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Սույն ձեռնարկը նախատեսված է Համայնքային կառավարման 
տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ) շահագործող մասնագետների համար:  Այն 
պարունակում է մանրամասն տեղեկություններ ՀԿՏՀ բաղադրիչների, դրանց 
գործառնական հնարավորությունների և շահագործման առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ:  

 
 
 
Մշակված է «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատ-

րաստման կենտրոն» ՀԿ կողմից 
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    ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգը, որը Հայաստանի 
Հանրապետությունում կազմավորվել է 1996 թվականից, դեռևս կայացման և 
զարգացման ժամանակաշրջան է ապրում: Փնտրվում են մեխանիզմներ և 
ճանապարհներ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) 
աշխատանքներն առավել արդյունավետ, որակյալ և թափանցիկ դարձնելու 
ուղղությամբ: Այդ առումով առավել արդիական և արդյունավետ ճանապարհներից է 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացումը, որն 
ուղեկցվում է տեղեկատվական հասարակության  ձևավորմամբ և զարգացմամբ: 

 
Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և կառավարման տեղեկատվական 

համակարգերը ծառայում են ոչ միայն որպես տեղեկատվության մշակման և 
փոխանակման միջոց, այլ նաև որպես չափազանց կարևոր ռեսուրս, ինչով որոշվում 
է կառավարման մարմինների մրցակցային դիրքը և նրանց առաքելության կատաման 
հնարավորությունը: 

 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն կիրառումը նպաստավոր պայման-

ներ է ստեղծում տեղական ինքնակառավարման ոլորտի կատարելագործման, ՏԻՄ-
րի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացման, թափանցիկության 
ապահովման, նրանց կողմից քաղաքացիներին և կազմակերպություններին 
մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման, դրանք առավել մատչելի 
դարձնելու, համայնքային բյուջեները և սեփականությունն առավել արդյունավետ 
կառավարելու, քաղաքացիների կողմից ՏԻՄ գործունեությունը վերահսկելու և 
կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար:    

 
Տեղեկատվայնացում իրականացնելու գործում մեծ պատասխանատվություն է 

ընկած պետական և տեղական իշխանությունների վրա: Հենց իշխանությունն է, 
յուրաքանչյուր մակարդակն իր իրավասությունների շրջանակներում, 
կանխատեսում և կարգավորում համայնքի, մարզի, երկրի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման գործընթացները:    

 
Կարևորելով և գնահատելով խնդրի նշանակությունը` ՀՀ իշխանությունները 

միջոցներ են ձեռնարկում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նպաստել 
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանը, դրանով իսկ 
խթանելով համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը:  

 
ՀՀ պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի «Տեղական ինքնա-

կառավարման կարողությունների զարգացում» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարությունը և «Տեղեկատվական համակարգերի 
զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպու-
թյունը վերջին երեք տարիների ընթացքում իրականացրել են «Համայնքային 
կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) ստեղծում և գործարկում» 
ծրագիրը: Ստեղծված համակարգը ներդրվել է ավելի քան 225 համայնքներում: 
Համակարգը գործարկելու համար ուսուցանվել են 1000-ից ավել մասնագետներ: 
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ՀԿՏՀ կիրառման արդյունավետությունը մեծամասամբ կախված է այն շահագործող 
մասնագետների գիտելիքներից և ունակություններից: Քանի որ «Համայնքային 
կառավարման տեղեկատվական համակարգը» բազմագործառնական է և ունի 
բազմաթիվ բաղադրիչներ, ապա մասնագետների համար խիստ կարևորվում է այս 
կամ այն բաղադրիչի վերաբերյալ բավարար գիտելիքների ստացման մատչելի և 
հարմար աղբյուրների առկայության գործոնը:  

 
Սույն ձեռնարկը նախատեսված է ՀԿՏՀ շահագործող մասնագետների համար:  

Այն պարունակում է մանրամասն տեղեկություններ ՀԿՏՀ բաղադրիչների, դրանց 
գործառնական հնարավորությունների և շահագործման առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ:   
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ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ––––    ի հիմնական ի հիմնական ի հիմնական ի հիմնական պայմանանշաններպայմանանշաններպայմանանշաններպայմանանշաններըըըը    
 

 Դեպի ելակետԴեպի ելակետԴեպի ելակետԴեպի ելակետ    

 Կառավարման էջԿառավարման էջԿառավարման էջԿառավարման էջ    

 Տվյալ էջը դարձնել ելակետայինՏվյալ էջը դարձնել ելակետայինՏվյալ էջը դարձնել ելակետայինՏվյալ էջը դարձնել ելակետային    

    Կայքի քարտեզԿայքի քարտեզԿայքի քարտեզԿայքի քարտեզ    

 ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    

    Դեպի ցանկԴեպի ցանկԴեպի ցանկԴեպի ցանկ    ////ցուցակցուցակցուցակցուցակ////    

 Ցանկի Ցանկի Ցանկի Ցանկի ////ցուցակիցուցակիցուցակիցուցակի/ / / / ծառատիպ տարբերակծառատիպ տարբերակծառատիպ տարբերակծառատիպ տարբերակ    

    ՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասն    

    ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    

    ԱվելացԱվելացԱվելացԱվելացումումումում        

    ԽմբագրԽմբագրԽմբագրԽմբագրումումումում    

    ՀեռացՀեռացՀեռացՀեռացումումումում    

 ՊահպանՊահպանՊահպանՊահպանումումումում    

    ՀրաժարՀրաժարՀրաժարՀրաժարվելվելվելվել    

    ԱվելացԱվելացԱվելացԱվելացումումումում`̀̀̀    նմուշի ընդունմամբնմուշի ընդունմամբնմուշի ընդունմամբնմուշի ընդունմամբ        
,,,,        ՏՏՏՏեսակավորումեսակավորումեսակավորումեսակավորում    

    ԱշխատանԱշխատանԱշխատանԱշխատանքքքք    տեղեկատուի հետտեղեկատուի հետտեղեկատուի հետտեղեկատուի հետ    

 Տվյալների փոխանցումՏվյալների փոխանցումՏվյալների փոխանցումՏվյալների փոխանցում: : : : Փաստաթղթի կցումՓաստաթղթի կցումՓաստաթղթի կցումՓաստաթղթի կցում    

 Փաստաթղթի հեռացում ցուՓաստաթղթի հեռացում ցուՓաստաթղթի հեռացում ցուՓաստաթղթի հեռացում ցուցակից ցակից ցակից ցակից ////կապի խզումկապի խզումկապի խզումկապի խզում////    

,,,, , , , ,     
ՆՆՆՆշումշումշումշում    ////ընտրումընտրումընտրումընտրում////    

 Ցուցակում փաստաթղթի դիրքի Ցուցակում փաստաթղթի դիրքի Ցուցակում փաստաթղթի դիրքի Ցուցակում փաստաթղթի դիրքի փոփոխումփոփոխումփոփոխումփոփոխում    

 Ֆիզիկական անձՖիզիկական անձՖիզիկական անձՖիզիկական անձ    

 ԻրավաբաԻրավաբաԻրավաբաԻրավաբանական անձնական անձնական անձնական անձ    

 ՀողՀողՀողՀող, , , , հհհհողատարածքողատարածքողատարածքողատարածք    

 ՇենքՇենքՇենքՇենք, , , , շինությունշինությունշինությունշինություն    

 Փաստաթղթի տպելու տարբերակի ստացումՓաստաթղթի տպելու տարբերակի ստացումՓաստաթղթի տպելու տարբերակի ստացումՓաստաթղթի տպելու տարբերակի ստացում    

 
Հաշվետվության ստացմանՀաշվետվության ստացմանՀաշվետվության ստացմանՀաշվետվության ստացման////գեներացման գեներացման գեներացման գեներացման գործիքգործիքգործիքգործիք    

 
 

 



Համայնքային կառավարման տեղեկատվական Համայնքային կառավարման տեղեկատվական Համայնքային կառավարման տեղեկատվական Համայնքային կառավարման տեղեկատվական 
համակարգ համակարգ համակարգ համակարգ ((((ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ))))    
 

Համայնքայյին կառավարման տեղեկատվական համակարգը 
նպաստում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
աշխատակազմերի կողմից իրականացվող աշխատանքների 
արդյունավետության    բարձրացմանը, մատուցվող 
ծառայությունների որակի բարելավմանը, դրանք առավել 
մատչելի դարձնելուն, համայնքային բյուջեները և 
սեփականությունն առավել արդյունավետ կառավարմանը, 

քաղաքացիների կողմից ՏԻՄ գործունեությանը վերահսկմանը և կոռուպցիոն 
ռիսկերը նվազեցմանը:  

 
ՀԿՏՀ հանդիսանում է Ինտրանետ (Intranet) / Ինտերնետ (Internet) միջավայրում 

գործող ավտոմատացված համակարգերի /ենթահամակարգերի/ և Web էջերի 
համախմբություն: Ինտրանետը կորպորատիվ ցանց է, որն օգտագործում է 
Ինտերնետի ծրագրային միջոցները և տեխնոլոգիաները: 

 
Համակարգի հիմքում ընկած է տեղեկատվության ստացման, մշակման, 

փոխանակման միասնականության և միասնական տեղեկատվական տարածության 
գաղափարը:  

 
Նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր օգտագործող համակարգում մշակվող 

յուրաքանչյուր փաստաթղթի տիպի նկատմամբ կարող է ունենալ համապատասխան 
իրավասության տիպ: 

 
Համակարգում կարող են լինել 3 տիպի օգտագործողներ. 
 

• համակարգի կառավարիչներ, 
• տեղեկատվության ակտիվ մշակողներ, 
• այլ օգտագործողներ: 

 
Առանձին օգտագործողներից բացի համակարգում կարող են գրանցվել նաև 

օգտագործողների խմբեր /օրինակ` գործավարներ, ֆինանսիստներ, բաժինների 
պետեր/, որոնց ևս կարող են այս կամ այն փաստաթղթի տիպի նկատմամբ տրվել 
համապատասխան իրավասություններ: 

Միասնական տեղեկատվական տարածություն ապահովելու պայմաններում 
համակարգի օգտագործողները կլինեն. 

• տեղական ինքնակառավարման մարմինները, աշխատակազմը, 
• հիմնարկ - ձեռնարկություններն ու կազմակերպությունները, 
• քաղաքացիները: 

Àնդ որում, քաղաքացիները կարող են ստանալ տեղեկատվություն և օգտվել 
համակարգից 

• համայնքապետարանին կից գործող քաղաքացիների սպասարկման 
գրասենյակից, 
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• մատչելիության կետերից (տեղադրված գրադարաններում, դպրոցներում և 
այլ հասարակական վայրերում); 

• ձեռնարկություններից, հիմնարկներից և կազմակերպություններից; 
• բնակարաններից (համացանցի միջոցով): 

    
    
Համակարգը հիմնված է ««««ՀաճաՀաճաՀաճաՀաճախորդխորդխորդխորդ»/»/»/»/(Client)(Client)(Client)(Client)    ––––    ««««ՍերվերՍերվերՍերվերՍերվեր»/»/»/»/(Server)(Server)(Server)(Server) ճարտարա-

պետության վրա: Ծառայություններ իրականացնող ծրագրային ապահովումը 
կազմված է հետևյալ երկու բաղկացուցիչ մասերից` ««««ՀաճախորդՀաճախորդՀաճախորդՀաճախորդ»»»» մասից և ««««ՍերվերՍերվերՍերվերՍերվեր»»»» 
մասից:  
 

 
 

Առաջինը ձևավորում և «ՍերվերՍերվերՍերվերՍերվեր»»»» մասին է ուղարկում որևէ տեղեկատվություն 
ստանալու հարցում (SQL- հարցում): ««««ՍերվերՍերվերՍերվերՍերվեր»»»» մասը ընդունում է հարցումը, 
մշակում և ձևավորված արդյունքներն ուղարկում ««««ՀաճախորդՀաճախորդՀաճախորդՀաճախորդ»»»» մասին: Օգտագոր-
ծողն ուղղակիորեն համագործակցում է միայն ««««ՀաճախորդՀաճախորդՀաճախորդՀաճախորդ»»»» մասի հետ: 

 
Նման ճարտարապետությունը թույլ է տալիս իրականացնել մեծ թվով օգտա-

գործողների մատչելիություն Սերվերի վրա գտնվող տեղեկատվությանը /տվյալների 
բազաներին/: 
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Համակարգի գործարկումՀամակարգի գործարկումՀամակարգի գործարկումՀամակարգի գործարկումըըըը    
    
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգըՀամայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգըՀամայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգըՀամայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ) 

գործարկելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը թողարկել համակարգչային ցանցին 
միացած համակարգչի Web Web Web Web զննարկիչըզննարկիչըզննարկիչըզննարկիչը /Web browser/: ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ առավել լավ աշխատում 
է Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer (6-րդ և բարձր տարբերակների) զննարկիչի միջոցով: Կարող են 
օգտագործվել նաև այլ Web զննարկիչներ: 

 
Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer    Web    զննարկիչը թողարկելուց հետո, եթե հասցեների 
տողում ճիշտ լրացված լինի ՀԿՏՀ հղումը (օրինակ http://10.0.0.1/CMIS կամ 
http://mserver/CMIS կամ http://localhօst/CMIS - միայն սերվերի վրա), ապա 

զննարկիչի պատուհանում կբացվի ՀԿՏՀ գլխավոր էջը /կամ այն էջը, որն 
օգտագործողն իր համար նշել է որպես նախընտրելի/:  
 

 
 

Web Web Web Web զննարկչրզննարկչրզննարկչրզննարկչր թողարկելուց հետո ամեն անգամ ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ հղումը հասցեների 
տողում չմուտքագրելու կամ առկա ցանկից չընտրելու համար խորհուրդ է տրվում 
այն դարձնել տվյալ զննարկիչի համար որպես ՏՏՏՏնային էջ նային էջ նային էջ նային էջ /Home page/: /Home page/: /Home page/: /Home page/: Դրա համար 
անհրաժեշտ է Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer զննարկիչի ընտրանու տողից ընտրել Tools Tools Tools Tools ----    > Internet > Internet > Internet > Internet 
Options Options Options Options և բացված պատուհանի GeneralGeneralGeneralGeneral ներդրի Home pageHome pageHome pageHome page մուտքագրման դաշտում 
լրացնել ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ համապատասխան հղումը /հասցեն/ (օրինակ http://10.0.0.1/CMIC) և 
սեղմել OKOKOKOK կոճակը:     
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Դրանից հետո ամեն անգամ Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer ––––    ը բացելիս կթողարկվի ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ ՀԿՏՀ 

գլխավոր գլխավոր գլխավոր գլխավոր կամ օգտագործողի կողմից նախընտրելի դարձրած էջընախընտրելի դարձրած էջընախընտրելի դարձրած էջընախընտրելի դարձրած էջը:    Համակարգում 
գրանցված յուրաքանչյուր օգտագործող կարող է որպես թողարկվող էջ նախանշել 
այն էջը, որից ավելի շատ է օգտվում (օրինակ ֆինանսական բաժնի աշխատակիցը 
կարող է նախընտրելի դարձնել բյուջեի եկամուտների մուտքերի էջը, գործավարը` 
մտից կամ ելից գրությունների էջը և այլն): 

