողԱրձանագրողԱրձանագրողԱրձանագրող - Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 
ներդրվում է այն աշխատակիցը, ով արձանագրելու է ընդունելությունը: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրել աշխատակցին այնուհետև 
սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• ՄասնակիցներՄասնակիցներՄասնակիցներՄասնակիցներ - Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 
ներդրվում են այն աշխատակիցները, ովքեր մասնակցում են 
ընդունելությանը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 



 351 

 

կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրել 
աշխատակցին այնուհետև սեղմել փոխանցել կոճակը: Աշխատակցին 
մասնակցությունից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը: 

• Ընդունելության հաշվառվածներԸնդունելության հաշվառվածներԸնդունելության հաշվառվածներԸնդունելության հաշվառվածներ – Բնակչության ռեգիստրից ներդրվում 
են այն քաղաքացիները, ովքեր գրանցվել են ընդունելության: Ներդնելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
որոնման համակարգի օգնությամբ գտնում եք տվյալ բնակչին, այնուհետև 
փոխանցում տվյալները: 

  
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
Ընդունելության ժամանակ յուրաքանչյուր գրանցված մասնակցի համար 

կատարվում է ներկաներկաներկաներկա////բացակաբացակաբացակաբացակա, և յուրաքանչյուր մասնակցի համար գրանցվում է նրա 
տրված /բարձրացրած/ հարցերը և դրանց տրված պատասխանները: 

 
 
 

ՆերկաՆերկաՆերկաՆերկա////ԲացակաԲացակաԲացակաԲացակա    
 

Ներկա/Բացակա անելու համար ընդունելության դիտման էջում գրանցված 
մասնակցի դիմաց նշում  է կատարվում` 

 

 
 
 
 

Ընդունելության ընթացքում մասնակիցների տրվաԸնդունելության ընթացքում մասնակիցների տրվաԸնդունելության ընթացքում մասնակիցների տրվաԸնդունելության ընթացքում մասնակիցների տրված հծ հծ հծ հարցարցարցարցերը և դրանց տրվածերը և դրանց տրվածերը և դրանց տրվածերը և դրանց տրված    
պատասխանպատասխանպատասխանպատասխաններըներըներըները    
 

Ընդունելության մասնակցի հարցհարցհարցհարցերերերերըըըը և դրանց տրված պատասխանպատասխանպատասխանպատասխաններներներներըըըը 
գրանցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել տվյալ մասնակցի անուն ազգանվանանուն ազգանվանանուն ազգանվանանուն ազգանվան հղման 
վրա, որից հետո աղյուսակի ներքևի մասում կհայտնվի  (ավելացնել) կոճակը: Այն 
սեղմելուց հետո կբացվի ««««հարցհարցհարցհարցըըըը»»»» և ««««պատասխանըպատասխանըպատասխանըպատասխանը»»»» լրացնելու մասը`  
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է տրված հարցի թեման: Եթե այն ցանկում 
չկա` կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը (մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Հարց Հարց Հարց Հարց – Լրացվում է մասնակցի կողմից տրված հարցը: (Կարող եք օգտվել 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• Պատասխան Պատասխան Պատասխան Պատասխան – Լրացվում է մասնակցի տրված հարցի պատասխանը: 
(Կարող եք օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` 
ԱվտոտԱվտոտԱվտոտԱվտոտեքստեքստեքստեքստ): 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
Սեղմելով  (ավելացնել) կոճակը կարող եք գրանցել տվյալ անձի մյուս 

հարցերը և դրանց պատասխանները:  
 
Ընդունելության ընթացքում տրված հարցերից և պատասխաններից բացի 

ընդունողի կողմից կարող են տրվել նաև հանձնարարականներ: 
Հանձնարարականները գրանցելու և դրանց կատարման վերաբերյալ հսկողություն 

սահմանելու համար անհրաժեշտ դիտման էջից սեղմել   կոճակը: Արդյունքում 
կբացվի հանձնարարականի ավելացման էջը: 
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Համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո տվյալները պահպանելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: Պահպանված հանձնարարականը կկցվի այն ընդունելությանը, 

որից սողմվել էր հանձնարարականի ավելացման  կոճակը: 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ԸնդունելությանԸնդունելությանԸնդունելությանԸնդունելության խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 
 

ԽորհրդակցություններԽորհրդակցություններԽորհրդակցություններԽորհրդակցություններ    
 

««««ԽորհրդակցություններԽորհրդակցություններԽորհրդակցություններԽորհրդակցություններ»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքի ղեկավարի /կամ այլ 
պաշտոնատար անձի/ կողմից անցկացվող բոլոր խորհրդակցությունները: Այն 
նախատեսված է համակարգելու խորհրդակցությունների կազմակերպման և 
անցկացման գործառույթները, ապահովելու դրանց արձանագրությունների գրանցումը 
և արտահանումը, տրված հանձնարարականների նկատմամբ հսկողության 
սահմանումը: 

 

 
 

    
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Խորհրդակցության դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(մանրամասն) կոճակը, որից հետո կբացվի ԽորհրդակցությանԽորհրդակցությանԽորհրդակցությանԽորհրդակցության    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Խորհրդակցության կայացման մասին տեղեկատվությունը իրադարձություն-

ներում տեղակայելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
 
Խորհրդակցության արձանագրությունը արտահանելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել  կոճակը: 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր խորհրդակցություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի Խորհրդակցության ավելացման Խորհրդակցության ավելացման Խորհրդակցության ավելացման Խորհրդակցության ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Համար Համար Համար Համար –Լրացվում է խորհրդակցության համարը /կարողԻնքնաշխատ: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է խորհրդակցության անցկացման ամսաթիվը և 

ժամը:  
• Վարող Վարող Վարող Վարող – Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից ներդրվում 

է այն աշխատակիցը, ով վարելու է խորհրդակցությունը: Ներդնելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
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կազմակերպությունների էջից ընտրել աշխատակցին այնուհետև սեղմել 
փոխանցել կոճակը: 

• ՄասնակիցներՄասնակիցներՄասնակիցներՄասնակիցներ - Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 
ներդրվում են այն աշխատակիցները, ովքեր մասնակցում են 
խորհրդակցությանը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից 
ընտրել աշխատակցին այնուհետև սեղմել փոխանցել կոճակը: 
Աշխատակցին մասնակցությունից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել     կոճակը: 

• Տեսակ Տեսակ Տեսակ Տեսակ – Ցանկից ընտրվում է խորհրդակցության տեսակը: Եթե այն 
ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է խորհրդակցության նկարագրությունը:  
• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է խորհրդակցության բովանդակությունը: 

(Կարող եք օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից (մանրամասն տես` 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
ԽմբագրոԽմբագրոԽմբագրոԽմբագրումւմւմւմ    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ԽորհրդակցությանԽորհրդակցությանԽորհրդակցությանԽորհրդակցության խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 
 

Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններԱշխատակազմի քարտուղարի հրամաններԱշխատակազմի քարտուղարի հրամաններԱշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ    
 

««««Աշխատակազմի քարտուղԱշխատակազմի քարտուղԱշխատակազմի քարտուղԱշխատակազմի քարտուղարի հրամաններարի հրամաններարի հրամաններարի հրամաններ»»»» բաժնում գրանցվում են 
աշխատակազմի քարտուղարի բոլոր հրամանները:  

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
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Աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների դիտման էջին անցնելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել     (դիտել) կոճակը, որից հետո կբացվի ««««ՀրամանՀրամանՀրամանՀրամանիիիի    դիտմանդիտմանդիտմանդիտման» » » » էջը` 
 

 
 

Հրամանի տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 

 

 
 

Հրամանը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր Հրաման ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Հրամանի ավելացման Հրամանի ավելացման Հրամանի ավելացման Հրամանի ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Հերթական համարՀերթական համարՀերթական համարՀերթական համար    Լրացվում է հրամանի համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է հրամանի ընդունման ամսաթիվը.  
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է հրամանի թեման: Եթե այն ցանկում չկա, 

կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր – Լրացվում է հրամանի վերնագիրը: (Հարմար է օգտվել 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է հրամանի հիմքը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ 
կոճակից): 

• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է հրամանի բովանդակությունը: (Հարմար 
է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• Աշխատակազմի քարտուղարԱշխատակազմի քարտուղարԱշխատակազմի քարտուղարԱշխատակազմի քարտուղար – Լրացվում է աշխատակազմի 
քարտուղարի անունը և ազգանունը, ներդրվում է աշխատակիցների 
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ցանկից: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, 
որից հետո բացվող ցանկից ներդնել աշխատակազմի քարտուղարին: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 
որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ հրամանին: Եթե կցվող ֆայլերը շատ 
են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: Կցելու 
համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, այնուհետև 
սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: 
Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ 
ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt:::: 

 
Ավելացում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի հրամանիհրամանիհրամանիհրամանի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրման համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի որոշման որոշման որոշման որոշման գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ հրամանի մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է հրամանը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել հրամանի համարը: 
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 



Աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերԱշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերԱշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերԱշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծեր    
 

««««Աշխատակազմի քարտուղարի Աշխատակազմի քարտուղարի Աշխատակազմի քարտուղարի Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններիհրամաններիհրամաններիհրամանների    նախագծերնախագծերնախագծերնախագծեր»»»» բաժնում գրանցվում 
են աշխատակազմի քարտուղարի բոլոր հրամանների նախագծեր:  

 

 
 

    
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Հրամանի նախագծի դիտման էջին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
(դիտել) կոճակը, որից հետո կբացվի Հրամանի նախագծի դիտման Հրամանի նախագծի դիտման Հրամանի նախագծի դիտման Հրամանի նախագծի դիտման էջը` 
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Նախագծի տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված  
կոճակի օգնությամբ: 

 

 
 

Նախագիծը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
    
    
    
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր նախագիծ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Հրամանի նախագծի ավեՀրամանի նախագծի ավեՀրամանի նախագծի ավեՀրամանի նախագծի ավելացման լացման լացման լացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է նախագծի ընդունելու ամսաթիվը:  
• Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա - Ցանկից ընտրվում է նախագծի թեման: Եթե այն ցանկում չկա, 

կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր Վերնագիր – Լրացվում է նախագծի վերնագիրը: (Հարմար է օգտվել 
ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է հրամանի հիմքը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ 
կոճակից): 

• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է նախագծի բովանդակությունը: (Հարմար 
է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 

• Նախագիծ կաՆախագիծ կաՆախագիծ կաՆախագիծ կազզզզմողմողմողմող((((ներներներներ)))) –Ցանկից ներդրվում է այն անձը, ով կազմել է 
նախագիծը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 

կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ներդնել կազմողին: 
• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 

որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ նախագծին: Եթե կցվող ֆայլերը շատ 
են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: Կցելու 
համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, այնուհետև 
սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում OpenOpenOpenOpen    կոճակը: 
Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ 
ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt:::: 
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Ավելացում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի հրամանիհրամանիհրամանիհրամանի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է հրաԵթե նախագիծը վերափոխվել է հրաԵթե նախագիծը վերափոխվել է հրաԵթե նախագիծը վերափոխվել է հրամանիմանիմանիմանի, , , , ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի 

երևումերևումերևումերևում::::    
 
 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
---- Եթե նախագիծը վերափոխվեԵթե նախագիծը վերափոխվեԵթե նախագիծը վերափոխվեԵթե նախագիծը վերափոխվել է հրամանիլ է հրամանիլ է հրամանիլ է հրամանի, , , , ապա Հեռացնել կոճակը չի ապա Հեռացնել կոճակը չի ապա Հեռացնել կոճակը չի ապա Հեռացնել կոճակը չի 

երևումերևումերևումերևում::::    
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրման համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի որոշման որոշման որոշման որոշման գրառումգրառումգրառումգրառումների որոնման ների որոնման ների որոնման ների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ նախագծի մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է նախագիծը:  
Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա – Կարող եք ցանկից ընտրել թեման: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

Հրամանների նախագծի վերափոխում ՀրամանիՀրամանների նախագծի վերափոխում ՀրամանիՀրամանների նախագծի վերափոխում ՀրամանիՀրամանների նախագծի վերափոխում Հրամանի    
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Նախագիծը հրամանի վերափոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո կբացվի Հրամանի 
վերափոխման էջը` 
 
 

 
 

Վերափոխման ժամանակ տեղի է ունենում տվյալների տեղափոխում:  
Անհրաժեշտ փոփոխություններն ու ամսաթիվը լրացնելուց հետո նախագիծն 

որոշում դարձնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
Նախագիծը վերափոխելՆախագիծը վերափոխելՆախագիծը վերափոխելՆախագիծը վերափոխելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնել::::    

 
 
 



Ավագանու անդամներԱվագանու անդամներԱվագանու անդամներԱվագանու անդամներ    
    

««««Ավագանու անդամներԱվագանու անդամներԱվագանու անդամներԱվագանու անդամներ»»»» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքի ավագանու 
անդամների տվյալները` ըստ լիազորությունների ժամանակահատվածի: 

 

 
 

Էջից հնարավորություն կա  կոճակով դիմել տվյալ ավագանու անդամին, եթե 
նա գրանցված է համակարգում: (Մանրամասն տես` ՆամականՆամականՆամականՆամականիիիի ): 

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Ավագանու անդամի մանրամասն տվյալները դիտելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի Ավագանու անդամի դիտման Ավագանու անդամի դիտման Ավագանու անդամի դիտման Ավագանու անդամի դիտման էջը` 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր ավագանու անդամ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, 