 
Եթե համակարգը հասանելի է համացանցում, ապա այն կարող է ծառայել 

նաև, որպես տվյալ համայնքի պաշտոնական վեբ կայքը: Այդ դեպքում կարելի է 
համակարգի հետ աշխատել նաև ցանկացած այն տեղից, որտեղ կա համացանցին 
միացած համակարգիչ: Համակարգի գլխավոր էջը տեսնելու համար պետք է Web    
զննարկիչի հասցեների տողում լրացնել տվյալ կայքի դոմենային անունը (օրինակ, 
www.artashat.am/) կամ կայքի ռեալ IP-ն (օրինակ http://217.113.14.171/cmis): 

  



Մուտք համակարգՄուտք համակարգՄուտք համակարգՄուտք համակարգ    
 

««««ՄուտքՄուտքՄուտքՄուտք»»»» հղումը բացում է մի պատուհան, որտեղ օգտագործողը, լրացնելով 
««««ԾԾԾԾածկանունըածկանունըածկանունըածկանունը»»»» և ««««ԾածկագիրըԾածկագիրըԾածկագիրըԾածկագիրը»»»» կարող է մուտք գործել համակարգ: 

 

  
 
Համակարգ մուտք գործելու համար նախ պետք է գրանցվել: Սեղմելով ԳրանցվելԳրանցվելԳրանցվելԳրանցվել 

հղման վրա կբացվի օգտագործողի գրանցման էջը: 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է). 
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• ԾածկանունԾածկանունԾածկանունԾածկանուն – Լրացվում է օգտագործողի ծածկանունը լատիներեն լատիներեն լատիներեն լատիներեն 

(անգլերեն) տառերով: Ծածկանունը համակարգում պետք է լինի եզակի` 
չկրկնվող: Կրկնության դեպքում, համակարգը կզգուշացնի` դաշտի 
դիմաց արտապատկերելով հետևյալ հաղորդագրությունը. Նման ծածկանուն Նման ծածկանուն Նման ծածկանուն Նման ծածկանուն 
արդեն գոյություն ունիարդեն գոյություն ունիարդեն գոյություն ունիարդեն գոյություն ունի::::    

• ԾածկագիրԾածկագիրԾածկագիրԾածկագիր - Լրացվում է ծածկագիրը լատիներենլատիներենլատիներենլատիներեն (անգլերեն) տառերով: 
• Կրկնել ծածկագիրըԿրկնել ծածկագիրըԿրկնել ծածկագիրըԿրկնել ծածկագիրը - Եվս մեկ անգամ լրացվում է ծածկագիրը /կրկնվում 

է/ լատիներեն լատիներեն լատիներեն լատիներեն (անգլերեն) տառերով (հնարավոր սխալներից խուսափելու 
համար): 

• ՆկարՆկարՆկարՆկար - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է օգտագործողի նկարը, որն 
օգտագործվում է ««««ֆորումֆորումֆորումֆորում»»»» ենթահամակարգում: Բեռնավորման համար 
անհրաժեշտ է սեղմել «BrowseBrowseBrowseBrowse»»»» կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` 
սեղմել    ««««OpenOpenOpenOpen»»»»    կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն 
նկարներին հատուկ ձևաչափ, օրինակ` jpgjpgjpgjpg, gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp: 

• ՀարցՀարցՀարցՀարց – Հարցերի ցանկից ընտրվում է այն հարցը, որը տրվում է 
ծածկագրի վերականգնման ժամանակ: 

• ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան – Լրացվում է վերընշված հարցի պատասխանը` 
լատիներեն (անգլերեն) տառերով: 

• ԱնունԱնունԱնունԱնուն - Լրացվում է օգտագործողի անունը հայերհայերհայերհայերեեեեն ն ն ն UnicodeUnicodeUnicodeUnicode տառերով: 
• Ազգանուն Ազգանուն Ազգանուն Ազգանուն – Լրացվում է օգտագործողի ազգանունը հայերհայերհայերհայերեեեեն ն ն ն UnicodeUnicodeUnicodeUnicode 

տառերով: 
• Հայրանուն Հայրանուն Հայրանուն Հայրանուն – Լրացվում է օգտագործողի հայրանունը հայերհայերհայերհայերեեեեն ն ն ն UnicodeUnicodeUnicodeUnicode 

տառերով: 
• Սեռ Սեռ Սեռ Սեռ – Լրացվում է սեռը: 
• ԷլԷլԷլԷլ. . . . փոստփոստփոստփոստ – Լրացվում է էլ. փոստի հասցեն: 
• Համայնք Համայնք Համայնք Համայնք – Լրացվում է համայնքը հայերհայերհայերհայերեեեեն ն ն ն UnicodeUnicodeUnicodeUnicode տառերով: 
• Փոստային դասիչ Փոստային դասիչ Փոստային դասիչ Փոստային դասիչ – Լրացվում է փոստային դասիչը: 
• Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե – Լրացվում է հասցեն հայերհայերհայերհայերեեեեն ն ն ն UnicodeUnicodeUnicodeUnicode տառերով: 
• ԱշխատանքաԱշխատանքաԱշխատանքաԱշխատանքային հասցե յին հասցե յին հասցե յին հասցե – Լրացվում է աշխատանքային հասցեն` 

հայերհայերհայերհայերեեեեն ն ն ն UnicodeUnicodeUnicodeUnicode տառերով: 
• ՀեռՀեռՀեռՀեռ. (տունտունտունտուն) – Լրացվում է տան հեռախոսահամարը: 
• ՀեռՀեռՀեռՀեռ. (աշխաշխաշխաշխ....))))    ––––    Լրացվում է աշխատանքային հեռախոսահամարը: 
• ՀեռՀեռՀեռՀեռ. (բջջբջջբջջբջջ....)))) – Լրացվում է բջջային հեռախոսահամարը: 

 
Գրանցում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ԳրանցվելԳրանցվելԳրանցվելԳրանցվել»»»» կոճակը, իսկ 

գրանցումից հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
Գրանցվելուց հետո, համակարգ մուտք գործելու համար, անհրաժեշտ է լրացնել 

««««ԾԾԾԾածկանունըածկանունըածկանունըածկանունը»,»,»,», ««««ԾածկագիրըԾածկագիրըԾածկագիրըԾածկագիրը»»»» և սեղմել    ««««ՄուտքՄուտքՄուտքՄուտք»»»» կոճակը: Եթե ամեն ինչ ճիշտ է 
լրացված, ապա Համակարգը կճանաչի օգտագործողին` 
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 Օգտագործողը հնարավորություն ունի խմբագրել գրանցման ժամանակ 
լրացված տվյալները` սեղմելով իր անվանանվանանվանանվան,,,,    ազգանվանազգանվանազգանվանազգանվան հղման վրա: 
 

 
 

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

Համակարգի կառավարչին խխխխորհուրդ չի տրվում հեռացնելորհուրդ չի տրվում հեռացնելորհուրդ չի տրվում հեռացնելորհուրդ չի տրվում հեռացնել գրանցված այն 
օգտագործողներին, որոնց հետ կապված արդեն լրացված փաստաթղթեր կան 
համակարգում /հանձնարարականներ, զեկուցագրեր, մտից, ելից գրություններ, 
նամակներ և այլն/: Տվյալ օգտագործողներին ևս խորհուրդ չի տրվում երկրորդ անգամ 
այլ ծածկանվամբ գրանցվել համակարգում: 

Օգտագործողը ծածկագիրը մոռանալու դեպքում կարող է օգտվել համակարգ 
մուտք գործելիս առաջարկվող էջի ««««Մոռացել եք գաղտնաբառըՄոռացել եք գաղտնաբառըՄոռացել եք գաղտնաբառըՄոռացել եք գաղտնաբառը»»»» հղումից, որից հետո 
կբացվի հետևյալ էջը` 
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Այն պետք է լրացնել հետևյալ կերպ` 

• Ծածկանուն դաշտի դիմաց լրացնել ծածկանունը` լատիներեն տառերով: 
• Հարցերի ցանկից ընտրել համապատասխան հարցը: 
• Պատասխան դաշտի դիմաց լրացնել ճիշտ պատասխանը: 
• Սեղմել    ««««ՊատասխանելՊատասխանելՊատասխանելՊատասխանել»»»»    կոճակը: 
 
Այս քայլերից հետո համակարգը կկկկհիշեցնհիշեցնհիշեցնհիշեցնիիիի օգտագործողի ծածկագիրը: 

    
Օգտագործողին ուղղված նամակների առկայության դեպքում համակարգը 

տեղեկացնում է առկա նամակների մասին: Նամակի մոտ գրված թիվը     (3)(3)(3)(3)  ցույց է 
տալիս ստացված և դեռևս չբացված նամակների թիվը: Նամակների էջին անցնելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը ((((ԳործավարությունԳործավարությունԳործավարությունԳործավարություն////էլեկտրոնային էլեկտրոնային էլեկտրոնային էլեկտրոնային 
նամակագրություննամակագրություննամակագրություննամակագրություն):):):):    

    
««««ԵլքԵլքԵլքԵլք»»»» հղումով օգտագործողը կարող է դուրս գալ համակարգից: 

 



ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ    
 
Համակարգում նախատեսված են մի շարք տեղեկատուներ, որտեղ լրացվում է 

որոշակի տեղեկատվություն, որն այնուհետև օգտագործվում է մուտքագրման 
դաշտերը լրացնելիս: Դաշտի արժեքի ընտրելը համապատասխան տեղեկատուից 
ավելի հուսալի է և նպատակահարմար, քանի որ զերծ է պահում միևնույն տվյալը 
բազմաթիվ անգամ մուտքագրելուց և սխալվելու հնարավորությունից: 

Համակարգում հանդիպում է այս նշանը , որը հղում է դեպի տեղեկատուի 
կառավարման էջը: Տվյալ մասի հետ աշխատելու համար կարելի է բերել միայն մի 
օրինակ, մնացած տեղեկատուների հետ աշխատելու սկզբունքը նույնն է: 

 
 

 ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    

Նախքան նոր գրառում ավելացնելը, կարելի է, եթե անհրաժեշտ է, որոնում 
կատարել` պարզելու համար արդյո՞ք գոյություն չունի նման անվանումով գրառում, 
որից հետո նոր ավելացնել: 
 Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     ««««ԱԱԱԱվելացնելվելացնելվելացնելվելացնել»»»»    կոճակը. այս 
դեպքում աղյուսակի ներքևի մասում կբացվի ավելացնելու դաշտը, որը լրացնելուց 
հետո անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊՊՊՊահպանելահպանելահպանելահպանել»»»» կոճակը կատարված գրառումը պահպանելու 
համար:  
 

 
 
 

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

համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրել տվյալ գրառումը: Խմբագրածը 
պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»», խմբագրելուց հրաժարվելու 
համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
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ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Եթե ցանկանում եք հեռացնել գրանցված գրառումը, անհրաժեշտ է սեղմել     

(հեռացնել) կոճակը, որից հետո համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

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



ՕրաՕրաՕրաՕրացույցցույցցույցցույց    
 

Համակարգում հաճախ կարող եք հանդիպել այսպիսի  դաշտի, 
որը ամսաթվերի ներմուծման դաշտ է` օրօրօրօր/ամիսամիսամիսամիս/տարիտարիտարիտարի ձևաչափով: Աջ կողմի կոճակը 
սեղմելիս կբացվի օրացույցը` 

 

    
    

Օրացույցն ունի շատ պարզ կառուցվածք: «««« , » » » » նշանները սեղմելիս փոխվում է 
տարին, համապատասխանաբար դեպի ետ և դեպի առաջ, իսկ <<<< , >>>> նշանները` 
ամիսները: Ամսաթիվն ընտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել օրացույցում այդ թվի 
վրա: ««««ԱյսօրԱյսօրԱյսօրԱյսօր»»»»–ը սեղմելիս` դաշտում միանգամից լրացվում է տվյալ օրը, ամիսը, 
տարին, իսկ ««««ԴատարկելԴատարկելԴատարկելԴատարկել»»»»-ը` դատարկում է արդեն գրառում պարունակող դաշտը:  
  

Ամսաթիվը կարելի է լրացնել նաև առանց օրացույցին դիմելու` համապա-
տասխան դաշտում մուտքագրելով օրօրօրօր/ամիսամիսամիսամիս/տարիտարիտարիտարի ձևաչափով: 
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Իմ ընտրանինԻմ ընտրանինԻմ ընտրանինԻմ ընտրանին    
 

««««Իմ ընտրանինԻմ ընտրանինԻմ ընտրանինԻմ ընտրանին»»»» մասը հանդիսանում է օգտագործողի կողմից նախընտրած 
ընտրանու անհրաժեշտ բաղադրիչների ցանկը: Համակարգում այն երևում է 
պատուհանի ձախ մասում` 

 
 

Ընտրանու մեջ փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
ՓոփոխելՓոփոխելՓոփոխելՓոփոխել հղումը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 

 

 
 

Ձախ մասում երևում է ընտրանին` ծառատիպ տեսքով: Ենթաընտրանիները 

տեսնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը` 
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Կատարելով նշումներ նախընտրած բաղադրիչների դիմաց, անհրաժեշտ է 
սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը: Արդյունքում էջի աջ մասում կձևավորվի է նոր ընտրանի: 

 

 
 

Ընտրանու դասավորվածությունը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
տվյալ բաղադրիչի անվանման վրա, այնուհետև սեղմել  (Դեպի վեր) կամ  (Դեպի 
վար) կոճակները` համապատասխանաբար վերև կամ ներքև տեղափոխելու համար: 

Տվյալ էջում օգտագործողին տրված է նաև իր համար ելակետային էջ ու 
ելակետային լեզու ընտրելու հնարավորություն: 

 

 
 

Ելակետային էջ դարձնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել տվյալ բաղադրիչի 
հղումը` տվյալ դեպքում իրավական ակտերիրավական ակտերիրավական ակտերիրավական ակտեր, աջ մասում ելակետային էջըելակետային էջըելակետային էջըելակետային էջը    գրառման 
տակ բաղադրիչի անվանումը արտացոլվելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել 
«ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ կատարված փոփոխություններից հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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Իրադարձությունների օրացույցԻրադարձությունների օրացույցԻրադարձությունների օրացույցԻրադարձությունների օրացույց    
 

««««ԻրադարձություններԻրադարձություններԻրադարձություններԻրադարձություններ»»»» մասում գրանցվում և պահպանվում են տեղեկություններ 
տարբեր իրադարձությունների մասին: Համակարգում այն երևում է գլխավոր էջի 
պատուհանի ձախ մասում` 

 

 
 

Համակարգում զետեղված բոլոր իրադարձությունները հնարավոր է տեսնել 
գլխավոր էջում ««««ԱրխիվԱրխիվԱրխիվԱրխիվ»»»» հղումից օգտվելիս, որը սեղմելուց հետո կբացվի հետևյալ 
էջը` 

 
 

Այն որպես սկզբնական էջ բացում է ՍպասվողՍպասվողՍպասվողՍպասվող ներդիրը, որը ներառում է 
սպասվող իրադարձությունների ցանկը: 

Ներդիրների նկարագրություն` 
Բոլորը Բոլորը Բոլորը Բոլորը ----    ներառում է բոլոր իրադարձությունների ցանկը: 
ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ – ներառում է ընթացիկ իրադարձությունների ցանկը: 
ԱնցածԱնցածԱնցածԱնցած – ներառում է անցած իրադարձությունների ցանկը: 
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Իրադարձության դԻրադարձության դԻրադարձության դԻրադարձության դիտումիտումիտումիտում    
    
Աղյուսակում իրադարձության անվանման վրա սեղմելիս բացվում է 

իրադարձության դիտման էջը: 
 

 
 
 