որից հետո կբացվի ՆորՆորՆորՆոր ավագանու ավելացման ավագանու ավելացման ավագանու ավելացման ավագանու ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Լիազորությունների ժամկետը Լիազորությունների ժամկետը Լիազորությունների ժամկետը Լիազորությունների ժամկետը - Ցանկից ընտրվում է լիազորության 
ժամկետը: Եթե այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  
կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն 
տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Անուն ազգանուն Անուն ազգանուն Անուն ազգանուն Անուն ազգանուն ––––    Բնակչության ռեգիստրից ներդրվում է ավագանու 
անդամը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից 
հետո բացվող որոնման համակարգի օգնությամբ գտնում եք տվյալ բնակչին, 
այնուհետև փոխանցում տվյալները:  

• Ծննդյան ամսաթիվ Ծննդյան ամսաթիվ Ծննդյան ամսաթիվ Ծննդյան ամսաթիվ – Ինքնաշխատ լրացվում է անունը և ազգանունը 
ներդնելիս:    

• Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե – Ինքնաշխատ լրացվում է բնակչության ռեգիստրից անձը ընտրելիս: 
• Կրթություն Կրթություն Կրթություն Կրթություն ––––    Ինքնաշխատ լրացվում է անունը և ազգանունը ներդնելիս (եթե 

համապատասխան տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրում լրացված է):    
• Պաշտոն Պաշտոն Պաշտոն Պաշտոն ----    Ինքնաշխատ լրացվում է անունը և ազգանունը ներդնելիս (եթե 

համապատասխան տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրում լրացված է):    
• Աշխատավայր Աշխատավայր Աշխատավայր Աշխատավայր ----    Ինքնաշխատ լրացվում է անունը և ազգանունը ներդնելիս    

(եթե համապատասխան տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրում լրացված է):    
• Կուսակցություն Կուսակցություն Կուսակցություն Կուսակցություն ----    Ցանկից ընտրվում է կուսակցությունը: Եթե այն ցանկում 

չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ):    

• ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս((((ներներներներ))))    ----    Ինքնաշխատ լրացվում է անունը և ազգանունը ներդնելիս    
(եթե համապատասխան տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրում լրացված է):    
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• Այլ տեղեկություն Այլ տեղեկություն Այլ տեղեկություն Այլ տեղեկություն ––––    Լրացվում է ավագանու մասին այլ տեղեկություններ 
(կենսագրությունը): 

• Լիազորությունների վաղաժամ դադարեցում Լիազորությունների վաղաժամ դադարեցում Լիազորությունների վաղաժամ դադարեցում Լիազորությունների վաղաժամ դադարեցում ----    Լրացվում է լիազորություն-
ների վաղաժամ դադարեցման ամսաթիվը:  

• Պատճառ Պատճառ Պատճառ Պատճառ –––– Լրացվում է լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման պատ-
ճառը: 

Ավագանու անդամի լուսանակարըլուսանակարըլուսանակարըլուսանակարը արտացոլվում է ցուցակում և դիտման 
էջում միայն այն դեպքում, եթե այն զետեղված է համակարգի «ֆիզիկական 
անձանց ռեգիստրում»: 

 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ավագանուավագանուավագանուավագանու խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 

    
    

    



Ավագանու նիստերԱվագանու նիստերԱվագանու նիստերԱվագանու նիստեր    
    
««««Ավագանու նիստերԱվագանու նիստերԱվագանու նիստերԱվագանու նիստեր»»»» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքի ավագանու բոլոր 

նիստերը և դրանց հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը և անհրաժեշտ 
տեղեկությունները: 
 

 
 

 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    

 
Նոր նիստ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 

կբացվի ՆորՆորՆորՆոր նիստի ավելացման նիստի ավելացման նիստի ավելացման նիստի ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Համար Համար Համար Համար – Լրացվում է նիստի համարը /կարող է լրացվել ինքնաշխատ 
եղանակով/: 

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է նիստի անցկացման ամսաթիվը և ժամը:  
• Վայր Վայր Վայր Վայր –––– Ցանկից ընտրվում է վայրը, որտեղ անցկացվելու է ավագանու 

նիստը: Եթե այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  
կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն 
տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Տեսակ Տեսակ Տեսակ Տեսակ – Ցանկից ընտրվում է նիստի տեսակը: Եթե այն ցանկում չկա, 
կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 
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• Վարող Վարող Վարող Վարող – Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից ներդրվում 
է այն աշխատակիցը, ով վարելու է ավագանու նիստը: Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
կազմակերպությունների էջից ընտրել աշխատակցին այնուհետև սեղմել 
փոխանցել կոճակը: Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը: 

• ԱրձանագրողԱրձանագրողԱրձանագրողԱրձանագրող - Կազմակերպությունների աշխատակիցների ցանկից 
ներդրվում է այն աշխատակիցը, ով արձանագրելու է ավագանու նիստը: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրել աշխատակցին այնուհետև 
սեղմել փոխանցել կոճակը: Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
կոճակը: 

• ՄասնակիցներՄասնակիցներՄասնակիցներՄասնակիցներ - Կարող եք ռեգիստրներից ընտրել ֆիզիկական անձ կամ 
իրավաբանական անձի ներկայացուցիչ /աշխատակից/ և ներդնել:  
o Իրավաբանական անձի ներկայացուցիչ /աշխատակից/ ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բաց-
վող կազմակերպությունների էջից ընտրելով անհրաժեշտ կազմա-
կերպությունը և աշխատակցին` սեղմել փոխանցել կոճակը: Տվյալ 
գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (հեռացնել) 
կոճակը:    

o Ֆիզիկական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող բնակչության ռեգիստրի 
որոնման համակարգից, փնտրելով անհրաժեշտ աշխատակցին` 
սեղմել փոխանցել կոճակը: Տվյալ գրառումը հեռացնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (հեռացնել) կոճակը:    

• Նիստին ներՆիստին ներՆիստին ներՆիստին ներկա ավագանու անդամներ կա ավագանու անդամներ կա ավագանու անդամներ կա ավագանու անդամներ – Այս դաշտը լրացվում է այն ժա-
մանակ, երբ արդեն հայտնի է, թե ավագանու անդամներից ովքեր են մաս-
նակցել նիստին (ներկա/բացակա): Ներկա/բացակա կատարվում է դիտ-
ման էջից` սեղմելով «Նիստին ներկա ավագանու անդամներ» դաշտի աջ 
մասում գտնվող  կոճակը: 

• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր, որոնք որևէ ձևով 
առնչվում են այդ նիստին: Եթե կցվող ֆայլերը շատ են, ապա + + + + կոճակով 
կարող եք ավելացնել նոր ֆայլ կցելու հնարավորություն: Կցելու համար 
լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը, այնուհետև սեղմում  
BrowBrowBrowBrowsesesese կոճակը և ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող 
ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, 
օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt: 

 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 

 
ԴիտԴիտԴիտԴիտումումումում    
    

Ավագանու նիստի մանրամասն տվյալները դիտելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի Ավագանու նիստի դիտման Ավագանու նիստի դիտման Ավագանու նիստի դիտման Ավագանու նիստի դիտման էջը` 
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Ավագանու նիստի կայացման մասին տեղեկատվությունը ««««ԻԻԻԻրադարձուրադարձուրադարձուրադարձու----

թյուններումթյուններումթյուններումթյուններում»»»» տեղակայելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
Ավագանու նիստի արձանագրությունը արտահանելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել  կոճակը: 
 

    
Ավագանու Ավագանու Ավագանու Ավագանու նիստին ներկա նիստին ներկա նիստին ներկա նիստին ներկա անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    գրանցում գրանցում գրանցում գրանցում ((((ներկաներկաներկաներկա    / / / / բացակաբացակաբացակաբացակա))))    

 
Ավագանու անդամներին ներկաներկաներկաներկա    / / / / բացակաբացակաբացակաբացակա անելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

«Նիստին ներկա ավագանու անդամներ» տողում  կոճակը, որից հետո կատարել 
նշումներ նիստին ներկա ավագանու անդամների դիմաց` 

 

 
 

Նիստին ներկա ավագանու անդամներՆիստին ներկա ավագանու անդամներՆիստին ներկա ավագանու անդամներՆիստին ներկա ավագանու անդամներ    մասում ավագանիները երևում են միայն մասում ավագանիները երևում են միայն մասում ավագանիները երևում են միայն մասում ավագանիները երևում են միայն 
այն դեպքումայն դեպքումայն դեպքումայն դեպքում, , , , երբ երբ երբ երբ ավագանու անդամներ ավագանու անդամներ ավագանու անդամներ ավագանու անդամներ էջում գրանցված են ավագանու անդամները էջում գրանցված են ավագանու անդամները էջում գրանցված են ավագանու անդամները էջում գրանցված են ավագանու անդամները 
((((լիազորությունների ժամանակահատվածում ներառվածլիազորությունների ժամանակահատվածում ներառվածլիազորությունների ժամանակահատվածում ներառվածլիազորությունների ժամանակահատվածում ներառված):):):):    
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ԱվագԱվագԱվագԱվագանու որոշման նախագծերանու որոշման նախագծերանու որոշման նախագծերանու որոշման նախագծեր    
 

Ավագանու որոշման նախագծերը (արդեն ստեղծված) տվյալ նիստին կցելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, այնուհետև նախագծերի ցանկից ընտրել 
անհրաժեշտ նախագիծը: 

Ավագանու որոշման նախագծերը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, (մանրամասն տես` Որոշման նախագծերի ավելացումՈրոշման նախագծերի ավելացումՈրոշման նախագծերի ավելացումՈրոշման նախագծերի ավելացում բաժինը): 

 
 

Ավագանու որոշումներԱվագանու որոշումներԱվագանու որոշումներԱվագանու որոշումներ 
 

Ավագանու որոշումները ձևավորվում են ավագանու որոշման նախագծերից, 
(մանրամասն տես` Որոշման նախագծերՈրոշման նախագծերՈրոշման նախագծերՈրոշման նախագծեր, , , , վերափոխել որոշումներիվերափոխել որոշումներիվերափոխել որոշումներիվերափոխել որոշումների մասը): 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Նիստը խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից 
հետո կբացվի ավագանու նիստիավագանու նիստիավագանու նիստիավագանու նիստի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 

Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Ավագանու նիստերի որոԱվագանու նիստերի որոԱվագանու նիստերի որոԱվագանու նիստերի որոնման նման նման նման էջը` 

 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 

Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ նիստի 
նկարագրության մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ տեղի է ունեցել նիստը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել նիստի համարը: 
Տեսակ Տեսակ Տեսակ Տեսակ – Կարող եք ցանկից ընտրել տեսակը: 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 
փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

Ավագանու որոշման նախագծերԱվագանու որոշման նախագծերԱվագանու որոշման նախագծերԱվագանու որոշման նախագծեր    
    

««««Ավագանու Ավագանու Ավագանու Ավագանու որոշման նախագծերորոշման նախագծերորոշման նախագծերորոշման նախագծեր»»»» բաժնում գրանցվում են ավագանու նիստերին 
ներկայացնելու նպատակով ստեղծված բոլոր որոշումների նախագծերը: 
 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 



 376 

 

Նոր նախագիծ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից 
հետո կբացվի Ավագանու որոշման նախագծի ավելացման Ավագանու որոշման նախագծի ավելացման Ավագանու որոշման նախագծի ավելացման Ավագանու որոշման նախագծի ավելացման էջը` 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Հերթական համարՀերթական համարՀերթական համարՀերթական համար - Ինքնաշխատ լրացվում է նախագծի համարը: 
• Հեղինակ Հեղինակ Հեղինակ Հեղինակ ----    Ցանկից ներդրվում է այն անձը, ով համարվում է տվյալ նախագծի 

հեղինակ: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից 
հետո բացվող ցանկից ներդնել հեղինակին: 

• ՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիր – Լրացվում է նախագծի վերնագիրը: 
• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք – Լրացվում է նախագծի հիմքը: (Հարմար է օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ 

կոճակից): 
• Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն Բովանդակություն – Լրացվում է նախագծի բովանդակությունը: (Հարմար է 

օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից): 
• Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր Կից փաստաթղթեր - Կցվում են փաստաթղթեր իրենց նկարագրությամբ, 

որոնք որևէ ձևով առնչվում են այդ ավագանու որոշման նախագծին: Եթե 
կցվող ֆայլերը շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու 
հնարավորություն: Կցելու համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի 
նկարագրությունը, այնուհետև սեղմում BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը` 
սեղմում Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն 
փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt:::: 

• ԶեկուցողԶեկուցողԶեկուցողԶեկուցող - Ցանկից ներդրվում է այն անձը, ով նիստի ժամանակ 
ներկայացնելու է տվյալ նախագիծը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ներդնել զեկուցողին:   
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Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ավագանու որոշման նախագծիավագանու որոշման նախագծիավագանու որոշման նախագծիավագանու որոշման նախագծի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 

---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշման, , , , ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի ապա խմբագրել կոճակը չի 
երևումերևումերևումերևում::::    

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
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Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 

---- Եթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշմանԵթե նախագիծը վերափոխվել է որոշման, , , , ապա Հեռացնել կոճակը չի երևումապա Հեռացնել կոճակը չի երևումապա Հեռացնել կոճակը չի երևումապա Հեռացնել կոճակը չի երևում::::    
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Ավագանու որոշման նախագծերի որոնման Ավագանու որոշման նախագծերի որոնման Ավագանու որոշման նախագծերի որոնման Ավագանու որոշման նախագծերի որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ որոշման նախագծի 
մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ ստեղծվել է նախագիծը:  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել նախագծի համարը: 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 
փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Ավագանու որոշման նախագծերի մանրամասն տվյալները դիտելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի Ավագանու որոշման նախագծերի Ավագանու որոշման նախագծերի Ավագանու որոշման նախագծերի Ավագանու որոշման նախագծերի 
դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Նախագծի դիտման ռեժիմում հնարավորություն է տրված ավելացնել նաև 

նիստի ընթացքում նախագծի քննարկման արձանագրությունը: Նախագծին վերաբերող 
քննարկումները ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 
բացված դաշտում լրացնել քննարկումը, այնուհետև պահպանելու համար սեղմել  

կոճակը, իսկ հրաժարվելու դեպքում`  կոճակը: 

    
 

    



Ավագանու որոշման նախագծերի վերափոխումը որոշումներիԱվագանու որոշման նախագծերի վերափոխումը որոշումներիԱվագանու որոշման նախագծերի վերափոխումը որոշումներիԱվագանու որոշման նախագծերի վերափոխումը որոշումների    
    
    
    

Նախագիծը որոշման վերափոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո կբացվի վերափոխման պատուհանը` 
 

 
 
Անհրաժեշտ փոփոխություններն ու ամսաթիվը լրացնելուց հետո նախագիծը 

որոշում դարձնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
Պահպանելուց հետո կարտացոլվի ավագանու որոշման դիտման էջը: 
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Որպեսզի քՈրպեսզի քՈրպեսզի քՈրպեսզի քվեարկությանվեարկությանվեարկությանվեարկության    արդյունքներարդյունքներարդյունքներարդյունքներ    դաշտումդաշտումդաշտումդաշտում    երևան ավագանու անդամներերևան ավագանու անդամներերևան ավագանու անդամներերևան ավագանու անդամների ի ի ի 

տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները,,,,    մինչ այդ պետք է մինչ այդ պետք է մինչ այդ պետք է մինչ այդ պետք է ««««ՆՆՆՆիստիստիստիստ»»»»    մասում մասում մասում մասում նշել մասնակից նշել մասնակից նշել մասնակից նշել մասնակից ավագանավագանավագանավագանու ու ու ու 
անդամներինանդամներինանդամներինանդամներին::::    

    
Ավագանու անդամների քվեարկության արդյունքները նախնական նշված է, 

որպես քվեարկությանը չմասնակցած:  
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Քվեարկության արդյունքները փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

կոճակը, նշել յուրաքանչյուր ավագանու քվեարկությունը, որից հետո պահպանելու 

համար սեղմել  կոճակը, իսկ հրաժարվելու դեպքում`  կոճակը: 
 
Նախագիծը որոշման վերափոՆախագիծը որոշման վերափոՆախագիծը որոշման վերափոՆախագիծը որոշման վերափոխելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելխելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելխելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնելխելուց հետո այն հնարավոր չէ հեռացնել::::    
 
 
 

Ավագանու ուղերձներԱվագանու ուղերձներԱվագանու ուղերձներԱվագանու ուղերձներ    
    
««««Ավագանու ուղերձներԱվագանու ուղերձներԱվագանու ուղերձներԱվագանու ուղերձներ»»»» բաժնում գրանցվում են ավագանու կողմից համայնքի 

բնակչությանը և տարբեր սուբյեկտների հղված բոլոր ուղերձները: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր ուղերձ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 

կբացվի Ավագանու ուղերձների ավելացման Ավագանու ուղերձների ավելացման Ավագանու ուղերձների ավելացման Ավագանու ուղերձների ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀամարՀամարՀամարՀամար - Լրացվում է ուղերձի համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ ---- Լրացվում է ուղերձի ամսաթիվը.  
• Ում է ուղղվածՈւմ է ուղղվածՈւմ է ուղղվածՈւմ է ուղղված – Լրացվում է, թե ում է ուղղված ուղերձը: 
• ՈՈՈՈւղերձւղերձւղերձւղերձ - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է պատրաստի ուղերձը: 

Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով 
ֆայլը, սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ 
միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, htm, html, txtdoc, pdf, htm, html, txtdoc, pdf, htm, html, txtdoc, pdf, htm, html, txt: 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավագանու ուղերձիավագանու ուղերձիավագանու ուղերձիավագանու ուղերձի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Ավագանու ուղերձների որոնման Ավագանու ուղերձների որոնման Ավագանու ուղերձների որոնման Ավագանու ուղերձների որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 
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• Որևէ Որևէ Որևէ Որևէ բառիբառիբառիբառի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը 
կամ բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ուղերձի 
նկարագրության մեջ: 

• Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն 
հավանական ժամանակահատվածը:  

 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
 

Ավագանու կանոնակարգԱվագանու կանոնակարգԱվագանու կանոնակարգԱվագանու կանոնակարգ    
    
««««Ավագանու կանոնակարգԱվագանու կանոնակարգԱվագանու կանոնակարգԱվագանու կանոնակարգ»»»» բաժնում գրանցվում են ավագանու հաստատված 

կանոնակարգերը: 
 

 
 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր կանոնակարգ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից 

հետո կբացվի Ավագանու կանոնակարգի ավելացման Ավագանու կանոնակարգի ավելացման Ավագանու կանոնակարգի ավելացման Ավագանու կանոնակարգի ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված ---- Լրացվում է կանոնակարգի գործողության 
ժամանակահատվածը.  

• ԿանոնակարգԿանոնակարգԿանոնակարգԿանոնակարգ////Էջերի քանակԷջերի քանակԷջերի քանակԷջերի քանակ - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է 
ավագանու կանոնակարգը: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse 
կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը, սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը: 
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Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ 
ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, htm, html, txtdoc, pdf, htm, html, txtdoc, pdf, htm, html, txtdoc, pdf, htm, html, txt: Հաջորդ դաշտում գրվում է էջերի 
քանակը: 

 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավագանու կանոնակարգիավագանու կանոնակարգիավագանու կանոնակարգիավագանու կանոնակարգի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
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Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Ավագանու կանոնակարգի որոնման Ավագանու կանոնակարգի որոնման Ավագանու կանոնակարգի որոնման Ավագանու կանոնակարգի որոնման էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել որոնվող 
կանոնակարգի գործողության հավանական ժամանակահատվածը:  
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
 

ԳործԳործԳործԳործ    
    
««««ԳործԳործԳործԳործ»»»» բաժնում գրանցվում են փաստաթղթաշրջանառության ընթացքում 

կազմվող բոլոր գործերը և դրանցում պարունակվող բոլոր փաստաթղթերը: 
 

 

 
 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Գործի դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո աջ մասում 

կերևա    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Գործին կցված փաստաթղթերը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, իսկ գործից դրանք անջատելու համար`  կոճակը 

Գործի մեջ փաստաթուղթ ավելացնելու /կցելու/ համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, որից հետո բացվող փաստաթղթերի ցուցակից ընտրել փաստաթուղթը և 
սեղմել  կոճակը: 

 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր գործ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 

կբացվի ԳործիԳործիԳործիԳործի    ստեղծման ստեղծման ստեղծման ստեղծման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀամարՀամարՀամարՀամար - Լրացվում է գործի համարը: 
• Սկիզբ Սկիզբ Սկիզբ Սկիզբ ----    Լրացվում է գործի վարման (ստեղծման) սկիզբը:  
• Ավարտ Ավարտ Ավարտ Ավարտ –––– Լրացվում է գործի վարման ավարտը:  
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Գործի խմբագրման Գործի խմբագրման Գործի խմբագրման Գործի խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Գործի որոնման Գործի որոնման Գործի որոնման Գործի որոնման էջը` 
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Որոնում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 

մեկը կամ բոլորը` 
 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ գործը բացվել և փակվել է :  
Համար Համար Համար Համար – Կարող եք լրացնել գործի համարը: 
 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 

ՓոխանակմանՓոխանակմանՓոխանակմանՓոխանակման    պարամետրերպարամետրերպարամետրերպարամետրեր    
    
««««Փոխանակման պարամետրերՓոխանակման պարամետրերՓոխանակման պարամետրերՓոխանակման պարամետրեր»»»» բաժնում գրանցվում են այն 

կազմակերպությունները /սուբյեկտները/, որոնք օգտվում են էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության որևէ համակարգից և գրությունները կարող են ստանալ 
կամ ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով: Սուբյեկտների հետ միասին գրանցվում 
են նաև նրանց էլեկտրոնային փոխանակման  հասցեները: 

 

 
 
 Աղյուսակի վերևի մասում նշվում է այն օգտագործողը, ով իրավասու է այս 
համակարգով ստանալու առցանց նամակներ այլ համակարգերից: 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Նամականու պարամետրերի ավելացման Նամականու պարամետրերի ավելացման Նամականու պարամետրերի ավելացման Նամականու պարամետրերի ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀամարՀամարՀամարՀամար    ––––    Համարը լրացվում է ինքնաշխատ եղանակով: 
• Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր Հասցեատեր –––– Կազմակերպությունների ռեգիստրից ներդրվում է այն 

իրավաբանական անձը /սուբյեկտը/, որն օգտվում է 
փաստաթղթաշրջանառության որևէ համակարգից և գրությունները 
կարող է ստանալ կամ ուղարկել առցանց եղանակով: Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից 
ներդնել: 

• Արտաքին նամականու հասցենԱրտաքին նամականու հասցենԱրտաքին նամականու հասցենԱրտաքին նամականու հասցեն ---- Լրացվում է ներդրված հիմնարկի 
արտաքին նամականու հասցեն ((((օրինակօրինակօրինակօրինակ` ` ` `     
http://217.113.14.170/CMIS/Pages/DocFlow/post.aspxhttp://217.113.14.170/CMIS/Pages/DocFlow/post.aspxhttp://217.113.14.170/CMIS/Pages/DocFlow/post.aspxhttp://217.113.14.170/CMIS/Pages/DocFlow/post.aspx        կամ կամ կամ կամ 
http://http://http://http://sisian.amsisian.amsisian.amsisian.am/CMIS//CMIS//CMIS//CMIS/Pages/DocFlow/post.aspxPages/DocFlow/post.aspxPages/DocFlow/post.aspxPages/DocFlow/post.aspx))))::::    

• Նշումներ Նշումներ Նշումներ Նշումներ ---- Լրացվում են նշումներ /մեկնաբանություններ/: 
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի նամականու պարամետրերինամականու պարամետրերինամականու պարամետրերինամականու պարամետրերի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 

    
    
Փաստաթղթի դիտումՓաստաթղթի դիտումՓաստաթղթի դիտումՓաստաթղթի դիտում    ((((առցանց ծառայությունառցանց ծառայությունառցանց ծառայությունառցանց ծառայություն))))    

    
Այս էջի միջոցով քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք հնարավորություն 

ունեն հետևելու իրենց դիմումների և գրությունների ընթացքին: Էջը հասանելի է ՀԿՏՀ 
գլխավոր ընտրանու ««««ԾառայություններԾառայություններԾառայություններԾառայություններ»»»» մասից: ««««Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը 
(On(On(On(On----Line)»Line)»Line)»Line)» ենթաընտրանու վրա սեղմելիս կբացվի հետևյալ էջը` 
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Փաստաթղթի ընթացքին հետևելու համար անհարժեշտ է` 
• Մուտքագրել փաստաթղթի կոդը, որը նշված է լինում ծանուցագրի 

թերթիկում (Մանրամասն տես` ՄտիցներՄտիցներՄտիցներՄտիցներ    => => => => ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել    => => => => Փաստաթղթի Փաստաթղթի Փաստաթղթի Փաստաթղթի 
գրանցման ստացականգրանցման ստացականգրանցման ստացականգրանցման ստացական): 

• Մուտքագրել նկարում պատկերված թվերը /տվյալ դեպքում 2059/: 
• Սեղմել ««««ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել»»»» կոճակը: 
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Ծառայությունների գրանցումԾառայությունների գրանցումԾառայությունների գրանցումԾառայությունների գրանցում    
    
ՔՍԳ-ների կողմից քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունները 

գնահատելու, քանակական և այլ տիպի տեղեկատվություն հավաքագրելու և 
վերլուծելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տրամադրված գածառությունների 
գրանցման գործողություններ: Այդ նպատակով ստեղծված է հատուկ համակարգ, որի 
միջոցով ՔՍԳ-ների աշխատակիցները կարող են գրանցել տրամադրված բոլոր 
ծառայությունները: 
 

««««Ծառայությունների Ծառայությունների Ծառայությունների Ծառայությունների գրանցումգրանցումգրանցումգրանցում» » » » համակարգն ապահովում է ՔՍԳ-ների 
աշխատակիցների կողմից տրամադրված ծառայությունների գրանցման և դրանց 
հիման վրա դիտարկումների կատարման հնարավորություններ: Բոլոր գրանցված 
ծառայությունները Վեբ էջի վրա երևում են ցուցակային  տեսքով: 

 
 

 
    
    
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
Ցուցակից ընտրելով սանկացած խառոյություն կարելի է այն տեսնել 

մանրամասնորեն: Դիտելու /տեսնելու/ համար անհրաժեշտ է սեղմել     (դիտել) 
կոճակը, որից հետո կբացվի մատուցված ծառայությանմատուցված ծառայությանմատուցված ծառայությանմատուցված ծառայության    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 

 

 
 
 
    
Ծառայության գրանԾառայության գրանԾառայության գրանԾառայության գրանցումցումցումցում`̀̀̀ 
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Յուրաքանչյուր աշխատակից կարող է գրանցել իր կողմից մատուցված 
ծառայունը: Գրանցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի 
գրանցմանգրանցմանգրանցմանգրանցման    էջը` 

 
Գրանցված բոլոր ծառայությունները  /բոլոր աշխատակիցների կողմից/ 

հասանելի են համայնքի ղեկավարին: Աշխատակիցներին հասանելի են միայն իրենց 
կոմից գրանցված ծառայությունները: 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ - Լրացվում է մատուցված ծառայության ամսաթիվը և ժամը: 
• Ծառայության բնույթըԾառայության բնույթըԾառայության բնույթըԾառայության բնույթը    - Ցանկից ընտրվում է ծառայության բնույթը: Եթե 

այն ցանկում չկա` կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Դիմող Դիմող Դիմող Դիմող – Ներդրվում է այն ֆիզիկական անձը (կամ այն իրավաբանական 
անձը), որին տրամադրվել է ծառայությունը: Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից 
ներդնել հասցեատիրոջը: 