Իրադարձության ավելացումԻրադարձության ավելացումԻրադարձության ավելացումԻրադարձության ավելացում    
 
Իրադարձություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի ավելավելավելավելաաաացման ցման ցման ցման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• ՍկիզբՍկիզբՍկիզբՍկիզբ - Այս դաշտում լրացվում է տվյալ իրադարձության սկիզբը 
նախանշող ամսաթիվը և ժամը: Սեղմելով աջ կողմի վանդակի վրա, 
կբացվի օրացույցը, որտեղից կարելի է ընտրել անհրաժեշտ ամսաթիվը 
(Մանրամասն տես` ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 

• ՎերջՎերջՎերջՎերջ - Այս դաշտում լրացվում է տվյալ իրադարձության վերջը 
նախանշող ամսաթիվը և ժամը:  

• Ամբողջ օրը Ամբողջ օրը Ամբողջ օրը Ամբողջ օրը և    Ամենամյա Ամենամյա Ամենամյա Ամենամյա նշիչները իրադարձությունը դարձնում են 
համապատասխանաբար շուրջօրյա կամ ամենամյա: 

• ԻնչԻնչԻնչԻնչ - Լրացվում է իրադարձության անվանումը, որը երևում է սկզբնական 
էջում:  

• ՈրտեղՈրտեղՈրտեղՈրտեղ – Լրացվում է իրադարձության կայացման վայրը:  
• ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրություն – Նկարագրվում է իրադարձությունը: 

  
Ավելացրած իրադարձությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, իսկ ավելացումից հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 

    
Իրադարձության խԻրադարձության խԻրադարձության խԻրադարձության խմբագրումմբագրումմբագրումմբագրում    
 
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, իսկ իրադարձությունը հեռացնելու համար` ««««ՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնել»»»» կոճակ: 
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Իրադարձության հԻրադարձության հԻրադարձության հԻրադարձության հեռացումեռացումեռացումեռացում    
    
Գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, 

որից հետո համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Եթե համոզված եք, որ ցանկանում եք հեռացնել տվյալ գրառումը, ապա 
անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
Իրադարձությունների որոնում իրականացվում է աղյուսակի վերևում 

տեղակայված դաշտի միջոցով, որտեղ լրացնելով անհրաժեշտ բառը և սեղմելով     
(փնտրել)    կոճակը, կատարվում է որոնում: 

 



Քվեարկություններ Քվեարկություններ Քվեարկություններ Քվեարկություններ / / / / ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    
 

««««ՔվեարկելՔվեարկելՔվեարկելՔվեարկել»»»» մասում կարող են զետեղվել հանրության կարծիքը պարզելու 
/ուսումնասիրելու/ համար նախատեսված հարցեր և դրանց պատասխանների 
հնարավոր տարբերակները: Ընթացիկ հարցումը արտացոլվում է Համակարգի 
գլխավոր էջի ձախ մասում` 

 

    
    

Ընտրելով պատասխանի որևէ տարբերակ անհրաժեշտ է սեղմել ՔվեարկելՔվեարկելՔվեարկելՔվեարկել 
կոճակը, որից հետո կբացվի արդյունքների դիտման էջը` 

 

 
 

Յուրաքանչյուր համակարգչից տվյալ հարցմանը կարելի է պատասխանել 
ընդամենը մեկ անգամ: Քվեարկելուց /պատասխանելուց/ հետո հարցման մասը 
Համակարգի գլխավոր էջի ձախ մասում կերևա է այս տեսքով` 

 

 
 
 

««««ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ»»»» հղումը տանում է դեպի արդյունքների դիտման էջը, իսկ 
««««ԱրխիվԱրխիվԱրխիվԱրխիվ»»»» հղումը` դեպի քվեարկության արխիվ էջը: 
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Նոր հարցման ավելացումՆոր հարցման ավելացումՆոր հարցման ավելացումՆոր հարցման ավելացում    
 
Նոր հարցում ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի ավելավելավելավելաաաացման ցման ցման ցման էջը` 
 

    
    

Անհրաժեշտ է ընտրել հարցի պատասխանների տարբերակների քանակը և 
սեղմել ««««ՀաստատելՀաստատելՀաստատելՀաստատել»»»» կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 

 

 
 

Հարցումը հնարավոր է ավելացնել երեք լեզվով` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: 
Օրինակ, ռուսերենը լրացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՌուսերենՌուսերենՌուսերենՌուսերեն»»»» բառի վրա, 
որից հետո կբացվի նույն ձևը` նույն հարցումը ռուսաց լեզվով լրացնելու համար:  

 
Լրացվող դաշտերը` 
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• Տեսանելի լինի կայքումՏեսանելի լինի կայքումՏեսանելի լինի կայքումՏեսանելի լինի կայքում – Նշման դեպքում հարցումը տեսանելի կլինի 

կայքում: 
• ՀարցՀարցՀարցՀարց - Լրացվում է հարցը: 
• ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան 1111    - Լրացվում է այդ հարցի տարբերակված պատասխան-

ներից առաջինը: 
• ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան 2222    - Լրացվում է այդ հարցի տարբերակված պատասխան-

ներից երկրորդը: 

• Գույն Գույն Գույն Գույն –  կոճակը սեղմելիս բացվում է պատուհան, որտեղ առաջարկ-
վում են գույներ: Ընտրելով ցանկացած գույն, քվեարկության արդյունքում 
ձևավորված պատասխանները գրաֆիկորեն` քանակական և տոկոսային 
հարաբերությամբ կերևան այդ գույնին համապատասխան: 

 
Ձևավորված հարցումն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ԱվելացնելԱվելացնելԱվելացնելԱվելացնել»»»»    

կոճակը, իսկ հրաժարվելու դեպքում`    ««««ՀրՀրՀրՀրաժարվելաժարվելաժարվելաժարվել»»»» կոճակը: 
 
 
Հարցման խմբագրումՀարցման խմբագրումՀարցման խմբագրումՀարցման խմբագրում    
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

 
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

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

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

 

    
    

Եթե համոզված եք, որ ցանկանում եք հեռացնել տվյալ գրառումը, ապա 
անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց հրաժարվելու համար` CCCCancelancelancelancel կոճակը: 

 
 



ԲաներներԲաներներԲաներներԲաներներ    
    

««««ԲաներներԲաներներԲաներներԲաներներ»»»» մասը հանդիսանում է պատկերներով հղումների հավաքածու 
դեպի որևէ այլ կայք, այլ էջ կամ որևէ ծրագրային միջոցի բեռնավորում: Համակարգում 
այն երևում է պատուհանի ձախ մասում` 

 

 
 

««««Բաներների կառավարումԲաներների կառավարումԲաներների կառավարումԲաներների կառավարում»»»» հղման միջոցով կատարվում է բաներների 
ավելացում, խմբագրում և հեռացում: Այդ հղումը տանում է դեպի հետևյալ էջը` 

 

 
 

Էջում երևացող բաներների քանակը կարելի է ավելացնել կամ պակասեցնել: 
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Բաների աԲաների աԲաների աԲաների ավելացումվելացումվելացումվելացում    

 
 Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել)    կոճակը, որից հետո 
աղյուսակի ներքևի մասում կերևա ավելացման աղյուսակը` 
 

 
 

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

• ԱնվանումԱնվանումԱնվանումԱնվանում - Լրացվում է բաների անվանումը: 
• ՀղումՀղումՀղումՀղում – Լրացվում է բաների հղման ճանապարհը (դեպի որևէ այլ կայք 

կամ որևէ ծրագրային միջոցի բեռնավորում): 
• ՆկարՆկարՆկարՆկար - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է նկարը: Բեռնավորման 

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

  
Ավելացվածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»»    կոճակը, 

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

աղյուսակի ներքևի մասում կտրվի խմբագրելու հնարավորություն` 
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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` 
 

    
    

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

 
 
 
 
 
 



ՆորություններՆորություններՆորություններՆորություններ    
 

««««ՆորություններՆորություններՆորություններՆորություններ»»»» մասում գրանցվում են համայնքային /և ոչ միայն/ 
պարբերաբար թարմացվող նորություններ: 

 

    
    
    
ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
 
Պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել  (պարամետրեր) 

կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

    
    

Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտերը` 
Նորությունների քանակը Նորությունների քանակը Նորությունների քանակը Նորությունների քանակը – մեկ էջի վրա ցուցադրվող նորությունների քանակը 

մեկ էջի վրա: 
Օրերի քանակը Օրերի քանակը Օրերի քանակը Օրերի քանակը ––––    ցուցադրվող նորությունները նշված օրերի քանակությամբ: 
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Նկարների տիպՆկարների տիպՆկարների տիպՆկարների տիպերերերերը ը ը ը –––– բեռնավորվող նկարների թույլատրվող տիպերը: 
 
Դաշտերը փոփոխելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել Հիշել Հիշել Հիշել Հիշել կոճակը` 

փոփոխությունները պահպանելու համար: 
    
    
    
Նորությունների դՆորությունների դՆորությունների դՆորությունների դիտումիտումիտումիտում    
    
Էջում նորության ՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասն հղման վրա սեղմելիս բացվում է տվյալ 

նորության ամբողջական դիտման էջը` 
 

    
 

Գրանցված նորությունն ամբողջությամբ կարելի է տեսնել նաև սեղմելով 
զետեղված պատկերի վրա: 

Սկզբնական էջ վերադառնալու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՎերադառնալՎերադառնալՎերադառնալՎերադառնալ 
հղումը: 
 
 

Նորության աՆորության աՆորության աՆորության ավելացումվելացումվելացումվելացում    
 
Նորություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Նորության ավելՆորության ավելՆորության ավելՆորության ավելաաաացման ցման ցման ցման էջը` 
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Էջը նախատեսված է եռալեզու լրացման համար: 
 
Լրացումը կատարում է վերից վար` 

• Լրացվում է նորության վերնագիրը: 
• Լրացվում է նորությունը տեքստը /բովանդակությունը/: 
• Բեռնավորվում է նորության թեմային վերաբերող նկար: 
• Բեռնավորման համար անհրաժեշտ է սեղմել    BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև 

ընտրելով ֆայլը, սեղմել Open Open Open Open կոճակը: Բեռնավորվող ֆայլը կարող է 
ունենալ միայն նկարներին հատուկ ձևաչափ, օրինակ jpgjpgjpgjpg, gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp, jpegjpegjpegjpeg և 
այլն (տես` ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր): 

• Լրացվում է ամսաթիվը (Մանրամասն տես` ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ԱվելացնելԱվելացնելԱվելացնելԱվելացնել»»»» կոճակը: 
 
ՌուսերենՌուսերենՌուսերենՌուսերեն և ԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերեն մասերը ավելացվում են նույն ձևով: 
 
 

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

կբացվի նորության խմբագրման նորության խմբագրման նորության խմբագրման նորության խմբագրման էջը` 
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Փոփոխությունները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել ««««ԽմբագրելԽմբագրելԽմբագրելԽմբագրել»»»» 
կոճակը: 

 
 
Նորության հՆորության հՆորության հՆորության հեռացումեռացումեռացումեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

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

 
 



Համայնքի ֆիզիկական անձանց ռեգիստրՀամայնքի ֆիզիկական անձանց ռեգիստրՀամայնքի ֆիզիկական անձանց ռեգիստրՀամայնքի ֆիզիկական անձանց ռեգիստր    
 
«Համայնքի ֆիզիկական անձանց ռեգիստրը» համայնքի բնակչության 

անհատական հաշվառման տվյալների տեղեկատվական համակարգ է: Համակարգը 
հնարավորություն է ընձեռում գրանցել անձին վերաբերող հետևյալ տեղեկություն-
ները`  

 
• անձի անհատական տվյալները (անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, 

ծննդյան վայրը, սեռ և այլն), 
• անձի բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեները, 
• փաստաթղթերը, 
• տեղաշարժերը, 
• կրթությունը, 
• քաղաքացիությունը և կացության կարգավիճակը, 
• հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 
• աշխատանքի վայրը, 
• մահվան մասին տեղեկությունները: 

 
Համակարգի կարևորագույն գործիքներից է ««««ՓՓՓՓնտրման նտրման նտրման նտրման ենթաենթաենթաենթահամակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը»»»», 

որից կարող են օգտվել ինչպես համակարգի օգտագործողները, այնպես էլ` ՀԿՏՀ այլ 
ենթահամակարգեր, որոնք անձի մասին վերը նշված տվյալների կարիք ունեն: 
 
 
Անձի փնտրումԱնձի փնտրումԱնձի փնտրումԱնձի փնտրում    
    

Փնտրման էջը բացվում է ընտրանուց` ընտրելով ««««ՌեգիստրներՌեգիստրներՌեգիստրներՌեգիստրներ»»»»    ----    ««««Բնակչության Բնակչության Բնակչության Բնակչության 
ռեգիստրռեգիստրռեգիստրռեգիստր»»»»    ----    ««««Անձի փնտրումԱնձի փնտրումԱնձի փնտրումԱնձի փնտրում»»»» հղումը կամ տվյալ ենթահամակարգի ակտիվ 
հրամանների գոտուց  (որոնում) կոճակը: 

Բացված պատուհանն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

Պատուհանն ունի երկու տեսք` սոսոսոսովորականվորականվորականվորական և ընդլայնվածընդլայնվածընդլայնվածընդլայնված    որոնումների 
համար: 
 Առաջին անգամ պատուհանը բացվում է սովորական որոնման տեսքով և 
փոխում է իր տեսքն` ««««ԸԸԸԸնդլայնված որոննդլայնված որոննդլայնված որոննդլայնված որոնուուուումմմմ»»»»    հղումն ընտրելիս: 

Ընդլայնված որոնման պատուհանն ունի հետևյալ տեսքը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 