• Ծառայության տեսակըԾառայության տեսակըԾառայության տեսակըԾառայության տեսակը    - Ցանկից ընտրվում է ծառայության տեսակը: Եթե 
այն ցանկում չկա` կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Կատարված աշխատանքներըԿատարված աշխատանքներըԿատարված աշխատանքներըԿատարված աշխատանքները    – Լրացվում է կատարված աշխատանքի 
նկարագրությունը: (Հնարավորություն կա օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից, 
մանրամասն տես ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): Ավտոտեքստը կօգնի առավել արագ 
կատարել կատարված աշխատանքների գրանցումը: 

• Տևողություն Տևողություն Տևողություն Տևողություն – Լրացվում է կատարված աշխատանքի տևողությունը՝ 
րոպեներով 

• Ծառայություն տրամադրողԾառայություն տրամադրողԾառայություն տրամադրողԾառայություն տրամադրող    – Ներդրվում է ծառայություն տրամադրողի 
տվյալները: 

• ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ    – Այս դաշտը լրացվում է ինքնաշխատ, եթե ծառայության 
տրամադրումը բխել է մեկ այլ փաստաթղթից, իսկ եթե ոչ, ապա  

կոճակի օգնությամբ անհրաժեշտ է փաստաթղթերի ցանկից ընտրել այն 
փաստաթուղթը, որի համար տրամադրվել է ծառայությունը: 
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Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ՀրաժարվեՀրաժարվեՀրաժարվեՀրաժարվելլլլ կոճակը: 

 
Որոշ դեպքերում (օրինակ թույլտվությունների տրամադրման դեպքում), 

հնարավոր է տրամադրված թույլտվության էջից գրանցել մատուցված ծառայությունը: 
Այդ դեպքում որոշ տվյալների լրացումը կատարվում է ավտոմատորեն, ինչպես նաև 
կապ է ստեղծվում «Ծառայության» և «Փաստաթղթի միջև»    

    

    
    
    
    

    
    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում`̀̀̀    
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Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում`̀̀̀    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
    
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում`̀̀̀    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման զեկուցագրի որոնման էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ծառայության 
մատուցման մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ լրացվել է հեռախոսազանգը: Սեղմում ենք աջ կողմի 
վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը 
(Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
Համար Համար Համար Համար – Կարող ենք գրել ծառայության մատուցման համարը: 
Ծառայության բնույթ Ծառայության բնույթ Ծառայության բնույթ Ծառայության բնույթ – Կարող ենք ցանկից ընտրել ծառայության բնույթը: 
Ծառայության տեսակը Ծառայության տեսակը Ծառայության տեսակը Ծառայության տեսակը – Կարող ենք ցանկից ընտրել ծառայության տեսակը: 
Կատարված աշխատանքներ Կատարված աշխատանքներ Կատարված աշխատանքներ Կատարված աշխատանքներ – Կարող ենք գրել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ կատարված 
աշխատանքների նկարագրության մեջ 
ԴիմողԴիմողԴիմողԴիմող    – Կարող ենք գրել դիմողի անունը, ազգանունը, հիմնարկը: 
Ծառայություն տրամադրողԾառայություն տրամադրողԾառայություն տրամադրողԾառայություն տրամադրող    – Կարող ենք գրել տրամադրողի անունը, 
ազգանունը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 

Մատուցված /գրանցված/ ծառայությունների ցուցակային տարբերակը կարելի է 
ստանալ ձախ կողմում պատկերված  կոճակի օգնությամբ՝ որն առաջանում է 
փնտրում կատարելուց և արդյունքեր ստանալուց հետո: 
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Ցուցակները կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 

օգնությամբ կամ տպել պատկերված  կոճակի օգնությամբ: 
 
 

 
 

Որոնման համակարգի ճկունությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած 
ժամանակ փնտրել և ստանալ տարբեր տեղեկություններ և դրանդ կիրառել 
մոնիտորինգ /դիտարկում/ կատարելու համար: Օրինակ յուաքանչյու ամսվա 
կտրվածքով կարելի է ստանալ թե քանի ծառայություն է մատուցվել, ինչ 
ծառայություններ են տրամադրվել, որ աշխատակիցը ինչ ծառայություններ է 
տրամադրել և որքան և այլն: Մատուցված ծառայությունների հիման վրա կարելի է 
կատարել գրասենյակների աշխատակիցների կատարված աշխատանքների 
գնահատում և այլն: 
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Կայք կատարված այցելությունների քանակը հնարավոր է դիտել www.circle.amwww.circle.amwww.circle.amwww.circle.am–ի 
տրամադրած թրեքինգ կոդի միջոցով, որը տեղադրվում է կայքի ներքև ձախ 
անկյունում: 
 

 
 
Նախապես համայքնային կայքերը կգրանցվեն wwwwwwwwwwww....circlecirclecirclecircle....amamamam    կայքում, իսկ թրեքինգ 
կոդը տեղադրելուց հետո կիրականացվի համայնքային կայքերի այցելությունների 
հաշվարկման իրականացում: 

 



ՀաճախՀաճախՀաճախՀաճախակի տակի տակի տակի տրվորվորվորվող հղ հղ հղ հարցեր արցեր արցեր արցեր (FAQ) / (FAQ) / (FAQ) / (FAQ) / Ընթացակարգերի Ընթացակարգերի Ընթացակարգերի Ընթացակարգերի 
քարտեր քարտեր քարտեր քարտեր     
 

««««ՀաճախՀաճախՀաճախՀաճախակիակիակիակի    տրտրտրտրվող հարցերվող հարցերվող հարցերվող հարցեր»»»» բաժինը ներառում է քաղաքացիների 
(օգտագործողների) կողմից հաճախ տրվող հարցերն ու նրանց պատասխանները: 
Պատասխանները ներառում են տարբեր ծառայությունների և գործողությունների 
կատարման ընթացակարգերը: 

Առաջին էջում ցուցակային տեսքով արտացոլված են հարցերը և այդ հարցերը 
օկտվողների կողմից նայելու քանակը: Ինչպես նաև կա հարցերի զտման 
հնարավորություն` ըստ թեմաների: 

 
 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Աղյուսակում հարցի վրա սեղմելիս, բացվում է տվյալ հարցի դիտման էջը:  
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր հարց ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Հաճախ տրվող հարցի ավելՀաճախ տրվող հարցի ավելՀաճախ տրվող հարցի ավելՀաճախ տրվող հարցի ավելաաաացում ցում ցում ցում էջը` 
 

 
 
Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա - Ընտրվում է թեման, որին վերաբերում է հարցը: Եթե թեմաների 

ցանկում չկա այն թեման, որին վերաբերում է այդ հարցը, այն կարելի է 
ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի թեմա-
ների տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ):  

• ՀարցՀարցՀարցՀարց - Լրացվում է հարցը: 
• ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան - Լրացվում է այդ հարցի պատասխանը: 
• Պահանջվող փաստՊահանջվող փաստՊահանջվող փաստՊահանջվող փաստաաաաթղթերթղթերթղթերթղթեր -    Լրացվում է այդ հարցի հետ կապված 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: 
• Պատասխանատու կազմակերպությունՊատասխանատու կազմակերպությունՊատասխանատու կազմակերպությունՊատասխանատու կազմակերպություն - Կազմակերպությունների 

ցանկից ներդրվում է այն կազմակերպությունը, որը պատասխանատու է 
այդ հարցի լուծման համար: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(ներդնել) կոճակը, ինչից հետո բացված կազմակերպությունների էջից 
ընտրել անհրաժեշտ կազմակերպությունը և սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• Պատասխանատու աշխատակիցՊատասխանատու աշխատակիցՊատասխանատու աշխատակիցՊատասխանատու աշխատակից - Կազմակերպությունների աշխատա-
կիցների ցանկից ներդրվում է այն աշխատակիցը, որը պատասխանատու 
է այդ հարցի լուծման համար: (Երբ ընտրում եք աշխատակցին` վերևում 
ինքնաշխատ լրացվում է նաև կազմակերպության անվանումը): 

• Իրավական հիմքԻրավական հիմքԻրավական հիմքԻրավական հիմք - Լրացվում են պատասխանի իրավական հիմքերը: 
• Փաստաթղթերի նմուշներ Փաստաթղթերի նմուշներ Փաստաթղթերի նմուշներ Փաստաթղթերի նմուշներ – Կցվում են այդ հարցի հետ որևէ ձևով 

առնչություն ունեցող փաստաթղթեր` իրենց նկարագրություններով: 
 Եթե կցվող ֆայլերը շատ են, + + + + կոճակով ավելացնում եք նոր ֆայլ կցելու 
հնարավորություն: Կցելու համար լրացնում եք բեռնավորվող ֆայլի նկարա-
գրությունը, այնուհետև սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և ընտրելով ֆայլը, 
սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն 
փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, doc, pdf, doc, pdf, doc, pdf, xls, htm, html, txtxls, htm, html, txtxls, htm, html, txtxls, htm, html, txt: 
 

 Տվյալ հարցի ավելացման համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, 
իսկ հարցի ավելացումից հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
---- Եթե նոր ավելացվող հարցը իր բովանդակությամբ մոտ է արդեն գոյություն 

ունեցող հարցին, ապա կարելի է օգտվել     կոճակից: Այդ դեպքում նոր հարցի 
ավելացման դաշտերը արդեն իսկ լրացված կլինեն նման հարցի տվյալներով: 
Կմնա միայն փոփոխել որոշ տվյալներ` համապատասխանեցնելով նոր հարցին: 
 
    
    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի հաճախ տրհաճախ տրհաճախ տրհաճախ տրվող հարցի խմբագրում վող հարցի խմբագրում վող հարցի խմբագրում վող հարցի խմբագրում էջը` 
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Խմբագրելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
    
    
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
    
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
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Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 
կբացվի հաճախ տրվող հարցերի փնտրում հաճախ տրվող հարցերի փնտրում հաճախ տրվող հարցերի փնտրում հաճախ տրվող հարցերի փնտրում էջը` 

 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է նախապես ընտրել թեման և 
լրացնել նշված դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը: 

 
ՀարցՀարցՀարցՀարց – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ հարցի մեջ: 
ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ պատասխանի մեջ: 
Պատասխանատու կազմակերպություն Պատասխանատու կազմակերպություն Պատասխանատու կազմակերպություն Պատասխանատու կազմակերպություն - Կարող եք լրացնել պատասխանատու 
կազմակերպության անվանումը: 
 
Դաշտերը լրացնելուց հետո որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել Փնտրել Փնտրել Փնտրել Փնտրել կոճակը, իսկ փնտրելուց հրաժարվելու համար`    Հրաժարվել Հրաժարվել Հրաժարվել Հրաժարվել կոճակը: 
 

 



ՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահ    
 

««««ՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահ»»»» բաժինը հանդիսանում է ֆոտոպատկերների թեմատիկ 
հավաքածուներ իրենց նկարագրություններով: 

 

 
 

Ցանկացած թեմա ընտրելուց կարելի է տեսնել այդ թեմային վերաբերող 
լուսանկարների խումբը` իրենց նկարագրություններով, օրինակ` ընտրել եք 
««««ԱրարատըԱրարատըԱրարատըԱրարատը».».».». 

 

 
 

Այստեղ զետեղված են Արարատ լեռան լուսանկարներ` համապատասխան 
նկարագրություններով: Պատկերասրահում ընտրելով ցանկացած լուսանկար, կարելի 
է այն տեսնել առանձին էջի վրա` մեծացված տեսքով: 
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ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
    
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 

Էջն ունի հետևյալ դաշտերը` 
ՉափսըՉափսըՉափսըՉափսը – այս դաշտում լրացվում է թղթապանակի, ինչպես նաև նկարների 

չափերը պիկսելներով (տվյալ դեպքում 72px), աջ մասում թղթապանակի տեսքով 
պատկերված նկարը, ցույց է տալիս նշված չափսը: 

Սյուների թիվՍյուների թիվՍյուների թիվՍյուների թիվ - այս դաշտում լրացվում է, թե էջում լուսանկարները քանի 
սյունով պիտի երևան: 

 
ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակով կատարում եք փոփոխությունների պահպանումը կամ 

փոփոխություններից կարող եք հրաժարվել` սեղմելով ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
Նոր կատալոգի ավելացումՆոր կատալոգի ավելացումՆոր կատալոգի ավելացումՆոր կատալոգի ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի նոր կատալոգ ավելացնելու նոր կատալոգ ավելացնելու նոր կատալոգ ավելացնելու նոր կատալոգ ավելացնելու էջը` 
 

 
 
Լրացվող դաշտը (էջում *-ով նշված դաշտի լրացումը պարտադիր է)` 
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• Կատալոգի անվանումըԿատալոգի անվանումըԿատալոգի անվանումըԿատալոգի անվանումը - Լրացվում է նոր ստեղծվող կատալոգի 

անվանումը: 
    
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 
Կատալոգի խմբագրումԿատալոգի խմբագրումԿատալոգի խմբագրումԿատալոգի խմբագրում    
    
Խմբագրման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի կատալոգի խմբագրման կատալոգի խմբագրման կատալոգի խմբագրման կատալոգի խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը, իսկ իրադարձությունը հեռացնելու համար` ՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնել կոճակ: 

 
 

 
Կատալոգի հեռացումԿատալոգի հեռացումԿատալոգի հեռացումԿատալոգի հեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 
Կատալոգում նկարի ավելացումԿատալոգում նկարի ավելացումԿատալոգում նկարի ավելացումԿատալոգում նկարի ավելացում    
 
Որպեսզի կատալոգում ավելացնեք նոր նկար, նախ պետք է մտնել տվյալ 

կատալոգը, այնուհետև սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի 
կատալոգում նոր նկար ավելացնելու կատալոգում նոր նկար ավելացնելու կատալոգում նոր նկար ավելացնելու կատալոգում նոր նկար ավելացնելու էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ԿատալոգԿատալոգԿատալոգԿատալոգ - Ընտրվում է այն կատալոգը, որտեղ պետք է լինի 
բեռնավորվող նկարը: 

• ՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիր - Լրացվում է նկարի վերնագիրը: 
• ՆկարՆկարՆկարՆկար – Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է նկարը: Բեռնավորման 

համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմում 
Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն նկարներին 
հատուկ ձևաչափ, օրինակ jpgjpgjpgjpg, gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp, jpegjpegjpegjpeg: 

• ՆկարագրությոՆկարագրությոՆկարագրությոՆկարագրությունւնւնւն - Լրացվում է բեռնավորված նկարի մասին 
(նկարագրություն): 

    
Ավելացվածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, 

իսկ ավելացումից հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
Կատալոգում նկարի խմբագրումԿատալոգում նկարի խմբագրումԿատալոգում նկարի խմբագրումԿատալոգում նկարի խմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի կատալոգում նկարի խմբագրման կատալոգում նկարի խմբագրման կատալոգում նկարի խմբագրման կատալոգում նկարի խմբագրման էջը` 
 
 

 



 410 

 

 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը, իսկ իրադարձությունը հեռացնելու համար` ՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնել կոճակ: 

 
 
ԿատալոգԿատալոգԿատալոգԿատալոգիցիցիցից    նկարի հեռացումնկարի հեռացումնկարի հեռացումնկարի հեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 
 



Զարգացման ծրագրերԶարգացման ծրագրերԶարգացման ծրագրերԶարգացման ծրագրեր    
 

««««Զարգացման ծրագրերԶարգացման ծրագրերԶարգացման ծրագրերԶարգացման ծրագրեր»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքին վերաբերող 
զարգացման ծրագրերը: Որպես սկզբնական էջ բացում է ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ ներդիրը, որը 
ներառում է ընթացիկ ծրագրերի ցանկը: 

 

 
 

Բացի ««««ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ» » » » ներդիրից կան նաև այլ ներդիրներ` 
Բոլորը Բոլորը Բոլորը Բոլորը ----    ներառում է բոլոր ծրագրերը: 
ԱնցածԱնցածԱնցածԱնցած – ներառում է անցած ծրագրերը: 
ՍպասվողՍպասվողՍպասվողՍպասվող – ներառում է սպասվող ծրագրերը: 
 
Ծրագրերը ներդիրներում ներկայացված են աղյուսակային տեսքով: Աղյուսակը 

բաղկացած է հետևյալ սյունակներից` ծրագրի անվանումը, ծրագրի գործարկման 
ամսաթիվը, ծրագրի ավարտման ամսաթիվը, ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպության անվանումը, ծրագրերի իրականացման արդյունքների  մասին 
հաշվետվությունները: 

Գրանցված ծրագրի անվանմանծրագրի անվանմանծրագրի անվանմանծրագրի անվանման վրա սեղմելիս բացվում է բեռնավորված 
փաստաթուղթը (ծրագրի նկարագրությունը): 

Գրանցված իիիիրականացնող կազմակերպությրականացնող կազմակերպությրականացնող կազմակերպությրականացնող կազմակերպությանանանան վրա սեղմելիս բացվում է տվյալ 
կազմակերպության էջը: 

 
ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
 
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 

Էջը պարունակում է «Բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումներըԲեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումներըԲեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումներըԲեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումները» » » » 
դաշտը:    Այն պարունակում է բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրվող տիպերը: 
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Տվյալ դաշտի տվյալները փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել 
կոճակը: 

 
 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր ծրագիր ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Զարգացման ծրագրի Զարգացման ծրագրի Զարգացման ծրագրի Զարգացման ծրագրի ավելացումավելացումավելացումավելացում    էջը` 
 

 
 
Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ծրագրի անվանումըԾրագրի անվանումըԾրագրի անվանումըԾրագրի անվանումը - Լրացվում է նոր ծրագրի անվանումը: 
• ՓաստաթուղթըՓաստաթուղթըՓաստաթուղթըՓաստաթուղթը – Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է փաստաթուղթը: 

Բեռնավորման համար անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև 
ընտրելով ֆայլը` սեղմել Open Open Open Open կոճակը: 

• Գործարկման աԳործարկման աԳործարկման աԳործարկման ամսաթիվըմսաթիվըմսաթիվըմսաթիվը – Լրացվում է ծրագրի գործարկման ամսաթիվը:  
• Ծրագրի ավարտըԾրագրի ավարտըԾրագրի ավարտըԾրագրի ավարտը – Լրացվում է ծրագրի ավարտման ամսաթիվը:  
• Իրականացնող կազմակերպությունԻրականացնող կազմակերպությունԻրականացնող կազմակերպությունԻրականացնող կազմակերպություն((((ներներներներ)))) – Ներդրվում է(են) 

իրականացնոց կազմակերպություն(ներ)ը: Ներդրվող դաշտերը 
ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրելով անհրաժեշտ 
կազմակերպությունը` սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• ՀաշվետվություններՀաշվետվություններՀաշվետվություններՀաշվետվություններ – Լրացվում է բեռնավորվող փաստաթղթի 
անվանումը: Անհրաժեշտ է սեղմել BBBBrowserowserowserowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով 
ֆայլը` սեղմել Open Open Open Open կոճակը:  

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
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Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Զարգացման ծրագրի խմբագրում Զարգացման ծրագրի խմբագրում Զարգացման ծրագրի խմբագրում Զարգացման ծրագրի խմբագրում էջը` 

 

 
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
    
    
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Զարգացման ծրագրի փնտրում Զարգացման ծրագրի փնտրում Զարգացման ծրագրի փնտրում Զարգացման ծրագրի փնտրում էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Ծրագրի անվանումըԾրագրի անվանումըԾրագրի անվանումըԾրագրի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
բառը կամ բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ ծրագրի 
անվանման մեջ: 
Գործարկման ամսաթիվը Գործարկման ամսաթիվը Գործարկման ամսաթիվը Գործարկման ամսաթիվը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ամսաթիվը, երբ գործարկվել է ծրագիրը: 
Ծրագրի ավարտը Ծրագրի ավարտը Ծրագրի ավարտը Ծրագրի ավարտը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ամսաթիվը, երբ ավարտվել է ծրագիրը: 

 
 Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»»    կոճակը: 
 
 



Համայնքների ղեկավարների կոնտակտային տվյալներՀամայնքների ղեկավարների կոնտակտային տվյալներՀամայնքների ղեկավարների կոնտակտային տվյալներՀամայնքների ղեկավարների կոնտակտային տվյալներ    
 

Համակարգում օգտագործողներին հասանելի են ՀՀ համայնքների 
ղեկավարների կոնտակտային տվյալները ըստ մարզերի /հեռախոս, ֆաքս, էլ. փոստ/: 
Տվյալները հասանելի են ՀԿՏՀ գլխավոր ընտրանու ««««ՏեղեկատունՏեղեկատունՏեղեկատունՏեղեկատուներերերեր» » » » ----    ««««Համայնքների Համայնքների Համայնքների Համայնքների 
ղեկավար երի հեռախոսներղեկավար երի հեռախոսներղեկավար երի հեռախոսներղեկավար երի հեռախոսներ»»»» մասից: Ցուցակից ընտրելով մարզը կարելի է ստանալ 
տվյալ մարզի համայնքների ղեկավարների տվյալմերը: Ցուցակում արտացոլված են. 
համայնքի տիպը, անունը, բնակչության քանակը, համայնքի ղեկավարի անունը, 
ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարները, էլ. փոստը և ֆաքսի համարը:  

 

 
 
 

 
 ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Համայնքների ղեկավարների տվյալների շտեմարանը տեղադրվում է համայնքի 

սերվերում` ՀԿՏՀ տեղադրման ժամանակ: Ակնհայտ է, որ այդ տվյալները ընթացքում 
փոփոխության են ենթարկվում և անհրաժեշտություն կառաջանա համակարգում 
խմբագրել ու կատարել համապատասխան փոփոխություններ:  

 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    տվյալ    համայնքի    տողի աջ մասում 

գտնվող         (խմբագրել) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալների խմբագրման  տվյալների խմբագրման  տվյալների խմբագրման  տվյալների խմբագրման  էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 

 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 

Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ««««Համայնքների և համայնքների ղեկավարներՀամայնքների և համայնքների ղեկավարներՀամայնքների և համայնքների ղեկավարներՀամայնքների և համայնքների ղեկավարներիիիի    փնտրումփնտրումփնտրումփնտրում» » » » էջը` 

 

 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

ՄարզըՄարզըՄարզըՄարզը – Ցանկից ընտրում եք մարզը: 
Համայնքը Համայնքը Համայնքը Համայնքը – Տվյալ դաշտում լրացնում եք համայնքի անունը: 
Անուն Անուն Անուն Անուն – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել համայնքի ղեկավարի անունը: 
Անուն Անուն Անուն Անուն – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել համայնքի ղեկավարի ազգանունը: 
ՀեռախոսահամարՀեռախոսահամարՀեռախոսահամարՀեռախոսահամար((((ներներներներ) ) ) ) – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել համայնքի 
ղեկավարի հեռախոսահամարը կամ հեռախոսահամարի մի մասը: 

 

 Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել» » » » կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել» » » » կոճակը: 
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ԻրավԻրավԻրավԻրավական ակտերական ակտերական ակտերական ակտեր    
 

««««Իրավական ակտերԻրավական ակտերԻրավական ակտերԻրավական ակտեր»»»» բաժնը հանդիսանում է իրավական ակտերի շտեմարան:  
 

 
 

ԱվելացուԱվելացուԱվելացուԱվելացումմմմ    
 
Նոր իրավական ակտ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի Նոր ակտի Նոր ակտի Նոր ակտի Նոր ակտի ավելացման    էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• Ակտի անվանումըԱկտի անվանումըԱկտի անվանումըԱկտի անվանումը - Լրացվում է նոր ակտի անվանումը: 
• Տեսակը Տեսակը Տեսակը Տեսակը – Ցանկից ընտրվում է իրավական ակտի տեսակը: Եթե այն 

ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• ԸնդուԸնդուԸնդուԸնդունվել էնվել էնվել էնվել է – Լրացվում է ակտի ընդունման ամսաթիվը.  
• ԸնդունողԸնդունողԸնդունողԸնդունող    մարմինմարմինմարմինմարմին – Ցանկից ընտրվում է իրավական ակտն ընդունող 

մարմինը: Եթե այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  
կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն 
տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Ուժի մեջ Ուժի մեջ Ուժի մեջ Ուժի մեջ է մտելէ մտելէ մտելէ մտել – Լրացվում է ակտը ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
• Ակտի ֆայլըԱկտի ֆայլըԱկտի ֆայլըԱկտի ֆայլը – Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է իրավական ակտի 

ֆայլը: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև 
ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է 
ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc,doc,doc,doc,    docx,docx,docx,docx,    pdf, pdf, pdf, pdf, 
htm, html, txt htm, html, txt htm, html, txt htm, html, txt և այլն: 

• ՄեկնաբանություններՄեկնաբանություններՄեկնաբանություններՄեկնաբանություններ – Լրացվում են իրավական ակտին վերաբերող 
մեկնաբանություններ: 

 
Ավելացում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ՀիշելՀիշելՀիշելՀիշել կոճակը, իսկ 

հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ԽԽԽԽմբագրել ակտը մբագրել ակտը մբագրել ակտը մբագրել ակտը էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՀիշելՀիշելՀիշելՀիշել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
 
 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից 

հետո կբացվի Իրավական ակտերի որոնում Իրավական ակտերի որոնում Իրավական ակտերի որոնում Իրավական ակտերի որոնում էջը` 
 

 
 

Փնտրելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ մեկը կամ 
բոլորը` 

 
Ըստ ակտի անվանմանԸստ ակտի անվանմանԸստ ակտի անվանմանԸստ ակտի անվանման – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
բառը կամ բառակապակցությունը, որը գոյություն ունի իրավական ակտի 
անվանման մեջ: 
Ըստ տեսակի Ըստ տեսակի Ըստ տեսակի Ըստ տեսակի ––––    Կարող եք ընտրել իրավական ակտի տեսակը:    
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Ըստ ընդունման ժամանակահատվածի Ըստ ընդունման ժամանակահատվածի Ըստ ընդունման ժամանակահատվածի Ըստ ընդունման ժամանակահատվածի –Կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածի սկիզբը և վերջը, երբ ընդունվել է իրավական ակտը:  
Ըստ ընդունող մարմնի Ըստ ընդունող մարմնի Ըստ ընդունող մարմնի Ըստ ընդունող մարմնի ––––    Կարող եք լրացնել իրավական ակտը ընդունող 
մարմնի անվանումը:    
Ըստ ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածի Ըստ ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածի Ըստ ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածի Ըստ ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածի – Տվյալ դաշտում կարող եք 
լրացնել այն հավանական ժամանակահատվածի սկիզբը և վերջը, երբ ուժի մեջ է 
մտել իրավական ակտը:  
Մեկնաբանություններում Մեկնաբանություններում Մեկնաբանություններում Մեկնաբանություններում – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
բառը կամ բառակապակցությունը, որը գոյություն ունի մեկնաբանու-
թյուններում: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Որոնել Որոնել Որոնել Որոնել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 



ԸնտրություններԸնտրություններԸնտրություններԸնտրություններ    
 

««««ԸնտրություններԸնտրություններԸնտրություններԸնտրություններ»»»» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքին վերաբերող 
տեղական և համապետական ընտրությունների մասին տեղեկություններ: Բաժնի 
առաջին էջը կոչվում է ««««Ընտրությունների ժամանակացույցԸնտրությունների ժամանակացույցԸնտրությունների ժամանակացույցԸնտրությունների ժամանակացույց» » » » և ունի ցուցակային տեսք` 