մեկը կամ մի քանիսը` 
    
ԱնունԱնունԱնունԱնուն – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող անձի անունը կամ 
որոշակի տառեր, որոնք կարող են գոյություն ունենալ տվյալ անվան մեջ: 
ԱզգանունԱզգանունԱզգանունԱզգանուն - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող անձի ազգանունը կամ 
որոշակի տառեր, որոնք կարող են գոյություն ունենալ տվյալ ազգանվան մեջ: 
Հայրանուն Հայրանուն Հայրանուն Հայրանուն – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող անձի հայրանունը 
կամ որոշակի տառեր, որոնք կարող են գոյություն ունենալ տվյալ հայրանվան 
մեջ: 
Տարիքը Տարիքը Տարիքը Տարիքը ((((սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ) ) ) ) – Տարիքը Տարիքը Տարիքը Տարիքը ((((վերջվերջվերջվերջ) ) ) ) ––––    Տվյալ դաշտերում կարող եք լրացնել 
փնտրվող անձի ենթադրյալ տարիքային միջակայքը:     
Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե ––––    Ցանկից կարող եք ընտրել այն հասցեն, որտեղ կատարելու եք 
որոնումը: Համակարգը լռելայն ցուցադրում է հասցեի այն մակարդակը /այն 
հասցեն/, որը դուք նախընտրել էք ««««Լռելայն ընդունվող արժեքներիԼռելայն ընդունվող արժեքներիԼռելայն ընդունվող արժեքներիԼռելայն ընդունվող արժեքների»»»» էջում: 
Սովորաբար նախընտրված է լինում տվյալ համայնքը: Տվյալ դեպքում եղեք եղեք եղեք եղեք 
ուշադիրուշադիրուշադիրուշադիր, որ Ձեր կողմից որոնվող անձը կամ անձիք ենթադրաբար լինեն 
գրանցված հասցեների տվյալ մակարդակի ներքո:    
Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս ––––    Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող անձի 
հեռախոսահամարը կամ հեռախոսահամարի որոշ թվեր:    
Սեռ Սեռ Սեռ Սեռ ––––    Ցանկից կարող եք ընտրել փնտրվող անձի սեռը: 
Փաստաթղթի սերՓաստաթղթի սերՓաստաթղթի սերՓաստաթղթի սեր....    ----    համար համար համար համար ––––    Տվյալ դաշտերում կարող եք լրացնել փնտրվող 
անձի փաստաթղթային տվյալները` սերիանսերիանսերիանսերիան և համարըհամարըհամարըհամարը:    
ՍոցՍոցՍոցՍոց. . . . քարտի համար քարտի համար քարտի համար քարտի համար ––––    Տվյալ դաշտերում կարող եք լրացնել փնտրվող անձի 
սոցիալական քարտի համարը կամ երկրում կիրառվող նույնականացման այլ 
համար /օրինակ Հանրային ծառայությունների համարանիշը/:    
Ազգություն Ազգություն Ազգություն Ազգություն ––––    Ցանկից կարող եք ընտրել փնտրվող անձի ազգությունը:    
Հաշվառման տիպը Հաշվառման տիպը Հաշվառման տիպը Հաշվառման տիպը ––––    Ցանկից կարող եք ընտրել փնտրվող անձի հաշվառման 
տիպը: 
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ՔաղաքացիություՔաղաքացիություՔաղաքացիություՔաղաքացիությունննն,,,,    կացության կարգավիճակացության կարգավիճակացության կարգավիճակացության կարգավիճակ կ կ կ ––––    Ցանկից կարող եք ընտրել 
փնտրվող անձի քաղաքացիությունը, իսկ կացության կարգավիճակի համար` 
կատարել նշում համապատասխան վանդակում: 
Ծննդավայր Ծննդավայր Ծննդավայր Ծննդավայր ––––    Ցանկերից ընտրում եք փնտրվող անձի ծննդավայրը /երկիրը, 
մարզը, ծննդավայրը/:    
Ծնված Ծնված Ծնված Ծնված ((((սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ) ) ) ) ––––    Ծնված Ծնված Ծնված Ծնված ((((վերջվերջվերջվերջ) ) ) ) ––––    Տվյալ դաշտերում կարող եք լրացնել փնտրվող 
անձի ենթադրյալ ծննդյան ամսաթվի միջակայքը:    
Լրացուցիչ կրիտերիաներ Լրացուցիչ կրիտերիաներ Լրացուցիչ կրիտերիաներ Լրացուցիչ կրիտերիաներ ––––    Նշում կատարելով գրառումներից մեկում, կարող եք 
անձի որոնումը կատարել կամ «ողջերի», կամ «մահացածների», կամ էլ երկուսի 
մեջ միասին («բոլորը»): 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված ––––    Երբ լրացուցիչ կրիտերիաներ մասում նշում եք 
«մահացածներ» գրառման դիմաց, ապա այս դաշտում կարող եք լրացնել այն 
ենթադրյալ ժամանակահատվածը, երբ մահացել է տվյալ փնտրվող անձը: 
 

Դաշտերը լրացնելուց հետո որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ փնտրելուց հրաժարվելու համար`    ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»»    
կոճակը: 

 

««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»» կոճակը սեղմելուց հետո կբացվի փնտրման արդյունքների 
պատուհանը` 

 

 
 

Եթե գտնվածներից որևէ գրառում նշվի, ապա ներքևում կերևա աղյուսակ, 
որտեղ նշված անձի հետ միասին արտացոլված են այն անձանց տվյալները, որոնք 
հաշվառված են տվյալ հասցեում: Գտնվածի մանրամասն տվյալները դիտելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
Եթե փնտրվող անձը չի գտնվել, ապա համապատասխան իրավասության 

առկայության դեպքում կարելի է ռեգիստրում ավելացնել նոր անձ /այդ անձին/: 
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Ռեգիստրում նՌեգիստրում նՌեգիստրում նՌեգիստրում նոր անձի ավոր անձի ավոր անձի ավոր անձի ավելացում ելացում ելացում ելացում ((((գրանցումգրանցումգրանցումգրանցում))))    
 

Նոր անձ գրանցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, 
որից հետո կբացվի անձի գրանցման հետևյալ պատուհանը ` 

 

 
 

Անձի գրանցում կարելի է կատարել ինչպես փնտրմանփնտրմանփնտրմանփնտրման, այնպես էլ հասցեների հասցեների հասցեների հասցեների 
ուղեկցորդուղեկցորդուղեկցորդուղեկցորդ կամ անհատական տվյալներանհատական տվյալներանհատական տվյալներանհատական տվյալներ էջերից, ընդ որում այդ էջերում ընտրված 
հասցեի դեպքում անձի գրանցումը կատարվում է այդ հասցեումգրանցումը կատարվում է այդ հասցեումգրանցումը կատարվում է այդ հասցեումգրանցումը կատարվում է այդ հասցեում և պատուհանի 
վերևում արտացոլվում է այն հասցեն, որում գրանցվում է տվյալ անձը: 

Ռեգիստրում գրանցվող անձի    ՍեռնՍեռնՍեռնՍեռն ու ԾԾԾԾննդյան ամսաթիվըննդյան ամսաթիվըննդյան ամսաթիվըննդյան ամսաթիվը ներմուծելուց հետո 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
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- ԵթԵթԵթԵթեեեե ներմուծվել են սխալ տվյալներ, կարելի է հրաժարվել 

գրանցումից`սեղմելով  կոճակը, որը թույլ կտա վերադառնալ 
դեպի նախորդ քայլը: 

- ԵթեԵթեԵթեԵթե տվյալ օրը ծնված այդ սեռի ներկայացուցիչներ հայտնաբերվել են 
ռեգիստրում, ապա համակարգը կզգուշացնի այդ մասին և կարտացոլի այդ 
անձանց տվյալները: Եթե համոզված եք, որ տվյալ անձն արդեն գրանցված է 
ռեգիստրում, ապա պետք է հրաժարվել ևս մեկ անգամ տվյալ անձին 

համակարգում գրանցելուց: Պետ չէ սեղմելՊետ չէ սեղմելՊետ չէ սեղմելՊետ չէ սեղմել  

կոճակըկոճակըկոճակըկոճակը:::: Կարելի է սեղմել  կոճակը և տեղափոխվել տվյալ անձի 
անհատական տվյալների դիտման-խմբագրման էջ: 

- ԵԵԵԵթեթեթեթե տվյալ օրը ծնված այդ սեռի ներկայացուցիչ ռեգիստրում չի 
հայտնաբերվել /ցուցակը դատարկ է/, ապա կարելի է ենթադրել, որ տվյալ 

անձը ռեգիստրում գրանցված չէ և սեղմել  
կոճակը, որից հետո կբացվի Անհատական տվյալներԱնհատական տվյալներԱնհատական տվյալներԱնհատական տվյալներիիիի գրանցման 
պատուհանը, որն ունի հետևյալ տեսքը` 

 

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

• ԱզգանունԱզգանունԱզգանունԱզգանուն    – Լրացվում է ազգանունը: 
• ԱնունԱնունԱնունԱնուն    ––––    Լրացվում է անունը: 
• Հայրանուն Հայրանուն Հայրանուն Հայրանուն ---- Լրացվում է հայրանունը: 
• Ծննդյան ամսաթիվԾննդյան ամսաթիվԾննդյան ամսաթիվԾննդյան ամսաթիվ – Լրացվում է ծննդյան ամսաթիվը, այն լրացված է 

լինում օգտագործելով սկզբնական քայլերում մուտքագրված տվյալը: 
• ՍոցՍոցՍոցՍոց. . . . քարտի համար քարտի համար քարտի համար քարտի համար –––– Լրացվում է սոցիալական քարտի համարը կամ 

երկրում կիրառվող նույնականացման այլ համար /օրինակ Հանրային 
ծառայությունների համարանիշը/: 

• Ծննդավայր Ծննդավայր Ծննդավայր Ծննդավայր –––– Ցանկից ընտրվում է անձի ծննդավայրը, այն լռելայն 
լրացված է լինում` օգտագործելով պարամետրերում նշված արժեքները: 

• Սեռ Սեռ Սեռ Սեռ –––– Ցանկից ընտրվում է սեռը, այն լրացված է լինում` օգտագործելով 
սկզբնական քայլերում մուտքագրված տվյալը: 

• Ազգություն Ազգություն Ազգություն Ազգություն –––– Ցանկից ընտրվում է ազգությունը, այն լռելայն լրացված է 
լինում` օգտագործելով պարամետրերում նշված արժեքները: 
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Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (“Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 

Անձի անհատական տվյալների դիտումԱնձի անհատական տվյալների դիտումԱնձի անհատական տվյալների դիտումԱնձի անհատական տվյալների դիտում    
 

Հասցեների ծառում և որոնման արդյունքում գտնված անձի դիմաց գտնվող  
կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ անձի անհատական տվյալների դիտման էջը: 

 

 
 

Համակարգում գրանցված անձի բոլոր տվյալները կարելի է արտահանել ձախ 
կողմում պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` սեղմելով  կոճակը: 

 
Անձի անհատական տվյալների դիտման էջում կան տարբեր ներդիրներ ներդիրներ ներդիրներ ներդիրներ 

(«(«(«(«ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե», «», «», «», «ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ», «», «», «», «ԿրթությունԿրթությունԿրթությունԿրթություն», «», «», «», «ՏեղաշարժերՏեղաշարժերՏեղաշարժերՏեղաշարժեր», «», «», «», «ՀեռախոսներՀեռախոսներՀեռախոսներՀեռախոսներ», », », », 
««««ՔաղաքացիությունՔաղաքացիությունՔաղաքացիությունՔաղաքացիություն», «», «», «», «ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք»»»»: Եվս մեկ` ««««ՄահՄահՄահՄահ» » » » ներդիրը տեսանելի է միայն 
մահացած անձանց անհատական տվյալների դիտման էջում): 

 
 

ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի հասցեի /հասցեների/ մասին 

տվյալներ: Այն կարող է արդեն լրացված լինել, եթե անձի ավելացումը կատարվել է 
ընտրված հասցեից: 

 
Հասցեի աՀասցեի աՀասցեի աՀասցեի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի հասցեների ավելացման հասցեների ավելացման հասցեների ավելացման հասցեների ավելացման մասը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• Հաշվառման տիպըՀաշվառման տիպըՀաշվառման տիպըՀաշվառման տիպը    – Ցանկից ընտրվում է հաշվառման տիպը: 
• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե    ––––    Հասցեների ծառից ընտրվում է հասցեն: 
• Հաշվառման ամսաթիվըՀաշվառման ամսաթիվըՀաշվառման ամսաթիվըՀաշվառման ամսաթիվը – Լրացվում է տվյալ հասցեում անձի 

հաշվառվելու ամսաթիվը: 
• Ազգակցական կաԱզգակցական կաԱզգակցական կաԱզգակցական կապը պը պը պը –––– Ցանկից ընտրվում է ազգակցական կապը: /Նախ 

նշում եք «ընտանիքի գլխավորին», իսկ հետո տվյալ հասցեում 
հաշվառվածների ազգակցական կապերը նրա նկատմամբ. «հայրը», 
«մայրը», «ամուսինը», «տղան», «աղջիկը» և այլն:/ 

• Բացակա Բացակա Բացակա Բացակա –––– Նշվում է, եթե անձը բացակայումբացակայումբացակայումբացակայում    է տվյալ հասցեից: 
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»») կոճակը: 
 

- Եթե անձը հաշվառված է մեկ հասցեում, բայց ապրում է մեկ այլ հասցեում, 
ապա հասցեներ մասում անհրաժեշտ է ավելացնել երկու հասցեներն էլ, մեկում 
հաշվառման տիպը լրացնել մշտականմշտականմշտականմշտական, մյուսում` առանց հաշվառմանառանց հաշվառմանառանց հաշվառմանառանց հաշվառման: Կարելի է 
գրանցել բոլոր այն հասցեները, որոնց հետ տվյալ անձն ունի որևէ կապ /օրինակ 
հանդիսանում է տվյալ բնակարանի համասեփականատեր/:  

 
 
Հասցեի խՀասցեի խՀասցեի խՀասցեի խմբագրմբագրմբագրմբագրումումումում    

 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` կոճակը: 
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ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

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

  

    
    

Գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, իսկ 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
 

ՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթեր 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի փաստաթղթերի տվյալները` 
 

 
 

  
Փաստաթղթերի ավելացումՓաստաթղթերի ավելացումՓաստաթղթերի ավելացումՓաստաթղթերի ավելացում    
    

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի փաստաթղթերի ավելացման փաստաթղթերի ավելացման փաստաթղթերի ավելացման փաստաթղթերի ավելացման մասը` 

 

 
    
Լրացվող դաշտերը` 
 

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

• ՍերիՍերիՍերիՍերիաաաա––––    Լրացվում է փաստաթղթի սերիան: 
• Փաստաթղթի համարՓաստաթղթի համարՓաստաթղթի համարՓաստաթղթի համար – Լրացվում է փաստաթղթի համարը: 
• Ում կողմիցՈւմ կողմիցՈւմ կողմիցՈւմ կողմից – Լրացվում է, թե փաստաթուղթը ում կողմից է տրված: 
• Երբ է տրվածԵրբ է տրվածԵրբ է տրվածԵրբ է տրված    –––– Լրացվում է փաստաթղթի տրման ամսաթիվը: 
• Ավարտ Ավարտ Ավարտ Ավարտ –––– Լրացվում է, թե փաստաթուղթը մինչև երբ է ուժի մեջ գտնվում: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (“Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 

ՓաստաթղթերիՓաստաթղթերիՓաստաթղթերիՓաստաթղթերի    խմբագրխմբագրխմբագրխմբագրումումումում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
աղյուսակի ներքևի մասում կտրվի խմբագրելու հնարավորություն` 

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը: 
 
 

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

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ԿրթությունԿրթությունԿրթությունԿրթություն 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի կրթության մասին տվյալներ` 
 

 
 
 

Կրթության աԿրթության աԿրթության աԿրթության ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Կրթության Կրթության Կրթության Կրթության ավելացման    մասը (կա ավելացնելու երկու կոճակ, մեկը` 
կրթական մակարդակիկրթական մակարդակիկրթական մակարդակիկրթական մակարդակի ավելացման համար է, մյուսը ուսումնական հաստատությանուսումնական հաստատությանուսումնական հաստատությանուսումնական հաստատության և 
այլ տվյալների)` 

 

 
    
Լրացվող դաշտերը` 
 

• ԿրթությունԿրթությունԿրթությունԿրթություն    – Ցանկից ընտրվում է կրթական մակարդակը` այն 
հնարավոր է լրացնել նաև կազմակեկազմակեկազմակեկազմակերպություններումրպություններումրպություններումրպություններում, աշխատակցի 
անձնական թերթիկը լրացնելիս: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 

• Ուսումնական հաստատությունըՈւսումնական հաստատությունըՈւսումնական հաստատությունըՈւսումնական հաստատությունը    ––––    Լրացվում է ուսումնական 
հաստատության անվանումը: 

• ՎայրըՎայրըՎայրըՎայրը – Լրացվում է ուսումնական հաստատության վայրը: 
• ՖակուլտետըՖակուլտետըՖակուլտետըՖակուլտետը – Լրացվում է ֆակուլտետի անվանումը: 
• Մասնագիտությունը Մասնագիտությունը Մասնագիտությունը Մասնագիտությունը –––– Լրացվում է մասնագիտությունը: 
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• Ընդունվելու տարինԸնդունվելու տարինԸնդունվելու տարինԸնդունվելու տարին    –––– Լրացվում է ուսումնական հաստատություն 
ընդունվելու տարին:  

• Ավարտելու տարինԱվարտելու տարինԱվարտելու տարինԱվարտելու տարին - Լրացվում է ուսումնական հաստատությունը 
ավարտելու տարին:  

• Որակավորումը Որակավորումը Որակավորումը Որակավորումը – Լրացվում է ուսումնական հաստատության կողմից 
տված որակավորումը: 

• Դիպլոմի կամ վկայականի համարը Դիպլոմի կամ վկայականի համարը Դիպլոմի կամ վկայականի համարը Դիպլոմի կամ վկայականի համարը – Լրացվում է դիպլոմի կամ 
վկայականի համարը: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

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

Կրթության խմբագրումԿրթության խմբագրումԿրթության խմբագրումԿրթության խմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, իսկ խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը:  
 
 

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

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

Գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացնելուց 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ՏեղաշարժերՏեղաշարժերՏեղաշարժերՏեղաշարժեր 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի տեղաշարժերի մասին 

տեղեկատվություն` 
 

 
 

Տեղեկատվությունը գրանցվում է ինքնաշխատ եղանակով` անձը հասցեում 
հաշվառելիս /տիպը` ժամանումժամանումժամանումժամանում/, հաշվառումից հանելիս / տիպը` մեկնումմեկնումմեկնումմեկնում/ կամ մահ 
գրանցելիս / տիպը`մահմահմահմահ/: 

 
 

ՀեռախոսներՀեռախոսներՀեռախոսներՀեռախոսներ 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի հեռախոսների և էլեկտրոնային 

փոստի մասին տեղեկատվություն: 
 

 
 
 

Հեռախոսների աՀեռախոսների աՀեռախոսների աՀեռախոսների ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ՀեռախոսներիՀեռախոսներիՀեռախոսներիՀեռախոսների    և էլև էլև էլև էլ....    փոստի փոստի փոստի փոստի հասցեի հասցեի հասցեի հասցեի ավելացման    էջը.  
 