 

 
 

Ժամանակացույցն ունի հետևյալ դաշտերը` ընտրության անցկացման ընտրության անցկացման ընտրության անցկացման ընտրության անցկացման 
ամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվը, , , , ընտրության տիպըընտրության տիպըընտրության տիպըընտրության տիպը և նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը: Կա ժամանակացույցը զտելու 
հնարավորություն` ըստ տարիների և ըստ ընտրության տիպերի: 

 
    
Նոր ընտրության ավելացումՆոր ընտրության ավելացումՆոր ընտրության ավելացումՆոր ընտրության ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Գրանցման ավելացում Գրանցման ավելացում Գրանցման ավելացում Գրանցման ավելացում էջը` 
 

 
 
Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ԱմսաթԱմսաթԱմսաթԱմսաթիվ իվ իվ իվ – Տվյալ դաշտում լրացնում եք այն ամսաթիվը, երբ տեղի է 
ունեցել /կամ ունենալու/ ընտրությունը:  

• Ընտրության տիպըԸնտրության տիպըԸնտրության տիպըԸնտրության տիպը – Ցանկից ընտրվում է ընտրության տիպը: Եթե այն 
ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
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պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ):  

• ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրություն - Լրացվում է ընտրության նկարագրությունը: 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 
    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
    
Ընտրության հեռացումԸնտրության հեռացումԸնտրության հեռացումԸնտրության հեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 

    
 
ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
    
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 
Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտը` 
Բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումները Բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումները Բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումները Բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումները – ցույց է տալիս 

բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրվող տիպերը: Դաշտի տվյալները փոփոխելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը: 
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ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Ժամանակացույցում ընտրության ընտրության ընտրության ընտրության անվանմանանվանմանանվանմանանվանման վրա սեղմելիս բացվում է տվյալ 

ընտրության դիտման էջը:  
 

 
 
Այս էջն ունի ներդիրներ` 
    
    
Թեկնածուներ Թեկնածուներ Թեկնածուներ Թեկնածուներ  
 

Ներդիրը պարունակում է տվյալ ընտրություններին մասնակցելու համար 
գրանցված թեկնածուների տվյալները (բացառությամբ ԱԺ համամասնականի 
դեպքում` լինում են կուսակցությունների տվյալները և հանրաքվեի դեպքում` «այոայոայոայո»»»», 
«ոչոչոչոչ»»»» պատասխանները):  

 
Թեկնածուի ավելացումԹեկնածուի ավելացումԹեկնածուի ավելացումԹեկնածուի ավելացում    
    

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ԱզգանունԱզգանունԱզգանունԱզգանուն,,,,    անունանունանունանուն,,,,    հայրանունհայրանունհայրանունհայրանուն - Լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 
անունը և հայրանունը: 
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• Ծննդյան ամսաթիվըԾննդյան ամսաթիվըԾննդյան ամսաթիվըԾննդյան ամսաթիվը – Լրացվում է թեկնածուի ծննդյան ամսաթիվը: 
• ԿուսակցությունԿուսակցությունԿուսակցությունԿուսակցություն - Ընտրվում է թեկնածուի կուսակցությունը: Եթե այն 

ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, 

իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանՊահպանՊահպանՊահպանելելելել կոճակը, խմբագրումից հրաժարվելու համար` 
Հրաժարվել Հրաժարվել Հրաժարվել Հրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 

Տեղամասեր Տեղամասեր Տեղամասեր Տեղամասեր  
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Ներդիրը պարունակում է ընտրական տեղամասերի ցանկը և դրանց 
նկարագրերը:  

 

 
  

Տեղամասերի ցուցակը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 

 
 

Տեղամասի ավելացումՏեղամասի ավելացումՏեղամասի ավելացումՏեղամասի ավելացում    
    

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Տեղամասի Տեղամասի Տեղամասի Տեղամասի NNNN - Լրացվում է տեղամասի համարը: 
• Գտնվելու վայրըԳտնվելու վայրըԳտնվելու վայրըԳտնվելու վայրը – Լրացվում է տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը: 
• ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս((((ներներներներ)))) – Լրացվում են տեղամասի հեռախոսահամարները: 
• Ընտրողների թիվը Ընտրողների թիվը Ընտրողների թիվը Ընտրողների թիվը – Լրացվում է տեղամասի ընտրողների ցուցակային 

թիվը: 
• Ընդգրկված շԸնդգրկված շԸնդգրկված շԸնդգրկված շեքեքեքեքերը երը երը երը – Լրացվում են տեղամասում ընդգրկված շեքերը և 

տները: 
• Քարտեզը Քարտեզը Քարտեզը Քարտեզը - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է պատկեր` տեղամասի 

դիրքը քարտեզի վրա: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, 
այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը:  

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 
իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 

 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Տեղամասի տվյալները խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 

Քարտեզներ Քարտեզներ Քարտեզներ Քարտեզներ  
 
Այս ներդիրը պարունակում է ընտրության հետ կապված քարտեզների ցանկը և 

դրանց պատկերները:  
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Քարտեզի ավելացումՔարտեզի ավելացումՔարտեզի ավելացումՔարտեզի ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը - Լրացվում է բեռնավորվող պատկերի նկարագրու-
թյունը: 

• Քարտեզը Քարտեզը Քարտեզը Քարտեզը - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է պատկերը` տեղամասի 
դիրքը քարտեզի վրա: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, 
այնուհետև ընտրելով ֆայլը, սեղմում եք Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող 
ֆայլը կարող է ունենալ միայն նկարներին հատուկ ձևաչափ, օրինակ` jpgjpgjpgjpg, 
gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp, jpegjpegjpegjpeg: 

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 
իսկ հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 

 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» 
կոճակը: 

 
    
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 
համակարգը կհարցնի` 

 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

    

    
Ցուցակներ Ցուցակներ Ցուցակներ Ցուցակներ  
 
Այս ներդիրը ներառում է տվյալ ընտրությունների համար նախատեսված 

ընտրողների ցուցակները` ֆայլերի տեսքով: 
 

 
 
 
Ցուցակի ավելացումՑուցակի ավելացումՑուցակի ավելացումՑուցակի ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• ԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվը - Լրացվում է ամսաթիվը` սեղմում եք աջ կողմի վանդակի 
վրա, բացում օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը 
(Մանրամասն տես` ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 

• ԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումը - Լրացվում է բեռնավորվող ֆայլի անվանումը: 
• Կից ֆայլը Կից ֆայլը Կից ֆայլը Կից ֆայլը - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է փաստաթուղթը: 

Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով 
ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ 
միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ` doc, pdf, xls, htm, doc, pdf, xls, htm, doc, pdf, xls, htm, doc, pdf, xls, htm, 
html, txhtml, txhtml, txhtml, txtttt: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, 

իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 

 

Խմբագրելուց հետո խմբագրվածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
    
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

Հեռացման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 
 

 
Արդյունքներ Արդյունքներ Արդյունքներ Արդյունքներ  
 
Այս ներդիրը պարունակում է ընտրության արդյունքները: 
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Ըստ տեղամասերի համապատասխան տվյալները լրացնելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը:  Արդյունքում կբացվի հետևյալ պատուհանը` 
 

 
 
Լրացնելով տվյալ թեկնածուի ստացած ձայների քանակը` ըստ տեղամասերի, 

պահպանելուպահպանելուպահպանելուպահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (պահպանել) կոճակը, իսկ 

հրաժարվելուհրաժարվելուհրաժարվելուհրաժարվելու համար`  կոճակը:  
 Նույնապես լրացվում են նաև բոլոր այն տողերի տվյալները, որոնց դիմաց կա     

((((խմբագրելխմբագրելխմբագրելխմբագրել)))) կոճակ: 
 

 

ԱյլԱյլԱյլԱյլ    
 
Այս ներդիրը նախատեսված է ընտրությունների հետ առնչվող տարբեր նյութերի 

և փաստաթղթերի բեռնավորման համար: 
 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 

 

 
 
Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը - Լրացվում է բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը: 
• Քարտեզը Քարտեզը Քարտեզը Քարտեզը - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է ֆայլը: Բեռնավորման 

համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը և այնուհետև ընտրելով ֆայլը սեղմում 
եք Open Open Open Open կոճակը: 

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 
իսկ հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը, Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը 
պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, հրաժարվելու 
համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 

 
 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 
 



Գույքահարկի պարտքեր Գույքահարկի պարտքեր Գույքահարկի պարտքեր Գույքահարկի պարտքեր ((((ֆիզֆիզֆիզֆիզիկականիկականիկականիկական    անձանձանձանձանցանցանցանց))))        
 

««««Ֆիզիկական անձանց գՖիզիկական անձանց գՖիզիկական անձանց գՖիզիկական անձանց գույքահարկի պարտքերույքահարկի պարտքերույքահարկի պարտքերույքահարկի պարտքեր»»»» բաժնում արտացոլվում են այլ 
համակարգից ներմուծված ֆիզիկական անձանց գույքահարկի պարտքերը և 
հաշվարկային ցուցանիշները:  

 
 

 
Ցուցակի Ցուցակի Ցուցակի Ցուցակի ներմուծում ներմուծում ներմուծում ներմուծում ////    թարմացումթարմացումթարմացումթարմացում    
 
Գույքահարկի ապառքացուցակի ներմուծում/թարմացում կատարելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի ապառքացուցակիապառքացուցակիապառքացուցակիապառքացուցակի ներներներներբբբբեռնման եռնման եռնման եռնման 
էջը` 

 

 
 

Ընթացիկ տարվա ապառքացուցակ Ընթացիկ տարվա ապառքացուցակ Ընթացիկ տարվա ապառքացուցակ Ընթացիկ տարվա ապառքացուցակ ((((ֆայլ ֆայլ ֆայլ ֆայլ առաջինառաջինառաջինառաջին, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ) ) ) ) – Բեռնավորվում է 
ֆիզիկական անձանց ապառքացուցակի ֆայլը` .xlsxlsxlsxls ձևաչափով, որը ստացվում է 
գույքահարկի ծրագրից (Oracle): Ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse 
կոճակը, ընտրել ապառքացուցակի *.xls*.xls*.xls*.xls ֆայլը, այնուհետև` ««««ԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորել»»»» կոճակը: 

 
ՓնտրոՓնտրոՓնտրոՓնտրումւմւմւմ    
 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ֆիզիկական անձանց գույքահարկի պարտքի փնտրում ֆիզիկական անձանց գույքահարկի պարտքի փնտրում ֆիզիկական անձանց գույքահարկի պարտքի փնտրում ֆիզիկական անձանց գույքահարկի պարտքի փնտրում էջը` 
 

 
 

Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
ՀՎՀՀՀՎՀՀՀՎՀՀՀՎՀՀ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ՀՎՀՀ-ն: 
Ազգանուն անուն Ազգանուն անուն Ազգանուն անուն Ազգանուն անուն – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել պարտք ունեցող անձի 
ազգանուն անունը: 
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Հասցեն Հասցեն Հասցեն Հասցեն – Կարող եք լրացնել հասցեն: 
Պարտքը Պարտքը Պարտքը Պարտքը – Կարող եք լրացնել պարտքի ժամանակահատվածը: 
Գույք Գույք Գույք Գույք – Կարող եք լրացնել Գույքը: 
Գույքի տեսակը Գույքի տեսակը Գույքի տեսակը Գույքի տեսակը – Կարող եք լրացնել գույքի տեսակը: 
ՓՓՓՓ....միջմիջմիջմիջոցի մակնիշը ոցի մակնիշը ոցի մակնիշը ոցի մակնիշը – Կարող եք լրացնել փոխադրամիջոցի մակնիշը: 
ՊետՊետՊետՊետ....    համար կամ կադաստրի կոդ համար կամ կադաստրի կոդ համար կամ կադաստրի կոդ համար կամ կադաստրի կոդ – Կարող եք լրացնել պետ համար կամ 
կադաստրի կոդը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 



ԳույքաԳույքաԳույքաԳույքահարկի պարտքեր հարկի պարտքեր հարկի պարտքեր հարկի պարտքեր ((((իրավաբանականիրավաբանականիրավաբանականիրավաբանական    անձանձանձանձանցանցանցանց))))        
 

««««Գույքահարկի պարտքեր Գույքահարկի պարտքեր Գույքահարկի պարտքեր Գույքահարկի պարտքեր ((((իրավիրավիրավիրավ. . . . անձանցանձանցանձանցանձանց))))»»»» բաժինը նախատեսված է 
իրավաբանական անձանց գույքահարկի ապառքացուցակը ներբեռնելու և 
համակարգում ցուցադրելու համար:  

 

 
 
 

Ցուցակի Ցուցակի Ցուցակի Ցուցակի ներմուծում ներմուծում ներմուծում ներմուծում ////    թարմացումթարմացումթարմացումթարմացում    
 
Գույքահարկի ապառքացուցակի ավելացում/թարմացում կատարելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո կբացվի ապառքացուցակիապառքացուցակիապառքացուցակիապառքացուցակի ներներներներեռնման եռնման եռնման եռնման 
էջը` 

 

 
 
 

ԸԸԸԸննննթացիկ տարվա թացիկ տարվա թացիկ տարվա թացիկ տարվա ապառքացուցակապառքացուցակապառքացուցակապառքացուցակ    ((((ֆայլ առաջինֆայլ առաջինֆայլ առաջինֆայլ առաջին, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ) ) ) ) – Բեռնավորվում է 
իրավաբանական անձանց ապառքացուցակի ֆայլը` .xlsxlsxlsxls ձևաչափով, որը ստացվում է 
գույքահարկի ծրագրից: Ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««BrowseBrowseBrowseBrowse»»»» կոճակը, 
ընտրել ապառքացուցակի *.xls*.xls*.xls*.xls ֆայլը, այնուհետև` ««««ԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորել»»»» կոճակը: 
 