 
    
Լրացվող դաշտերը` 
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• Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս ((((տանտանտանտան))))    – Լրացվում է տան հեռախոսահամար(ներ)ը: 
• Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս ((((աշխաշխաշխաշխ....))))    – Լրացվում է աշխատանքային 

հեռախոսահամար(ներ)ը: 
• Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս Հեռախոս ((((բջջբջջբջջբջջ....))))    – Լրացվում է բջջային հեռախոսահամար(ներ)ը: 
• ԷլԷլԷլԷլ. . . . Փոստ Փոստ Փոստ Փոստ – Լրացվում է էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (“Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 

 
Հեռախոսների խմբագրՀեռախոսների խմբագրՀեռախոսների խմբագրՀեռախոսների խմբագրումումումում    

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

աղյուսակի ներքևի մասում կտրվի խմբագրելու հնարավորություն` 
 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը:  
 

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

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

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

 
 

ՔաղաքացիությունՔաղաքացիությունՔաղաքացիությունՔաղաքացիություն 
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Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի քաղաքացիության կամ կացության 
կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն: 

 

 
 
 

Քաղաքացիության աՔաղաքացիության աՔաղաքացիության աՔաղաքացիության ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Քաղաքացիություն կամ կացության կարգավիճակ Քաղաքացիություն կամ կացության կարգավիճակ Քաղաքացիություն կամ կացության կարգավիճակ Քաղաքացիություն կամ կացության կարգավիճակ ավելացնելու    էջը.  
 

 
    
Լրացվող դաշտերը` 
 

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

• ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակ    – Ցանկից ընտրվում է կարգավիճակը: 
• ՍկիզբՍկիզբՍկիզբՍկիզբ    –Լրացվում է կարգավիճակի ստացման սկզբը: 
• Վերջ Վերջ Վերջ Վերջ – Լրացվում է կարգավիճակի վերջը /եթե հայտնի է/: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 

 
Քաղաքացիության խմբագրՔաղաքացիության խմբագրՔաղաքացիության խմբագրՔաղաքացիության խմբագրումումումում    

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

կտրվի խմբագրելու հնարավորություն` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը: 
 
 

ՔաղաքացիությանՔաղաքացիությանՔաղաքացիությանՔաղաքացիության    հեռացումհեռացումհեռացումհեռացում    
    
Գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, 

որից հետո համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

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

 
 

 
ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք 

 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ անձի աշխատանքային գործունեության 

մասին տեղեկատվություն (հիմնարկը /կազմակերպությունը/, պաշտոնը, ընդունման և 
ազատման ամսաթվերը). 
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Աշխատանքի մասին գրառումներ ինքնաշխատ եղանակով լրացվում են 
««««կազմակերպությունկազմակերպությունկազմակերպությունկազմակերպություններներներների ռեգիստրումի ռեգիստրումի ռեգիստրումի ռեգիստրում»»»» աշխատակից ավելացնելու դեպքում /տես 
սույն ուղեցույցի համապատասխան մասը/: 
 
 

 
 

Մահվան Մահվան Մահվան Մահվան գրանցումգրանցումգրանցումգրանցում    
 

Եթե տվյալ անձը մահացել է, ապա կատարվում է մահվան գրանցում: Գրանցում 
կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել անձի անհատական տվյալներից ակտիվ 

հրամանների գոտում առկա ««««Մահվան գրանցումՄահվան գրանցումՄահվան գրանցումՄահվան գրանցում»»»»     կոճակը կամ հասցեների ծառից 
նշելով տվյալ մահացած անձին, այնուհետև աղյուսակի աջ մասում հայտնված 

««««Գրանցել մահԳրանցել մահԳրանցել մահԳրանցել մահ»»»»  կոճակը` 
 

 
 
Լրացվող դաշտերը` 
 

• Մահվան պատճառների խումբՄահվան պատճառների խումբՄահվան պատճառների խումբՄահվան պատճառների խումբ    – Ցանկից ընտրվում է մահվան 
պատճառների խումբը: Եթե այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` 
սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: 
(Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 

• Մահվան պատճառներՄահվան պատճառներՄահվան պատճառներՄահվան պատճառներ    – Ցանկից ընտրվում է մահվան պատճառը: Եթե 
այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Մահվան ամսաթիվՄահվան ամսաթիվՄահվան ամսաթիվՄահվան ամսաթիվ – Լրացվում է մահվան ամսաթիվը: 
• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե – Ինքնաշխատ եղանակով լրացված է անձի հաշվառման հասցեն:  

 
Մահը գրանցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Մահվան գրանցումՄահվան գրանցումՄահվան գրանցումՄահվան գրանցում»»»» կոճակը: 

Արդեն գրանցված մահը չեղարկելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
    
    
    
    

Անձի լուսանկարներԱնձի լուսանկարներԱնձի լուսանկարներԱնձի լուսանկարներ    
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Անձի լուսանկարների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է սեղմել անձի 

անհատական տվյալներիանհատական տվյալներիանհատական տվյալներիանհատական տվյալների ակտիվ հրամանների գոտում առկա  կոճակը, որից հետո 
կբացվի անձի լուսանկարների դիտման պատուհանը. 

 

 
    
    
Լուսանկարի աԼուսանկարի աԼուսանկարի աԼուսանկարի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի լուսանկարի ավելացման լուսանկարի ավելացման լուսանկարի ավելացման լուսանկարի ավելացման մասը  
 

 

    
Լրացվող դաշտերը` 
 

• ԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվ    – Լրացվում է լուսանկարը բեռնելու ամսաթիվը: 
• ՆկարՆկարՆկարՆկար    – Այս դաշտի միջոցով բեռնվում է լուսանկարը: Բեռնման համար 

անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` 
սեղմել Open Open Open Open կոճակը: Բեռնվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն նկարներին 
հատուկ ձևաչափ, օրինակ jpgjpgjpgjpg, gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp, jpegjpegjpegjpeg: 

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
Կարելի է տեղադրել ցանկացած քանակությամբ լուսանկարներ: 
 
 
ԼուսանկարիԼուսանկարիԼուսանկարիԼուսանկարի    հեռացումհեռացումհեռացումհեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

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

 
    

ՀասցեներՀասցեներՀասցեներՀասցեներ    
    

Հասցեների հետ աշխատելու համար ընտրանուց պետք է ընտրել ՌեգիստրներՌեգիստրներՌեգիստրներՌեգիստրներ    ----    
Բնակչության ռեգիստր Բնակչության ռեգիստր Բնակչության ռեգիստր Բնակչության ռեգիստր ----    Հասցեների ծառՀասցեների ծառՀասցեների ծառՀասցեների ծառ հղումը կամ տվյալ ենթահամակարգի ակտիվ 
հրամանների գոտուց` հետևյալ նշանը : Կբացվի հետևյալ պատուհանը` 

 

 
 

 
Հասցեների աՀասցեների աՀասցեների աՀասցեների ավեվեվեվելացումլացումլացումլացում    
    
Հասցեի հանգույց ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Նոր հասցեի ավելացման Նոր հասցեի ավելացման Նոր հասցեի ավելացման Նոր հասցեի ավելացման մասը. 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• ՏեսակՏեսակՏեսակՏեսակ    – Ցանկից ընտրվում է ավելացվող հասցեի տեսակը: 
(Փողոց/թաղամաս մասը ներառում է նաև խճուղի, պողոտա, նրբանցք, և այլ հասցեների 
տեսակներ): 

• ԱնվանումԱնվանումԱնվանումԱնվանում    – Լրացվում է հասցեի անվանումը (շեքի, բնակարանի կամ տան 
համարը): 

• Ֆիզիկապես գոյություն չունիՖիզիկապես գոյություն չունիՖիզիկապես գոյություն չունիՖիզիկապես գոյություն չունի – Նշվում է միայն այն դեպքում, եթե նշված 
հասցեն այլևս գոյություն չունի /օրինակ շինությունը քանդված է/: 

• Հանգույցի ծնող Հանգույցի ծնող Հանգույցի ծնող Հանգույցի ծնող հանգույցհանգույցհանգույցհանգույցըըըը    – Ցանկից ընտրվում է ծնողի հանգույցը 
(հասցեն): 

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (“Պահպանել») 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 

- Հասցեների հետ աշխատելու մեկ այլ` առավել հարմարավետ 
հնարավորությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է տվյալ հասցեի վրա 
կանգնելիս սեղմել մկնիկի աջ կոճակըսեղմել մկնիկի աջ կոճակըսեղմել մկնիկի աջ կոճակըսեղմել մկնիկի աջ կոճակը, որից հետո կբացվի ` 
 

 
 

Այստեղ առկա կոճակները կատարում են նույն այն գործողությունները, որոնք 
կատարում են համակարգի ակտիվ հրամանների գոտում գտնվող կոճակները: 

  
 

Հասցեների խմբագրՀասցեների խմբագրՀասցեների խմբագրՀասցեների խմբագրումումումում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Ընթացիկ հասցեի խմբագրումԸնթացիկ հասցեի խմբագրումԸնթացիկ հասցեի խմբագրումԸնթացիկ հասցեի խմբագրում մասը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը:  
  
 

Հասցեների Հասցեների Հասցեների Հասցեների հեռացումհեռացումհեռացումհեռացում    
    

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

 
 

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

 
 

Տեղեկանքների ստացումՏեղեկանքների ստացումՏեղեկանքների ստացումՏեղեկանքների ստացում    
 

Հաշվառված անձի համար հնարավոր է ստանալ տեղեկանքների ձևեր` 
Տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասինՏեղեկանք ընտանիքի կազմի մասինՏեղեկանք ընտանիքի կազմի մասինՏեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին, , , , Տեղեկանք բնակության վայրի մասինՏեղեկանք բնակության վայրի մասինՏեղեկանք բնակության վայրի մասինՏեղեկանք բնակության վայրի մասին, , , , Տեղեկանք Տեղեկանք Տեղեկանք Տեղեկանք 
ընտանիքի կազմի մասին ընտանիքի կազմի մասին ընտանիքի կազմի մասին ընտանիքի կազմի մասին ((((««««ՓարոսիՓարոսիՓարոսիՓարոսի»»»»    համարհամարհամարհամար):):):):    
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Տեղեկանքը ստանալու համար անհրաժեշտ է կատարել նշում տվյալ անձի 
դիմացի վանդակում (եթե անհատական տվյալներ մասում եք, ապա սեղմել հասցեներ 
մասում ՆշելՆշելՆշելՆշել հղումը), այնուհետև աղյուսակի վերևի ձախ անկյունում հայտնվող 
տեղեկանքների ցանկից ընտրել ձեզ անհրաժեշտ տեղեկանքը, պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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Եթե ցանկանում եք ստացված տեղեկանքում կատարել լրացումներ և 
փոփոխություններ, ապա խորհուրդ է տրվում այն արտահանել որպես *xls*xls*xls*xls ֆայլ` 
ընտրելով  նշանը: Այդ դեպքում տեղեկանքը կարտահանվի MS ExcelMS ExcelMS ExcelMS Excel ծրագրի 
աշխատանքային թերթի վրա: Դուք կարող եք տեղեկանքը տպելուց առաջ կատարել 
համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ: Կարող եք կատարել միայն 
այնպիսի փոփոխություններ, որը հնարավոր չէ կատարել համակարգի միջոցով; Չի 
կարելի փոփոխել ռեգիստրում գրանցված տվյալները: Տեղեկանքում ներառված 
տեղեկությունները պետք է համապատասխանեն ռեգիստրում գրանցված տվյալներին: 

 

 
 

    
ՔԿԱԳՔԿԱԳՔԿԱԳՔԿԱԳ----ից տեղեկատվության ստացումից տեղեկատվության ստացումից տեղեկատվության ստացումից տեղեկատվության ստացում    

 
ՔԿԱԳՔԿԱԳՔԿԱԳՔԿԱԳ    ՏԲ էլեկտրոնային կառավարմանՏԲ էլեկտրոնային կառավարմանՏԲ էլեկտրոնային կառավարմանՏԲ էլեկտրոնային կառավարման    համակարգիցհամակարգիցհամակարգիցհամակարգից տվյալների ստացումն 

իրականացվում է ՔԿԱԳ ՏԲ սերվերում թողարկված ՎՎՎՎեբ ծառայությանեբ ծառայությանեբ ծառայությանեբ ծառայության /Web Service/ 
միջոցով: Այն ապահովում է ծնունդներիծնունդներիծնունդներիծնունդների, անվանափոխություններիանվանափոխություններիանվանափոխություններիանվանափոխությունների և մահերիմահերիմահերիմահերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցումը ՔԿԱԳ ՔԿԱԳ ՔԿԱԳ ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿ ՏԲ ԷԿ ՏԲ ԷԿ ՏԲ ԷԿ համակարգից ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ-ին: 
Ստացումն իրականացվում է երեք քայլ ունեցող «վարպետի» օգնությամբ, որի առաջին 
քայլն ունի հետևյալ տեսքը` 
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ԱռաջինԱռաջինԱռաջինԱռաջին քայլի ժամանակ անհրաժեշտ է նշել այն ժամանակահատվածը, որի 
ընթացքում գրանցված ծնունդների մասին պետք է ստանալ տեղեկատվություն: 
««««ՀաջորդՀաջորդՀաջորդՀաջորդ»»»» կոճակը սեղմելով, կտեսնեք քայլ երկրորդըերկրորդըերկրորդըերկրորդը, որտեղ կցուցադրվի նշված 
կրիտերիաներով գտնված գրառումները: 

ԵրրորդԵրրորդԵրրորդԵրրորդ քայլի ժամանակ ստուգվում է. անունով, ծննդյան ամսաթվով և սեռով 
կրկնությունների համընկնումները ռեգիստրում: 

 

 
 

• Բնակչության ռեգիստրի տվյալ հասցեում գրանցված անձանց ցուցակը 
տեսնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը` 
 

 
 

• Բնակչության ռեգիստրից հասցե ընտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, որից հետո Ռեգիստրի հասցեն սյունակից ընտրել տվյալ անձի 
հասցեն` 
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Անձի տվյալները ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ-ից Բնակչության ռեգիստր տեղափոխելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել փոխանցման  կոճակը, իսկ Բոլոր գրառումները 
փոխանցելու համար`  կոճակը: Ռեգիստրում 
ավելացված բոլոր գրառումները մաքրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը: 
 

- Վերոնշյալ օրինակը վերաբերում էր ծնունդներին: Նույնատիպ սխեմայով է 
իրականացվում նաև աաաանվանափոխություններինվանափոխություններինվանափոխություններինվանափոխությունների և մահերիմահերիմահերիմահերի մասին տվյալների 
փոխանակումը: 
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««««ԱնասուններիԱնասուններիԱնասուններիԱնասունների    հաշվառմանհաշվառմանհաշվառմանհաշվառման» » » » ենթահամակարգենթահամակարգենթահամակարգենթահամակարգ    
    
«Անասունների հաշվառման» ենթահամակարգը թողարկելու համար անհրաժեշտ է 

գլխավոր ընտրանուց բացել «Ռեգիստրներ», այնուհետև «Բնակչության ռեգիստր», 
«Հասցեների ծառ»: 

 Պատուհանի ձախ մասի «Հասցեների ծառից» ընտրելով կոնկրետ հասցե, 
պատուհանի աջ մասում  արտապատկերվում է տվյալ հասցում գրանցված մարդկանց 
ցուցակը: «Անասուններ» ներդիրը ընտրելով,  արտապատկերվում է անասունների 
հաշվառման ձևաթուղթը:  

 

 
Ցուցակով ներկայացված են անասունների տեսակները, ենթատեսակները: Անասուն 

ավելացնելու համար, անհրաժեշտ է սեղմել  խմբագրել  կոճակը և գրել  
անասունների քանակը (տես` նկարը ստորև): 

 

 
 
Մուտքագրելով անասունների քանակը, պետք է սեղմել  պահպանել կոճակը: 

Փոփոխությունները չեղյալ համարելու համար հարկ է սեղմել կոճակը: 
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Համակարգը ինքնաշխատ եղանակով հաշվում է «Ընդամենը» դաշտի 

հանրագումարը  (տես` նկարը ստորև): 
 

 
 
 
Անասունների համատարած հաշվառումը հանրապետությունում յուրաքանչյուր 

տարի անց է կացվում հունվարի 1-ի դրությամբ, ուստի տարեսկզբին պետք է 
համակարգում ավելացվի նոր տարի: Համակարգը ինքնաշխատ եղանակով 
արտագրում է նախորդ տարվա անասունների վերաբերյալ տվյալները, որից հետո 
աշխատակիցը խմբագրում է  անասունների վերաբերյալ նոր տարվա 
տեղեկատվությունը:  
 Նոր տարի ավելացնելու համար հարկ է «բնակչության ռեգիստրի» «հասցեների 
ուղեկցորդ»  բաժնից ընտրել  «լռելայն ընդունվող արժեքներ» կոճակը (տես` նկարը 
ստորև): 
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Բացվող պատուհանի տվյալները փոփոխելու համար հարկ է սեղմել   խմբագրել 
կոճակը (տես` նկարը ստորև): 

 

 
 
Պատուհանի ստորին հատվածում գտնվում են «Անասունների ռեգիստրի» 

կարգաբերման գործիքները: Այսպես, ընտրելով “ցուցադրել անասուններ ներդիրը” 
նշիչը, բնակչության ռեգիստրում կարտապատկերվի «անասուններ» ներդիրը: Նոր 
տարի ավելացնելու համար և անասունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

պատճենելու համար հարկ է սեղմել  կոճակը:  
 

 
 
Դրանից հետո կարտապատկերվի նոր տարի: 

 
 

Տարին հեռացնելու համար հարկ է սեղմել  հեռացնել կոճակը:  
 Անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո պետք է սեղմել    
պահպանել կոճակը և դուրս գալ «լռելայն ընդունվող արժեքներ» բաժնից:  «Հասցեների 
ուղեկցորդ» բաժնի  «անասուններ» մասում կավելանա նոր տարի: Ընտրելով նոր 
տարի` պետք կատարել համապատասխան փոփոխությունները նոր տարվա համար: 
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Հաշվետվություններ և վերլուծություններՀաշվետվություններ և վերլուծություններՀաշվետվություններ և վերլուծություններՀաշվետվություններ և վերլուծություններ    

 
Ֆիզիկական անձանց ռեգիստրից կարելի է ստանալ բազմաբնույթ 

հաշվետվություններ և վերլուծություններ: 
Վիճակագրությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է ընտրել ««««խումբըխումբըխումբըխումբը»»»» և 

««««ենթախումբըենթախումբըենթախումբըենթախումբը»»»», այնուհետև այն արտահանելու համար պատկերված կոճակների , , 

 օգնությամբ ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
 

 
Հաշվետվություններ և վերլուծություններ ենթահամակարգից կարելի է ստանալ 

25 տիպի գրաֆիկական և ցուցակային հաշվետվություններ /սեռատարիքային 
սանդղակը, բնակչության բնական աճը, միջին տարիքը, կրթական մակարդակը և 
այլն/:  

 
Ստորև ներկայացված են որոշ օրինակներ. 
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ՀԿՏՀ բնակչության ռեգիստր տվյալներ ներմուծող ՀԿՏՀ բնակչության ռեգիստր տվյալներ ներմուծող ՀԿՏՀ բնակչության ռեգիստր տվյալներ ներմուծող ՀԿՏՀ բնակչության ռեգիստր տվյալներ ներմուծող 
համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    
 

ՀՀ համայնքներում 2002 թվականից ի վեր ՏՀԶՎԿ ՀԿ կողմից տեղադրվել և 
շահագործման է հանձնվել «Համայնքի բնակչության ռեգիստր» համակարգը: Այն 
ստեղծված է MS AccessMS AccessMS AccessMS Access միջավայրում: Համայնքների մեծամասնությունում այն 
շահագործվում է մինչ օրս և պարունակում է բազմաթիվ տվյալներ, որոնք կարող են 
փոխանցվել ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ բնակչության ռեգիստր:  

 
Ստեղծվել է «Համայնքի բնակչության ռեգիստրի» հին համակարգից տվյալները 

ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ ներմուծող համակարգ: Այն ունի նաև Անձնագրային բաժինԱնձնագրային բաժինԱնձնագրային բաժինԱնձնագրային բաժիններիցներիցներիցներից ստացված 
ընտրողների ցուցակներիցընտրողների ցուցակներիցընտրողների ցուցակներիցընտրողների ցուցակներից տվյալները ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ ներմուծելու հնարավորություն: 

 
Համակարգի աշխատանքային պատուհանն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

Այն բաղկացած է կոճակներից, որոնց սեղմումը թողարկում է որևէ հրաման կամ 
հրամաններ`  

 

•  կոճակի սեղմումով բացվում է ֆայլի ընտրման պատուհան, 
որի օգնությամբ ընտրվում է գոյություն ունեցող MS AccessMS AccessMS AccessMS Access ձևաչափով 
տվյալների բազայի ֆայլը ` 
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•  կոճակի սեղմումով բացվում է թղթապանակի ընտրման 
պատուհան. այն թղթապանակի, որը պարունակում է ընտրողների 
ցուցակները` MS ExcelMS ExcelMS ExcelMS Excel ձևաչափի ֆայլերի տեսքով: 

 
 

 
 

Անհրաժեշտ է ընտրել որևէ ֆայլ և սեղմելով OpenOpenOpenOpen կոճակը կամ ընտրել որևէ 
թղթապանակ և սեղմել OKOKOKOK կոճակը, այնուհետև թողարկել մի շարք հրամաններ` 

• տվյալների ներմուծում ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ-ի տվյալների բազա, 
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• հին տվյալների ANSIANSIANSIANSI կոդավորման փոխակերպումը UnicodeUnicodeUnicodeUnicode կոդավորման, 
• ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ-ի բնակչության ռեգիստր համակարգի աղյուսակների տվյալներով 

բեռնավորում, 
• տվյալների ներմուծումից հրաժարվելու համար նախատեսված պարամետրերի 

պահպանում, 
• հին համակարգում առկա անձանց նկարների բեռնավորում ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ – ի 

վերբեռնման համար նախատեսված թղթապանակ` տվյալների բազայի 
համապատասխան աղյուսակում ստեղծված ֆայլի ճանապարհը ամրագրելով: 

 
Այս համակարգի օգնությամբ կատարվող գործողությունները բավականին 

աշխատատար են և դրանց տևողությունը հիմնականում կախված է փոխանցվող 
տվյալների ծավալից: 

Գործողությունների ավարտից հետո օգտագործողը համապատասխան 
ներդիրներում տեսնում է արդեն իսկ ներմուծված տվյալները: 

 

 
 
 
 

 
 
 
Ներդիրներում կարելի է տեսնել տեղեկատվություն ներմուծված 

• Երկրների: 
• Մարզերի: 
• Բնակավայրերի: 
• Հասցեների: 
• Մարդկանց: 
• Մահերի: 
• Մահվան պատճառների դասակարգչի; 
• Մահվան պատճառների: 
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• Մարդկանց տեղաշարժերի: 
• Փաստաթղթերի: 
• Ազգությունների մասին: 

 

Եթե ներմուծման ընթացքում տեղի է ունեցել խափանում և համակարգը չի 
հասցրել կատարել հին տվյալների ANSIANSIANSIANSI կոդավորման փոխակերպումը UnicodeUnicodeUnicodeUnicode 

կոդավորման, ապա դա կարելի է կատարել  կոճակը սեղմելով: 

Պատուհանը կարելի է թարմացնել  կոճակը սեղմելով: 
Եթե օգտագործողը արդեն կատարել է տվյալների ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ համակարգ ներմուծում, 

ապա ցանկության դեպքում կարող է ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ համակարգը բերել նախնական վիճակին 

 կոճակի օգնությամբ: 
Ներմուծման ընթացքում ստեղծվում են ժամանակավոր աղյուսակներժամանակավոր աղյուսակներժամանակավոր աղյուսակներժամանակավոր աղյուսակներ, որոնք էլ 

գործողության ավարտին երևում են ներդիրների մեջ, դրանք դատարկելու համար 

կարելի է սեղմել  կոճակը: 

 կոճակի օգնությամբ տրվում են համակարգի պարամետրեր` թղթա-
պանակների, տվյալների բազայի մասին: 

 կոճակի օգնությամբ թողարկվում է միայն նկարների տեղափոխման 
մասը: 

 կոճակի օգնությամբ փակվում է պատուհանը և ավարտվում է համա-
կարգի աշխատանքը: 

 
 
 



ՁեռնարկություններիՁեռնարկություններիՁեռնարկություններիՁեռնարկությունների, , , , հիմնարկների և հիմնարկների և հիմնարկների և հիմնարկների և 
կազմակազմակազմակազմակերպությունների ռկերպությունների ռկերպությունների ռկերպությունների ռեգիստրեգիստրեգիստրեգիստր    

    
    
««««ԿազմակերպություններԿազմակերպություններԿազմակերպություններԿազմակերպություններ» » » » ենթահամակարգում գրանցվում են տվյալ 

համայնքապետարանի /համայնքի/ հետ առնչվող բոլոր կազմակերպությունները 
(հիմնարկ ձեռնարկությունները):  

Բաժնի առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 
Բաժնում կա զտման հնարավորություն` ըստ լուծարվածլուծարվածլուծարվածլուծարված և գործող գործող գործող գործող 

հիմնարկների: 
Հնարավորություն է տրված նաև կատարել զտում ըստ անվանումների առաջին անվանումների առաջին անվանումների առաջին անվանումների առաջին 

տառերիտառերիտառերիտառերի: 
Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն ստորաբաժանումներ, ձախ մասում 

ունեն  կոճակ: Ստորաբաժանումները դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 

 

 
 

ԿազմակերպութԿազմակերպութԿազմակերպութԿազմակերպության ավելացումյան ավելացումյան ավելացումյան 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)` 
 

• ՎերադասՎերադասՎերադասՎերադաս – Կազմակերպությունների ցանկից ընտրվում է այն 
կազմակերպությունը, որը համարվում է լրացվող կազմակերպության 
վերադասը: Այն ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») 

կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների ցանկից ընտրելով 
անհրաժեշտ կազմակերպությունը, սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 

• ԱնվանումԱնվանումԱնվանումԱնվանում - Լրացվում է կազմակերպության անվանումը: 
• Կազմակերպության տեսակԿազմակերպության տեսակԿազմակերպության տեսակԿազմակերպության տեսակ – Ցանկից ընտրվում է կազմակերպության 

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

• ԿազմակերպաԿազմակերպաԿազմակերպաԿազմակերպա----իիիիրավական տեսակրավական տեսակրավական տեսակրավական տեսակ – Ցանկից ընտրվում է 
կազմակերպության կազմակերպա-իրավական տեսակը: Եթե այն 
ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 

• Խորհրդանիշ Խորհրդանիշ Խորհրդանիշ Խորհրդանիշ – Այս դաշտի միջոցով բեռնվում է կազմակերպության 
խորհրդանիշը (լոգո): Բեռնման համար անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse 
կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը, սեղմել Open Open Open Open կոճակը: Բեռնվող 
ֆայլը կարող է ունենալ միայն նկարներին հատուկ ձևաչափ, օրինակ` jpgjpgjpgjpg, 
gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp, jpegjpegjpegjpeg: 

• ՏեղաՏեղաՏեղաՏեղակայվածությունը քարտեզի վրակայվածությունը քարտեզի վրակայվածությունը քարտեզի վրակայվածությունը քարտեզի վրա - Այս դաշտի միջոցով բեռնվում է 
քարտեզի հատված, որի միջոցով ցուցադրվում է կազմակերպության 
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տեղակայվածությունը համապատասխան տեղանքում: Բեռնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` 
սեղմել Open Open Open Open կոճակը: Բեռնվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն նկարներին 
հատուկ ձևաչափ, օրինակ` jpgjpgjpgjpg, gifgifgifgif, bmpbmpbmpbmp, jpegjpegjpegjpeg: 

• ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրություն    – Լրացվում է կազմակերպության մասին տեղեկատվու-
թյուն: 

• Իրավաբանական հասցե Իրավաբանական հասցե Իրավաբանական հասցե Իրավաբանական հասցե – Լրացվում է կազմակերպության իրավաբանա-
կան հասցեն: 

• Փոստային դասիչՓոստային դասիչՓոստային դասիչՓոստային դասիչ – Լրացվում է փոստային դասիչը: 
• Գրանցման ամսաթիվ Գրանցման ամսաթիվ Գրանցման ամսաթիվ Գրանցման ամսաթիվ – Լրացվում է կազմակերպության գրանցման 