ՀայտարարություններՀայտարարություններՀայտարարություններՀայտարարություններ    
 

««««ՀայտարարություններՀայտարարություններՀայտարարություններՀայտարարություններ»»»» բաժինը ներառում է քաղաքացիների 
(օգտագործողների) կողմից տրված հայտարարությունները: 

 
 

 
 
 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Ցանկացած հայտարարության վրա սեղմելով` այն բացվում է հետևյալ տեսքով 
 

 
 
ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
 

Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 
 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
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Էջը պարունակում է «Բեռնավորվող ֆայլերԲեռնավորվող ֆայլերԲեռնավորվող ֆայլերԲեռնավորվող ֆայլերի թույլատրելի ընդլայնումներըի թույլատրելի ընդլայնումներըի թույլատրելի ընդլայնումներըի թույլատրելի ընդլայնումները» » » » 

դաշտը, որում նշված են բեռնավորվող ֆայլերի թույլատրվող տիպերը: 
Տվյալ դաշտի տվյալները  փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել 

կոճակը: 
 
  
Հայտարարության ավելացումՀայտարարության ավելացումՀայտարարության ավելացումՀայտարարության ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Նոր հայտարարություն Նոր հայտարարություն Նոր հայտարարություն Նոր հայտարարություն էջը` 
 

շ 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• ՀայտարարողՀայտարարողՀայտարարողՀայտարարող – Ինքնաշխատ լրացվում է համակարգ մուտք գործած 
օգտագործողի անուն ազգանունը, եթե օգտագործողը լրացնում է մեկ 
ուրիշի կողմից տրված հայտարարությունը, կարող է փոփոխել այդ 
դաշտը` լրացնելով հայտարարություն տվողի տվյալներ: 

• Հայտարարված էՀայտարարված էՀայտարարված էՀայտարարված է - Լրացվում է հայտարարման սկիզբ համարվող 
ամսաթիվը: 
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• ՎերջնաժամկետՎերջնաժամկետՎերջնաժամկետՎերջնաժամկետ - Լրացվում է հայտարարման վերջ համարվող 
ամսաթիվը: 

• ՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիրՎերնագիր - Լրացվում է հայտարարության վերնագիրը: 
• ԲովաԲովաԲովաԲովանդակություննդակություննդակություննդակություն – Լրացվում է հայտարարության բովանդակությունը: 
• Կից ֆայլը Կից ֆայլը Կից ֆայլը Կից ֆայլը - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է փաստաթուղթը: 

Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով 
ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
Պահպանելուց հետո հայտարարությունների ցանկում ավելանում է այդ 

հայտարարությունը, բայց, որպես չհրապարակված` 
 

 
 
Այն հրապարակելու համար համակարգի կառավարիչը պետք է թույլատրի 

հրապարակման: 
 

 
 
Հրապարակել դաշտում  նշում կատարելուց հետո հայտարարությունը 
կհրապարակվի /կդառնա տեսանելի բոլոր օգտագործողների համար/: 
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ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ՀայտարարությանՀայտարարությանՀայտարարությանՀայտարարության խմբագրում խմբագրում խմբագրում խմբագրում էջը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 
 
 

 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից 

հետո կբացվի Հայտարարության փնտրում Հայտարարության փնտրում Հայտարարության փնտրում Հայտարարության փնտրում էջը` 
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Փնտրելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ մեկը կամ 
բոլորը` 

Փնտրվող բառըՓնտրվող բառըՓնտրվող բառըՓնտրվող բառը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ հայտարարության մեջ: 
Հայտարարվել է Հայտարարվել է Հայտարարվել է Հայտարարվել է – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ամսաթիվը, երբ տրվել է հայտարարությունը:  
Վերջնաժամկետը Վերջնաժամկետը Վերջնաժամկետը Վերջնաժամկետը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ամսաթիվը, որը համարվում է հայտարարություն վերջնաժամկետը:  

 
Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»» կոճակը, իսկ փնտրելուց 

հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 



ՖորումՖորումՖորումՖորում    
 
Տարբեր թեմաների շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու համար 

համակարգում ստեղծված է ««««ՖորումՖորումՖորումՖորում»»»» ենթահամակարգը, որն օգտագործողներին 
հասանելի է Գլխավոր ընտրանու Առցանց ծառայություններԱռցանց ծառայություններԱռցանց ծառայություններԱռցանց ծառայություններ---->>>>ՖորումՖորումՖորումՖորում մասից:  
 

 
 

Ֆորումի մասնակիցները կարող են լինել ինչպես անհատ օգտագործողներ, 
այնպես էլ օգտագործողների խմբեր: Քննարկվող թեմաները կարող են մատչելի լինել 
բոլոր օգտագործողներին կամ առանձին խմբերի: Օրինակ, կարելի է ստեղծել 
ԲաժիննեԲաժիննեԲաժիննեԲաժինների պետերրի պետերրի պետերրի պետեր խումբ, որում ներգրավված կլինեն համայնքապետարանի 
բաժինների պետերը և որևէ թեմայի քննարկմանը թույլատրել մասնակցելու միայն այդ 
խմբում ներգրավված օգտագործողների: 
 

 
 

Ֆորումն ունի հիերարխիկ կառուցվածք. 
   

Ոլորտներ Ոլորտներ Ոլորտներ Ոլորտներ => => => => Բաժիններ Բաժիններ Բաժիններ Բաժիններ => => => => Թեմաներ Թեմաներ Թեմաներ Թեմաներ => => => => ՀաղորդագրությՀաղորդագրությՀաղորդագրությՀաղորդագրություններուններուններուններ: 
 
 Սկզբում ստեղծվում են ՈլորտներըՈլորտներըՈլորտներըՈլորտները. 
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Այնուհետև ««««ՈլորտներիՈլորտներիՈլորտներիՈլորտների»»»» ներքո ստեղծվում են ««««ԲաժիններԲաժիններԲաժիններԲաժիններ»»»». 
 

 
 

««««ԲաժիններիԲաժիններիԲաժիններիԲաժինների»»»» ներքո ստեղծվում են քննարկվող ««««ԹեմաներըԹեմաներըԹեմաներըԹեմաները»»»». 
 

 
 



 443 

 

Թեման ստեղծելու ժամանակ գրանցվում է նաև առաջին հաղորդագրությունը` 
հաճախ հարցի տեսքով: Թեմային կարող են կցվել տարբեր ֆայլեր /օրինակ բյուջեի 
նախագիծ, զարգացման ծրագրեր, ավագանու որոշման նախագծեր և այլն/, ինչպես 
նաև հարցումներ տվյալ թեմայի վերաբերյալ: 

 

Ստեղծված թեմաներին հասանելիություն ունեցող օգտագործողները կարող են 
մասնակցել քննարկումներին` գրելով հաղորդագրություններ և մասնակցելով հար-
ցումներին: Օգտագործողները նույնպես կարող են իրենց հաղորդագրություններին 
կցել տարբեր ֆայլեր /օր. իրենց կողմից առաջարկվող փաստաթղթի նախագծի տար-
բերակ և այլն/: 
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Օգտագործողները կարող են որոնել և գտնել իրենց հետաքրքրող ոլորտը, 

բաժինը, թեման և հաղորդագրությունը: 
 

 



Համակարգի Համակարգի Համակարգի Համակարգի կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
 

Գլխավոր ընտրանիԳլխավոր ընտրանիԳլխավոր ընտրանիԳլխավոր ընտրանի    
««««Գլխավոր ընտրանիԳլխավոր ընտրանիԳլխավոր ընտրանիԳլխավոր ընտրանի»»»»-ն նախատեսված է համակարգում ընտրանու նոր 

միավորների ավելացման, փոփոխման համար: 
 

 
 

Ընտրանու ամբողջական ծառատիպ տեսքը դիտելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել կոճակը: 
 

 
 

 Եթե ընտրանիում կատարվել են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք 
անդառնալի են կամ խնդիրներ են առաջացրել, ապա միշտ կա հնարավորություն բերել 
ընտրանին նախնական` մշակողի կողմից տեղադրման պահին եղած վիճակի: Դրա 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից 
հետո համակարգը կհարցնի` 
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 Սեղմելով OK OK OK OK կոճակը համակարգի ընտրանին կբերվի նախնական վիճակի: 
 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Ընտրանու ննննորորորոր    արմատայինարմատայինարմատայինարմատային միավոր ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    

 (ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի ավելավելավելավելաաաացման ցման ցման ցման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերն են` 
Հայերեն Հայերեն Հայերեն Հայերեն տեքստը տեքստը տեքստը տեքստը –––– Լրացվում է ընտրանու միավորի հայերեն անվանումը: 
Ռուսերեն տեքստ Ռուսերեն տեքստ Ռուսերեն տեքստ Ռուսերեն տեքստ ----    Լրացվում է ընտրանու միավորի ռուսերեն անվանումը: 
Անգլերեն տեքստ Անգլերեն տեքստ Անգլերեն տեքստ Անգլերեն տեքստ ----    Լրացվում է ընտրանու միավորի անգլերեն անվանումը: 
Հղումը Հղումը Հղումը Հղումը ----    Լրացվում է ընտրանու միավորի հղման ճանապարհը: 
Բացել նոր պատուհԲացել նոր պատուհԲացել նոր պատուհԲացել նոր պատուհանում անում անում անում ––––    Դաշտը նշելու դեպքում, այդ հղումը սեղմելիս 

կբացի նոր պատուհանում: 
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Ընդհանուր բոլորի համարԸնդհանուր բոլորի համարԸնդհանուր բոլորի համարԸնդհանուր բոլորի համար – Դաշտը նշելու դեպքում, այն տեսանելի կլինի 
բոլորի համար: Եթե դաշտը նշված չէ, ապա ակտիվանում են ներքևի Իրավասության Իրավասության Իրավասության Իրավասության 
տիպերտիպերտիպերտիպեր և Միավորի իրավասությունըՄիավորի իրավասությունըՄիավորի իրավասությունըՄիավորի իրավասությունը դաշտերը, որոնց միջոցով տրվում են 
իրավասություններ. այդ նպատակով անհրաժեշտ է ցանկից նշել իրավասության 
տիպը և սեղմել  (Դեպի վար) կոճակը: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 
Նոր ենթաընտրանի ավելացնելու համար նախ անհրաժեշտ է սեղմել ընտրանու 

այն միավորի վրա, որը պիտի ունենա ենթաընտրանի, այնուհետև սեղմել     
(ավելացնել) կոճակը, լրացնել բացված էջի համապատասխան դաշտերը և սեղմել 
ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը: 

 
 
 
 

ՕգտագործողներՕգտագործողներՕգտագործողներՕգտագործողներ    
    
««««ՕգտագործողներՕգտագործողներՕգտագործողներՕգտագործողներ» » » » մասը ներառում է համակարգում գրանցված օգտագործող-

ների ցանկը և նրանց իրավասությունների տվյալները: 
 

 
 
Գրանցված օգտագործողներին կարելի է փնտրել, հեռացնել, ինչպես նաև 

տրամադրել իրավասություններ և նույնականացնել բնակչության ռեգիստրում 
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գրանցված անձի հետ: Իրավասությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 

 

 
 
Ադմինիստրատորի (ՀԿՏՀ կառավարչի) իրավասության համար անհրաժեշտ է 

նշել ««««ԱդմինիստրատորԱդմինիստրատորԱդմինիստրատորԱդմինիստրատոր»»»»    վանդակը, իսկ հատուկ գրանցված խմբինխմբինխմբինխմբին իրավասություն 

տալու համար` ընտրել տվյալ խումբը, այնուհետև սեղմել  (տեղափոխել) կոճակը: 
Նույն գործողությունը հնարավոր է կատարել նաև ԻրավասություններԻրավասություններԻրավասություններԻրավասություններ մասում: 
Իրավասությունները հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 
Օգտագործողին պասիվ դարձնելու համար անհրաժեշտ է նշել ««««ԱկտիվԱկտիվԱկտիվԱկտիվ////ՊասիվՊասիվՊասիվՊասիվ»»»» 
վանդակը (վանդակի նշված վիճակը ակտիվն էակտիվն էակտիվն էակտիվն է): 

 
Բնակչության ռեգիստրում նույնականացնելու և համակարգում գրանցված 

օգտագործողներին հավաստագիր տրամադրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 

 



 449 

 

 
 

Անձին գտնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: Արդյունքում տվյալ 
օգտագործողը կհամարվի նույնականացված  և կստանա հավաստագիր: 

 
ԽմբերԽմբերԽմբերԽմբեր    

    
««««ԽմբերԽմբերԽմբերԽմբեր» » » » մասը նախատեսված է իրավասությունների ձևավորման համար: 
 

 
 

Նոր խումբ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել աղյուսակի ներքևի 
դաշտը և սեղմել ԱվելացնելԱվելացնելԱվելացնելԱվելացնել կոճակը: 

Խմբին իրավասություն տալու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից 
հետո բացվում է հետևյալը` 
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Տվյալ խմբին թույլտվություններ տալու համար անհրաժեշտ է ընտրել 
թույլտվություններ մասից այն տիպը, որը պետք է ներառվի այդ խմբում, այնուհետև 
սեղմել  (տեղափոխել) կոճակը: Թույլտվությունների հեռացման համար անհրաժեշտ 
է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 

 
 
 

ԼեզուներԼեզուներԼեզուներԼեզուներ    
    
««««ԼեզուներԼեզուներԼեզուներԼեզուներ» » » » մասը նախատեսված է համակարգի լեզուների ընտրության համար: 