/ստեղծման/ ամսաթիվը: 
• Պետական գրանցման համար Պետական գրանցման համար Պետական գրանցման համար Պետական գրանցման համար – Լրացվում է կազմակերպության պետա-

կան գրանցման համարը: 
• ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ ՀՎՀՀ – Լրացվում է կազմակերպության «Հարկ վճարողի հաշվառման 

համարը»: 
• ԱպահովաԱպահովաԱպահովաԱպահովադդդդրի հաշվառման համարրի հաշվառման համարրի հաշվառման համարրի հաշվառման համար – Լրացվում է ապահովադրի հաշ-

վառման համարը: 
• ԱշխԱշխԱշխԱշխ. օրերօրերօրերօրեր – Նշվում են շաբաթվա այն օրերը, որոնք տվյալ կազմակեր-

պության համար համարվում են աշխատանքային:  
• ԱշխԱշխԱշխԱշխ. ժամերժամերժամերժամեր – Լրացվում են կազմակերպության աշխատանքային 

ժամերը: 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

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

Կազմակերպության Կազմակերպության Կազմակերպության Կազմակերպության տվյալների տվյալների տվյալների տվյալների դիտումդիտումդիտումդիտում    
    

Աղյուսակում, կազմակերպության վրա սեղմելիս, բացվում է տվյալ 
կազմակերպության տվյալների դիտման էջը: 

 

 
 

Կազմակերպության ընդհանուր տվյալները կարելի է արտահանել ձախ 
անկյունում պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ: Անհրաժեշտ է ընտրել 
տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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Կազմակերպության տվյալների դիտման էջը բաղկացած է տարբեր 

ներդիրներից` 
    

    
ԿոնտակտներԿոնտակտներԿոնտակտներԿոնտակտներ 

 
Այս ներդիրը պարունակում է կազմակերպության կոնտակտային տվյալները:  
 

Գործունեության հասցեԳործունեության հասցեԳործունեության հասցեԳործունեության հասցե((((ներներներներ)))) – Լրացվում են կազմակերպության 
գործունեության հասցեները: 

ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս((((ներներներներ)))) - Լրացվում են կազմակերպության հեռախոսահամարները: 
ՖաքսՖաքսՖաքսՖաքս – Լրացվում է ֆաքսի հեռախոսահամարը: 
ԷլԷլԷլԷլ. . . . հասցեհասցեհասցեհասցե – Լրացվում է էլեկտրոնային հասցեն: 
ՀղումՀղումՀղումՀղում – Լրացվում է կազմակերպության ինտերնետային կայքի հղումը: 
  
Բոլոր դաշտերում տվյալներ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի լրացման դաշտը` 

 , որը լրացնելուց 
հետո, պահպանելու նպատակով, անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, իսկ հրաժարվելու 

դեպքում`  կոճակը: 
 
 

ՄանրամասներՄանրամասներՄանրամասներՄանրամասներ 
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Այս ներդիրը պարունակում է կազմակերպության աշխատանքային օրերի, 
ժամերի մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև մանրամասն տեղեկատվություն 
(պատմություն)` կազմակերպության մասին: 

 

 
 
Այս ներդիրում փոփոխությունները կատարվում են խմբագրելուխմբագրելուխմբագրելուխմբագրելու միջոցով: 

    
    
    
Բանկային տվյալներԲանկային տվյալներԲանկային տվյալներԲանկային տվյալներ 

 
Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպությանը վերաբերող բանկային 

տվյալների ցանկը: 
 

 
 
 

    
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
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)` 
 

• ԲանկԲանկԲանկԲանկ - Կազմակերպությունների ցանկից ներդրվում է բանկը, որի համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվում է 
Կազմակերպությունների ցանկը: Այստեղից ընտրելով անհրաժեշտ 
Կազմակերպությունը /բանկը/` անհրաժեշտ է սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• Հաշվեհամար Հաշվեհամար Հաշվեհամար Հաշվեհամար ––––    Լրացվում է հաշվեհամարը: 
• ԱրժույթըԱրժույթըԱրժույթըԱրժույթը – Ցանկից ընտրվում է արժույթը: Եթե այն ցանկում չկա` կարելի 

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

• ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրություն – Լրացվում է համառոտ նկարագրությունը: 
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 
իսկ ավելացնելուց 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, 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: 

 
 

Հաշվառման տվյալներՀաշվառման տվյալներՀաշվառման տվյալներՀաշվառման տվյալներ 
 
Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպության հաշվառման տվյալները. 
 

 
 

Այս ներդիրում փոփոխությունները կատարվում են խմբագրելուխմբագրելուխմբագրելուխմբագրելու միջոցով: 
 
 

ՀաստիքացուցակՀաստիքացուցակՀաստիքացուցակՀաստիքացուցակ 
 
Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպության հաստիքացուցակը: 
 

 
 

Հաստիքացուցակը կարելի է արտահանել աջ անկյունում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ: Անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և 
արտահանել: 
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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)` 
 

• ԲաժինԲաժինԲաժինԲաժին – Այս մասից կարող եք ընտրել բաժինը, որտեղ պետք է ավելացվի 
հաստիքը, (եթե բաժին չեք ընտրել, ապա հաստիքը լրացվում է վերին 
մակարդակ հանդիսացող հիմնարկին): 

• ՀաստիքՀաստիքՀաստիքՀաստիք\\\\Պաշտոն Պաշտոն Պաշտոն Պաշտոն ––––    Լրացվում է հաստիքի կամ պաշտոնի անվանումը: 
• Հաստիքի տեսակը Հաստիքի տեսակը Հաստիքի տեսակը Հաստիքի տեսակը ––––    Ցանկից ընտրվում է հաստիքի տեսակը:    

    Եթե Հաստիքի տեսակըՀաստիքի տեսակըՀաստիքի տեսակըՀաստիքի տեսակը ընտրված է Համայնքային ծառայողներՀամայնքային ծառայողներՀամայնքային ծառայողներՀամայնքային ծառայողներ կամ 
 ՔաՔաՔաՔաղղղղ. . . . ծառայողներծառայողներծառայողներծառայողներ, ապա Պաշտոնի ծածկագիրՊաշտոնի ծածկագիրՊաշտոնի ծածկագիրՊաշտոնի ծածկագիր դաշտում կհայտնվի  
կոճակը: 

• Պաշտոնի ծածկագիրը Պաշտոնի ծածկագիրը Պաշտոնի ծածկագիրը Պաշտոնի ծածկագիրը ––––    Հաստիքի տեսակի ընտրությունից հետո 
հայտված  կոճակը սեղմելիս բացվում է պատուհան, որում նշված 
պաշտոնի ծածկագրերից ընտրվում է համապատասխան ծածկագիրը:    
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• Պաշտոնի անձնագիրը Պաշտոնի անձնագիրը Պաշտոնի անձնագիրը Պաշտոնի անձնագիրը ----    Այս դաշտի միջոցով բեռնվում է պաշտոնի 
անձնագիրը: Բեռնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, 
այնուհետև ընտրելով ֆայլը, սեղմել Open Open Open Open կոճակը: Բեռնվող ֆայլը կարող 
է ունենալ միայն փաստաթղթերին հատուկ ձևաչափ, օրինակ doc, pdf, xls, doc, pdf, xls, doc, pdf, xls, doc, pdf, xls, 
htm, html, txthtm, html, txthtm, html, txthtm, html, txt: 

• Դրույքաչափ Դրույքաչափ Դրույքաչափ Դրույքաչափ ––––    Լրացվում է դրույքաչափը (ՀՀ դրամով): 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց 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, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»»    կոճակը: 

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

համակարգը կհարցնի` 
 

    
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հեռացումից 

հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 
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ԱշխատակիցներԱշխատակիցներԱշխատակիցներԱշխատակիցներ    
 

Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպության աշխատակիցների ցուցակը: 
 

 
 

Ազատված աշխատակիցներին տեսնելու համար անհրաժեշտ է վերևի աջ 
անկյունում ցանկից ընտրել ԱզԱզԱզԱզատվածներ ատվածներ ատվածներ ատվածներ գրառումը. իսկ բոլոր աշխատակիցներին 
տեսնելու համար Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր գրառումը: 

 
Աշխատակիցների ցուցակը կարելի է արտահանել ձախ անկյունում պատկերված 

կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և 
արտահանել: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
 

 
 

Եթե համակարգում դեռ գրանցված չեն հաստիքներ, աշխատակից հնարավոր չէ 
ավելացնել: 

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

• ՀաստիքՀաստիքՀաստիքՀաստիք\\\\Պաշտոն Պաշտոն Պաշտոն Պաշտոն ––––    Ցանկից ընտրվում է հաստիքը (պաշտոնը): 
• Աշխատակից Աշխատակից Աշխատակից Աշխատակից ––––    Բնակչության ռեգիստրից ներդրվում է աշխատակիցը: 

Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող որոնման համակարգի օգնությամբ գտնել տվյալ անձին, 
այնուհետև փոխանցել տվյալները:    

• Հրամանի ամսաթիվ Հրամանի ամսաթիվ Հրամանի ամսաթիվ Հրամանի ամսաթիվ ––––    Լրացվում է հրամանի ամսաթիվը:    
• Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ ---- Ցանկից ընտրվում է պայմանագրի տեսակը: Եթե 

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

• Հրամանի համար Հրամանի համար Հրամանի համար Հրամանի համար ––––    Լրացվում է հրամանի համարը:    
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• Աշխատանքի տեսակ Աշխատանքի տեսակ Աշխատանքի տեսակ Աշխատանքի տեսակ ---- Ցանկից ընտրվում է աշխատանքի տեսակը: Եթե 
այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• Դրույքաչափ Դրույքաչափ Դրույքաչափ Դրույքաչափ ––––    Ինքնաշխատ եղանակով լրացվում է հաստիքը ընտրելիս: 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց 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, 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: 

 
 
Թափուր հաստիքներԹափուր հաստիքներԹափուր հաստիքներԹափուր հաստիքներ 

 
Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպությունում առկա թափուր հաստիքների 

ցանկը: Այն արտացոլում է հաստիքացուցակում առկա և չօգտագործված հաստիքները: 
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 Թափուր հաստիքների ցուցակը կարելի է արտահանել ձախ անկյունում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 

 
 
««««ՀայտարարությունՀայտարարությունՀայտարարությունՀայտարարություն»»»»    հղման օգնությամբ կարելի է թափուր հաստիքի համար 

ավելացնել մրցույթիմրցույթիմրցույթիմրցույթի    հայտարարությունհայտարարությունհայտարարությունհայտարարություն: Հղումը կբացի հետևյալ էջը. 
 

 
 

Տվյալները գրանցելուց և պահպանելուց հետո հայտարարությունըհայտարարությունըհայտարարությունըհայտարարությունը ստանում է 
հետևյալ տեսքը` 
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Իսկ մինչ այդ ավելացված հայտարարությունները կարելի է դիտել` բացելով 
ԳլխավորԳլխավորԳլխավորԳլխավոր    ԸնտրանիԸնտրանիԸնտրանիԸնտրանի    => ՀամայնքՀամայնքՀամայնքՀամայնք    ====> ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք ենթաբաժինը կամ ընտրելով 
««««ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՇԽԱՏԱՆՔԱՇԽԱՏԱՆՔԱՇԽԱՏԱՆՔ»»»» բաները: 
 

 
 

 
Կադրերի ռեզերվԿադրերի ռեզերվԿադրերի ռեզերվԿադրերի ռեզերվ 

 
Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպության աշխատակիցների ռեզերվային 

ցուցակը: 
 



 86 

 

 
 

Կադրերի ռեզերվի ցուցակը կարելի է արտահանել ձախ անկյունում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և 
արտահանել: 

 

 
 
Սույն բաժնում, «ԱզգանունԱզգանունԱզգանունԱզգանուն, , , , ԱնունԱնունԱնունԱնուն, , , , ՀայրանունՀայրանունՀայրանունՀայրանուն»»»»    սյան վրա կա հղում, որի օգնությամբ 
բացվում է նոր էջ, որտեղ ընդգրկված են կադրերի ռեզերվում տվյալ անձի ««««գրանցման գրանցման գրանցման գրանցման 
թերթիկիթերթիկիթերթիկիթերթիկի»»»» տվյալները:  

 

 
 

ԳրանցմաԳրանցմաԳրանցմաԳրանցման թերթիկըն թերթիկըն թերթիկըն թերթիկը նույնպես կարելի է արտահանել ձախ անկյունում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել 

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

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Հերթական համարըՀերթական համարըՀերթական համարըՀերթական համարը – Ռեզերվում գրանցվողների հերթական համարը 
/լրացվում է համակարգի կողմից/: 

• ՊաշտոնՊաշտոնՊաշտոնՊաշտոնի ծածկագիրի ծածկագիրի ծածկագիրի ծածկագիր    ––––    Ցանկից ընտրվում է հաստիքը (պաշտոնը): 
• Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն ––––Բնակչության ռեգիստրից ներդրվում է աշխատակիցը, 

ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվելու է բնակչության ցանկը, որտեղից ընտրելով անհրաժեշտ 
աշխատակցին, սեղմում եք փոխանցել կոճակը: 

• Վերջին պաշտոնը Վերջին պաշտոնը Վերջին պաշտոնը Վերջին պաշտոնը ––––    Լրացվում է աշխատակցի զբաղեցրած վերջին պաշտոնը: 
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• Գրանցվելու հիմքը Գրանցվելու հիմքը Գրանցվելու հիմքը Գրանցվելու հիմքը ––––    Ներդրվում է գրանցվելու հիմքը, ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից 
ընտրելով  անհրաժեշտ գրանցման հիմքը, սեղմում եք փոխանցել կոճակը: 

• Դասային աստիճանը Դասային աստիճանը Դասային աստիճանը Դասային աստիճանը ––––    Դասային աստիճանների ցանկից ներդրվում է 
աշխատակցի ունեցած դասային աստիճանը, ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող ցանկից ընտրելով  
անհրաժեշտ աստիճանը, սեղմում եք փոխանցել կոճակը: 

• Որոշման ամսաթիվը Որոշման ամսաթիվը Որոշման ամսաթիվը Որոշման ամսաթիվը ----    Լրացվում է որոշման ամսաթիվը:    
• Որոշման ամսաթիվը Որոշման ամսաթիվը Որոշման ամսաթիվը Որոշման ամսաթիվը ––––    Լրացվում է որոշման համարը:    
• Երբվանից Երբվանից Երբվանից Երբվանից ––––    Մինչև երբ Մինչև երբ Մինչև երբ Մինչև երբ ––––    Լրացվում է ռեզերվում գրանցված մնալու 

ժամանակահատվածը: 
• Դիմումը Դիմումը Դիմումը Դիմումը ----    Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է Դիմումը: 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, xls, htm, html, txt doc, pdf, xls, htm, html, txt doc, pdf, xls, htm, html, txt doc, pdf, xls, htm, html, txt և այլն: 

• Հիմքը Հիմքը Հիմքը Հիմքը ----    Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է «Հիմքը»: 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, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txtdoc, pdf, xls, htm, html, txt: 

 

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

 
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: 

 
ԱԱԱԱ////Հ տեղեկագիրՀ տեղեկագիրՀ տեղեկագիրՀ տեղեկագիր    
    

Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպությանը վերաբերող աշխատաժամանակի 
հաշվարկի տեղեկագրերի ցուցակը: 

 

 
    