Համակարգի որոշ բաղադրիչներ կարելի է վարել հայերեն, անգլերեն և ռեւսերեն 
լեզուներով: Դրանք են. ««««ՆորությոՆորությոՆորությոՆորություններւններւններւններ», «», «», «», «ԻրադարձություններԻրադարձություններԻրադարձություններԻրադարձություններ», «», «», «», «ՔվեարկություններՔվեարկություններՔվեարկություններՔվեարկություններ», », », », 
««««ՀայտարարություններՀայտարարություններՀայտարարություններՀայտարարություններ», «», «», «», «ՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահՖոտոպատկերասրահ»»»» բաժինները: Բացի այդ ««««ԸնտրանինԸնտրանինԸնտրանինԸնտրանին»»»» 
նույնպես հնարավոր է վարել նշված լեզուներով: 

 

 
 

Համակարգի ընթացիկ լեզուն ընտրելու համար անհրաժեշտ է նշել ակտիվ լեզվի 
ընթացիկ դաշտ մասը: Տվյալ դեպքում ակտիվ են բոլոր երեք լեզուները, իսկ ընթացիկ է 
««««ՀայերենըՀայերենըՀայերենըՀայերենը»:»:»:»:    

 
 

    

ԲառարանԲառարանԲառարանԲառարան    
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««««ԲառարանԲառարանԲառարանԲառարան» » » » մասը նախատեսված է համակարգում առկա բառերի «Հայերեն», 
«Ռուսերեն» և «Անգլերեն» անվանումներն ըստ «Բանալիների» անվանման լրացնելու 
համար: 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ԸնտրելԸնտրելԸնտրելԸնտրել հղումը, 
որից հետո աջ մասում բացվում է պատուհան` 

 

 
 

Համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել ՀիշելՀիշելՀիշելՀիշել 
կոճակը: 

 



Համակարգի վերականգնումՀամակարգի վերականգնումՀամակարգի վերականգնումՀամակարգի վերականգնում    
    

««««Համակարգի վերականգնումՀամակարգի վերականգնումՀամակարգի վերականգնումՀամակարգի վերականգնում» » » » մասը նախատեսված է համակարգի ծրագրային 
մասը նոր` կատարելագործված և /կամ/ փոփոխված տարբերակով ինքնաշխատ 
եղանակով փոխարինելու և Տվյալների բազայի վերականգնման և BackupBackupBackupBackup-ի համար: 

 

 
 

Համակարգի թարմացման համար անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, որից 
հետո կբացվի պատուհան` 

 

 
 

Համակարգի թարմացման ֆայլն ունի CMIS.UpgCMIS.UpgCMIS.UpgCMIS.Upgraderaderaderade անվանումը: 
Ընտրելով համապատասխան ֆայլը` սեղմում եք OpenOpenOpenOpen կոճակը, ապա 

ԹարմացնելԹարմացնելԹարմացնելԹարմացնել կոճակը և սպասում որոշ ժամանակ: 
Թարմացումից հետո վերևի աջ կողմում կտեսնեք վերջին թարմացման 

ամսաթիվը և վերջին թարմացման ՀԿՏՀ տարբերակը: 
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Թարմացման համար անհրաժեշտ է ունենալ CMICMICMICMIS.UpgradeS.UpgradeS.UpgradeS.Upgrade ֆայլը: 
Նախատեսված է նաև ինքնաշխատ թարմացում (համակարգի նոր տարբերակի 
առկայության դեպքում կթարմացվի` համակարգիչը միացնելուց): 

Ինքնաշխատ թարմացման տարբերակից օգտվելու համար անհրաժեշտ է նշել 
««««ԹույլատրելԹույլատրելԹույլատրելԹույլատրել    ինքնաշխատինքնաշխատինքնաշխատինքնաշխատ    թարմացումըթարմացումըթարմացումըթարմացումը»»»» և ինտերնետ կապով ապահովել այն 
համակարգիչը, որում տեղադրված է համակարգը: 

Համակարգի տվյալների բազայի վերականգնման և BackupBackupBackupBackup-ի համար 
անհրաժեշտ է սեղմել Կատարել Կատարել Կատարել Կատարել BuckupBuckupBuckupBuckup կոճակը, որից հետո համակարգը 
ինքնաշխատ կկատարի տվյալների բազաների BuckupBuckupBuckupBuckup: 

Համակարգը վերականգնելու համար ըստ BuckupBuckupBuckupBuckup-ի կատարված ժամանակի, 
անհրաժեշտ է սեղմել ՎերականգնելՎերականգնելՎերականգնելՎերականգնել հղումը, իսկ BuckupBuckupBuckupBuckup-ը հեռացնելու համար` 
ՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնել հղումը: 

 
 

 

ԿարգավորումներԿարգավորումներԿարգավորումներԿարգավորումներ    
    
««««ԿարգավորումներԿարգավորումներԿարգավորումներԿարգավորումներ» » » » մասը նախատեսված է համակարգում համայնքը և նրա 

հետ կապված պարամետրերը փոփոխելու համար: 
 

 
 

Փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, լրացնել համապատաս-

խան դաշտերը, այնուհետև սեղմել  կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար`  
կոճակը: 

 

 



Տեղադրման փաթեթ Տեղադրման փաթեթ Տեղադրման փաթեթ Տեղադրման փաթեթ /Installing Package//Installing Package//Installing Package//Installing Package/    
        
ՏեղադրումՏեղադրումՏեղադրումՏեղադրում    
Տեղադրման փաթեթը բաղկացած է երկու ֆայլից` 

• CMISSetup.msiCMISSetup.msiCMISSetup.msiCMISSetup.msi    
• Setup.exeSetup.exeSetup.exeSetup.exe    
    

 
 

Տեղադրման համար պետք է աշխատացնել Setup.exeSetup.exeSetup.exeSetup.exe ֆայլը, որի արդյունքում 
էկրանի վրա կհայտնվի հետևյալ պատուհանը` 
 

 
 

Հաղորդագրությունը կարդալուց հետո սեղմում եք ««««ՀաջորդՀաջորդՀաջորդՀաջորդ»»»»-ը, որը կբացի մի 
պատուհան, որում լռելայն նշված է տեղադրվող կայքի անվանումը, այն կարող է 
փոփոխվել (անվանումը պետք է լրացվի միայն լատիներեն տառատեսակով): 
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««««ՀաջորդՀաջորդՀաջորդՀաջորդ»»»»-ը սեղմելուց հետո պետք է ներմուծեք SQL ServerSQL ServerSQL ServerSQL Server-ի անունը, 
ծածկանունը, ծածկագիրը և արխիվացման ճանապարհը, որից հետո սպասում եք մի 
որոշ ժամանակ: 

 

 
 



 456 

 

 
 

««««ՀամակարգիՀամակարգիՀամակարգիՀամակարգի    տեղադրումտեղադրումտեղադրումտեղադրում»»»» պատուհանում պետք է նշել տեղադրվող ենթա-
միավորները: Դրանք են` տվյալների շտեմարանը, արխիվացման սկրիպտը, 
հաշվետվությունները և բեռնավորման թղթապանակը: 

Առաջին անգամ տեղադրելուց բնականաբար նշվում են բոլորը, իսկ 
համակարգը հանելուց և նորից տեղադրելուց արդեն կնշվի պահանջվող ենթա-
միավորները: 

Ընտրվում է նաև հաշվետվության սերվերի անունը, այն կախված SQL-ից 
կարող է տարբեր լինել: 

 

 
 

Հաջորդ քայլում ընտրում եք ընթացիկ կազմակերպությունը` 
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Այսքանից հետո տեղադրումն ավարտվում է հետևյալ պատուհանով` 
 

 
 

 
    
Համակարգչից ՀԿՏՀՀամակարգչից ՀԿՏՀՀամակարգչից ՀԿՏՀՀամակարգչից ՀԿՏՀ----ի ի ի ի հեռացումհեռացումհեռացումհեռացում    /Uninstall/ /Uninstall/ /Uninstall/ /Uninstall/ կամ վերականգնում կամ վերականգնում կամ վերականգնում կամ վերականգնում /Re/Re/Re/Repaire/paire/paire/paire/    
 

Եթե համակարգչում տեղադրված է համակարգը, ապա Setup.exe Setup.exe Setup.exe Setup.exe ֆայլը 
թողարկելուց հետո պատուհանից նշում եք ««««ՀանումՀանումՀանումՀանում»»»» կոճակը և սեղմում ««««Պատրաստ Պատրաստ Պատրաստ Պատրաստ 
էէէէ»»»» կոճակը: 
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Հանման ժամանակ ցուցադրվում է ««««Տվյալների շտեմարանի հեռացումՏվյալների շտեմարանի հեռացումՏվյալների շտեմարանի հեռացումՏվյալների շտեմարանի հեռացում»»»» 
պատուհանը, որի միջոցով ընտրում եք տվյալների շտեմարանի հանման եղանակը: 
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««««YesYesYesYes»»»»    սեղմելուց հետո կբերվի հետևյալ պատուհանը` 
 

 
 

««««YesYesYesYes»»»»    սեղմելու դեպքում տվյալների շտեմարանը ֆիզիկապես կհեռացվի 
համակարգչից: ««««NoNoNoNo»»»» սեղմելու դեպքում տվյալների շտեմարանը կանջատվի 
սերվերից, բայց կմնա համակարգչում` որպես միայնակ ֆայլ, ինչը թույլ կտա նոր 
տարբերակի տեղադրման ժամանակ կցել առկա շտեմարանը` սեղմելով NoNoNoNo կոճակը: 

 

 
 

Yes Yes Yes Yes սեղմելուց հետո կտեղադրվի սկզբնական տվյալների շտեմարանըսկզբնական տվյալների շտեմարանըսկզբնական տվյալների շտեմարանըսկզբնական տվյալների շտեմարանը: 

 
 



ԿարգաբերումներԿարգաբերումներԿարգաբերումներԿարգաբերումներ    
    
KDWinKDWinKDWinKDWin----իիիի    կարգաբերումներկարգաբերումներկարգաբերումներկարգաբերումներ    
    
    ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ----ում    տեքստի մուտքագրումը կատարվում է UnicUnicUnicUnicodeodeodeode տառատեսակով: 
Անհրաժեշտ կարգաբերումները կատարելու համար հարկ է թողարկել KDWin KDWin KDWin KDWin 
ծրագիրը, այունուհետև խնդրագոտում  KDWinKDWinKDWinKDWin-ի կոճակի վրա  մկնիկը շրխկացնել: 
Բացված պատուհանում ընտրել ««««ԿարգաբերումներԿարգաբերումներԿարգաբերումներԿարգաբերումներ» » » » կոճակը:  
 

 
 

 
Այնուհետև պատուհանի աջ կամ ձախ մասից ընտրել AAAArmenian Photetic Unicodermenian Photetic Unicodermenian Photetic Unicodermenian Photetic Unicode` 
համապատասխանաբար ստեղնաշարի աջ և ձախ մասերի AltAltAltAlt և ShiftShiftShiftShift ստեղները 
միաժամանակ սեղմելու պարագայում լեզուն փոխելու համար: 
 
 

 
 

 
Հայերեն չակերտների կարգաբերումները կատարելու համար թողարկել KDWinKDWinKDWinKDWin    
ծրագիրը, այունուհետև խնդրագոտում  KDWinKDWinKDWinKDWin-ի կոճակի վրա մկնիկը շրխկացնել: 
Բացված պատուհանում ընտրել ««««ԽմբագրելԽմբագրելԽմբագրելԽմբագրել    ստեղնաշարըստեղնաշարըստեղնաշարըստեղնաշարը» » » » կոճակը:  
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Բացված պատուհանում ընտրել  Armenian Photetic UnicodeArmenian Photetic UnicodeArmenian Photetic UnicodeArmenian Photetic Unicode, սեղմել CLCLCLCL, որպեսզի 

տառերը դառնան մեծատառ: Այնուհետև մկնիկով ընտրել < < < < ստեղնը և բացված 

պատուհանի աջ մասում մկնիկով նշել « « « « չակերտը: Նույնը կատարել »»»» չակերտի 
համար: 

 
 

Այնուհետեվ սեղմել SaveSaveSaveSave կոճակը և փակել ստեղնաշարի կարգաբերման գործիքը: 
Անհրաժեշտ կարգաբերումները կատարելուց հետո ստեղնաշարի < >< >< >< > կոճակները 
սեղմելիս կարելի է մուտքագրել հայերեն « » « » « » « » չակերտները: 
 
  
 
 
 
ՎստահելիՎստահելիՎստահելիՎստահելի    էջերիէջերիէջերիէջերի    (Trusted sites) (Trusted sites) (Trusted sites) (Trusted sites) կարգաբերումներկարգաբերումներկարգաբերումներկարգաբերումներ    
    
ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ----ում որպեսզի փաստաթղթերը բեռնավորվեն անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ 
կարգաբերումները:  
 

- Բացել ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ-ն,  «Internet Explorer» Internet Explorer» Internet Explorer» Internet Explorer» զննարկիչի գլխավոր ընտրանու «Tools»Tools»Tools»Tools» 
ներդիրից ընտրել «Internet Options» Internet Options» Internet Options» Internet Options» բաժինը  
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- բացվող պատուհանում հաջորդաբար ընտրել  ««««ԱնվտանգությունԱնվտանգությունԱնվտանգությունԱնվտանգություն» » » » 
(Security) (Security) (Security) (Security) ներդիրը, ապա ««««ՎստահելիՎստահելիՎստահելիՎստահելի    էջերէջերէջերէջեր» (Trusted sites)» (Trusted sites)» (Trusted sites)» (Trusted sites), «, «, «, «էջերէջերէջերէջեր» (Sites)» (Sites)» (Sites)» (Sites) 
 

 
 

- բացված պատուհանում հանել նշիչը, սեղմել ««««ավելացնելավելացնելավելացնելավելացնել» (Add)» (Add)» (Add)» (Add), 
այնուհետև փակել կարգաբերման պատուհանը:    

 

 
 



 
 

 
 
 
 

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ: 
 

Օգտագործողի ձեռնարկ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