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)` 
 

• ԳործատուԳործատուԳործատուԳործատու    –  կոճակի օգնությամբ առանձին պատուհանի վրա բացվում 
է կազմակերպություններ ցանկը` աշխատակիցներին ընտրելու 
հնարավորությամբ: Ընտրելով և նշելով համապատասխան 
աշխատակցին, կարելի է փոխանցել տվյալ աշխատակցի տվյալները 
Գործատու դաշտԳործատու դաշտԳործատու դաշտԳործատու դաշտ: 

• Փաստաթղթի համարը Փաստաթղթի համարը Փաստաթղթի համարը Փաստաթղթի համարը ––––    Մուտքագրվում է տեղեկագրի համարը: 
• Լրացման ամսաթիվ Լրացման ամսաթիվ Լրացման ամսաթիվ Լրացման ամսաթիվ ––––    Լրացվում է տեղեկագրի լրացման ամսաթիվը: 
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• Հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբ Հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբ Հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբ Հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբ ––––    Լրացվում է տեղեկագրի 
հաշվետու ժամանակահատվածի սկզբի ամսաթիվը: 

• Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջ Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջ Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջ Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջ ––––    Լրացվում է տեղեկագրի 
հաշվետու ժամանակահատվածի վերջի ամսաթիվը: 

• ՍտորաՍտորաՍտորաՍտորաբաժանման ղեկավար բաժանման ղեկավար բաժանման ղեկավար բաժանման ղեկավար / / / / Ներկայացուցիչ Ներկայացուցիչ Ներկայացուցիչ Ներկայացուցիչ –––– Աշխատակիցների 
ցանկից ներդրվում է աշխատակիցը: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո կբացվի աշխատակիցների 
ցանկը, որտեղից կարելի է ընտրել անհրաժեշտ աշխատակցին և 
փոխանցել նրա տվյալները համապատասխան դաշտ:    

 

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, 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: 
    

Տեղեկագիրը դիտելու համար պետք է ցուցակում այդ տեղեկագրի տողի վրա 
սեղմել  (խմբագրել) կոճակի ձախ կողմում գտնվող  կոճակը: Արդյունքում կբացվի 
համապատասխան տեղեկագրի վարման էջը. 
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Տեղեկագիրը կարելի է արտահանել ձախ անկյունում պատկերված կոճակների 
, ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել : 

 

 
 

Տեղեկագրի վարման կանոնները կարելի է տեսնել` սեղմելով ««««Տեղեկագրի Տեղեկագրի Տեղեկագրի Տեղեկագրի 
վարման կանոններըվարման կանոններըվարման կանոններըվարման կանոնները»»»» հղումը:  
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Տեղեկագրի խմբագրումՏեղեկագրի խմբագրումՏեղեկագրի խմբագրումՏեղեկագրի խմբագրում    
    

 
 
Աշխատաժամանակի հաշվարկ կատարելու համար` 

• Ցուցակի վերևից նշվում են ոչ աշխատանքային օրերը (շաբաթ, կիրակի և 
տոներ): 

 
Վանդակներում նշված զրոները փոխարինվում են է աշխատած ժամերի 

քանակով` 
• Աշխատած ժամերի Աշխատած ժամերի Աշխատած ժամերի Աշխատած ժամերի դեպքում լրացվում է տվյալ օրը աշխատած ժամերի 

քանակը (թվերովթվերովթվերովթվերով): 
• ԳործուղումներիԳործուղումներիԳործուղումներիԳործուղումների դեպքում` ԳԳԳԳ տառը, (այն նույնպես հաշվարկում է որպես 

աշխատաժամանակ): 
• ԱրձակուրդիԱրձակուրդիԱրձակուրդիԱրձակուրդի դեպքում` ԱԱԱԱ տառը: 
• ՊարապուրդիՊարապուրդիՊարապուրդիՊարապուրդի դեպքում ` ՊՊՊՊ տառը: 
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Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
    
    
ՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթերՓաստաթղթեր 

 
Այս ներդիրը ներառում է կազմակերպությանը վերաբերող փաստաթղթերի 

ցանկը: Օրինակ կարող են գրանցվել կազմակերպության կանոնադրությունը, 
ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականը, տարբեր 
տեղեկատուներ և այլն:  

 

 
 

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

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
 

 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

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

 

 
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 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: 

 
 

ԿազմակերպությանԿազմակերպությանԿազմակերպությանԿազմակերպության    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: 
 

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 տվյալ կազմակերպության տեղեկատվական դաշտերում /ներդիրներում/ 
գրանցված տվյալներ կան, ապա համակարգը չի թողնի այն հեռացնել և կզգուշացնի 
հետևյալ հաղորդագրությամբ` 

 

 
 

Կազմակերպությունը կարելի է հեռացնել միայն տվյալ գրանցումները 
հեռացնելուց հետո: 

 
    
Ստորաբաժանման ավելացումՍտորաբաժանման ավելացումՍտորաբաժանման ավելացումՍտորաբաժանման ավելացում    

    

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

 

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

• ՎերադասՎերադասՎերադասՎերադաս – Կազմակերպությունների ցանկից ընտրվում է այն կազմա-
կերպությունը, որը համարվում է լրացվող ստորաբաժանման վերադաս: 
Այն ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») կոճակը, որից 
հետո բացվում է Կազմակերպությունների ցանկը, որտեղից, ընտրելով 
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անհրաժեշտ Կազմակերպությունը` սեղմում եք «փոխանցել» կոճակը: 
Եթե ստորաբաժանում ավելացվի կազմակերպության էջից, ապա այդ 
կազմակերպությունը տվյալ ստորաբաժանման համար լռելայն կընդուվի 
որպես վերադաս:  

• ԱնվանումԱնվանումԱնվանումԱնվանում - Լրացվում է ստորաբաժանման անվանումը: 
• Տեղակայվածությունը քարտեզի վրաՏեղակայվածությունը քարտեզի վրաՏեղակայվածությունը քարտեզի վրաՏեղակայվածությունը քարտեզի վրա - Այս դաշտի միջոցով բեռնվում է 

քարտեզի հատված, որի միջոցով ցուցադրվում է ստորաբաժանման 
տեղակայվածությունը համապատասխան տեղանքում:  

• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է ստորաբաժանման մասին տեղե-
կատվություն: 

• Գրանցման ամսաթիվ Գրանցման ամսաթիվ Գրանցման ամսաթիվ Գրանցման ամսաթիվ – Լրացվում է գրանցման ամսաթիվը: 
• Փոստային դասիչՓոստային դասիչՓոստային դասիչՓոստային դասիչ – Լրացվում է փոստային դասիչը: 
• ԱշխԱշխԱշխԱշխ. օրերօրերօրերօրեր – Նշվում են շաբաթվա այն օրերը, որոնք համարվում են տվյալ 

կազմակերպության համար աշխատանքային:  
• ԱշխԱշխԱշխԱշխ. ժամերժամերժամերժամեր – Լրացվում են կազմակերպության աշխատանքային 

ժամերը: 
    
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

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

ՍտորաբաժանմանՍտորաբաժանմանՍտորաբաժանմանՍտորաբաժանման    տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների    դիտումդիտումդիտումդիտում    
    
Աղյուսակում ստորաբաժանման հղման վրա սեղմելով, բացվում է տվյալ 

ստորաբաժանման դիտման էջը: Այն հանդիսանում է կազմակերպության դիտմանկազմակերպության դիտմանկազմակերպության դիտմանկազմակերպության դիտման էջի 
մասնավոր դեպք: 

 
Ստորաբաժանման դիտումը, խմբագրումնխմբագրումնխմբագրումնխմբագրումն    ու հեռացումըհեռացումըհեռացումըհեռացումը կատարվում են 

ինչպես կազմակերպությունների օրինակում: 
 
Կազմակերպությունների /ստորաբաժանումների/ աշխատակիցներ մասում 

գրանցված աշխատակցի  ««««ազգանունազգանունազգանունազգանուն, , , , անունանունանունանուն, , , , հայրանունհայրանունհայրանունհայրանուն»»»» հղման վրա սեղմելուց 
կբացվի մի նոր էջ, որը պարունակում է տվյալ աշխատակցին վերաբերող տարբեր 
տեղեկությունների և տվյալներ: Տվյալները և տեղեկությունները տեղաբաշխված են 
տարբեր ներդիրներում.  

 
    



Անձնական թերթիկԱնձնական թերթիկԱնձնական թերթիկԱնձնական թերթիկ    
    
 Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի անձնական թերթիկում առկա բոլոր 
տվյալները:  
 

 
 

Անձնական թերթիկԱնձնական թերթիկԱնձնական թերթիկԱնձնական թերթիկ ներդիրը պարունակում է երկու տիպի տվյալներ. 
1. Տվյալներ, որոնք փոխանցվում են ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ Ֆիզիկական անձանց ռեգիստՖիզիկական անձանց ռեգիստՖիզիկական անձանց ռեգիստՖիզիկական անձանց ռեգիստրրրր    

ենթահամակարգից: Այդ տվյալները այս ներդիրից հնարավոր չի խմբագրել: 
Դրանք են` 
• Սեռը: 
• Ծննդյան ամսաթիվը: 
• Ծննդավայրը: 
• Քաղաքացիությունը: 
• Բնակության հասցեն: 
• Հաշվառման վայրը: 
• Անձնագրի տվյալները: 
• Հեռախոսները և էլ.փոստը: 

2. Տվյալներ, որոնք լրացվում կամ խմբագրվում են տեղում /տվյալ ներդիրում/: 
Դրանք են. 
• Ինչ օտար լեզուների է տիրապետում: 

• Գիտական աստիճանը: 
• Գիտական կոչումը: 
• Գիտական աշխատություններ և գյուտեր: 
• Կատարված աշխատանքը աշխատանքային գործունեության uկզբից: 
• Պետական պարգևներ և մրցանակներ: 
• Առնչություն զինվորական ծառայության հետ: 
• Ընտանեկան դրությունը անձնական թերթիկը լրացնելու պահին: 
 

Աշխատակցի անձնական թերթիկը կարելի է արտահանել ձախ կողմում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել 

 կոճակը և արտահանել: 
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Բոլոր դաշտերում տվյալներ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
(ավելացնել) կոճակը, որից հետո բացվող դաշտերում լրացում կատարելուց հետո 
պահպանելու համար սեղմել «Պահպանել» կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 

ԳործուղումներԳործուղումներԳործուղումներԳործուղումներ    
    

Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի գործուղումների ցուցակը`  
 

 
 

Գործուղման վկայականըԳործուղման վկայականըԳործուղման վկայականըԳործուղման վկայականը ստանալու և արտահանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
 կոճակը, այնուհետև աղյուսակի ձախ մասի հայտնված , ,  կոճակների 

օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և արտահանել: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
    

    
    

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գործուղման վայրըԳործուղման վայրըԳործուղման վայրըԳործուղման վայրը, , , , կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը    –––– Լրացվում է գործուղման 
վայրը և կազմակերպությունը: 

• Օրերի քանակըՕրերի քանակըՕրերի քանակըՕրերի քանակը    ----    Լրացվում է գործուղման մեկնելու օրերի քանակը:    
• Գործուղման տեսակըԳործուղման տեսակըԳործուղման տեսակըԳործուղման տեսակը    ----    Ցանկից ընտրվում է գործուղման տեսակը:    Եթե 

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

• ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    ––––    Լրացվում է գործուղման նպատակը: 
• Մեկնելու ամսաթիվըՄեկնելու ամսաթիվըՄեկնելու ամսաթիվըՄեկնելու ամսաթիվը - Լրացվում է գործուղում մեկնելու ամսաթիվը:    
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• Վերադարձի ամսաթիվըՎերադարձի ամսաթիվըՎերադարձի ամսաթիվըՎերադարձի ամսաթիվը    - Լրացվում է գործուղումից վերադառնալու 
ամսաթիվը:  

• Հրամանի համարըՀրամանի համարըՀրամանի համարըՀրամանի համարը    ––––    Լրացվում է գործուղում տալու հրամանի 
/կարգադրության/ համարը: 

• Հրամանի ամսաթիվըՀրամանի ամսաթիվըՀրամանի ամսաթիվըՀրամանի ամսաթիվը    ---- Լրացվում է գործուղում տալու հրամանի 
/կարգադրության/ ամսաթիվը:  

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 
իսկ ավելացնելուց 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, 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: 
    
Կարգապահական տույժերԿարգապահական տույժերԿարգապահական տույժերԿարգապահական տույժեր    
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 Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի կարգապահական տույժերի 
ցուցակը`  
 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    

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

    
    

Լրացվող դաշտերը` 
 

• ՏոՏոՏոՏոււււյժիյժիյժիյժի    ամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվը    ----    Լրացվում է տույժի կիրառման ամսաթիվը:     
• ՏույժիՏույժիՏույժիՏույժի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    ----    Ցանկից ընտրվում է տույժի 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 տույժի նկարագրությունը:    
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 
իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժՀրաժՀրաժՀրաժարվելարվելարվելարվել»»»» 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` 
««««ՀրաժարվՀրաժարվՀրաժարվՀրաժարվելելելել»»»» 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: 
    
    
    

ԽրախուսումներԽրախուսումներԽրախուսումներԽրախուսումներ    
    
 Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի խրախուսումների ցուցակը`  
 

 
 

 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    

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

    
    

Լրացվող դաշտերը` 
 

• ԽրախուսմանԽրախուսմանԽրախուսմանԽրախուսման    ամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվը    ----    Լրացվում է խրախուսում տալու ամսաթիվը:    
• ԽրախուսմանԽրախուսմանԽրախուսմանԽրախուսման    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    ----    Ցանկից ընտրվում է խրախուսման տեսակը:    

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

• ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունըըըը    ----    Լրացվում է խրախուսման նկարագրությունը:    
    

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

 Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի ատեստավորումների ցուցակը`  
 

 
 

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

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը 
 

• ԱտեստաԱտեստաԱտեստաԱտեստավորմանվորմանվորմանվորման    տեսակը տեսակը տեսակը տեսակը ––––    Ցանկից ընտրվում է ատեստավորման 
տեսակը: 

• ԱտեստավորմանԱտեստավորմանԱտեստավորմանԱտեստավորման    ամսաթիվը ամսաթիվը ամսաթիվը ամսաթիվը ----    Լրացվում է ամսաթիվը:     
• Ատեստավորման միավորները Ատեստավորման միավորները Ատեստավորման միավորները Ատեստավորման միավորները ––––    Լրացվում են ատեստավորման 

արդյունքում ստացված միավորները::::    
• Եզրակացությունը Եզրակացությունը Եզրակացությունը Եզրակացությունը ----    Լրացվում է ատեստավորման եզրակացությունը:    

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց 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 «Պահպանել» 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` CancCancCancCancelelelel կոճակը: 



ԱրձակուրդներԱրձակուրդներԱրձակուրդներԱրձակուրդներ    
    
 Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի արձակուրդների ցուցակը`  
 

 
 

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

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
    

    
    

Լրացվող դաշտերը 
 

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

• Օրերի քանակը Օրերի քանակը Օրերի քանակը Օրերի քանակը ––––    Լրացվում է արձակուրդի օրերի քանակը: 
• Արձակուրդի սկիզբը Արձակուրդի սկիզբը Արձակուրդի սկիզբը Արձակուրդի սկիզբը ----    Արձակուրդի վերջը Արձակուրդի վերջը Արձակուրդի վերջը Արձակուրդի վերջը ----    Լրացվում է արձակուրդի 

հատկացման ժամանակահատվածը:  
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել» կոճակը, 
իսկ ավելացնելուց 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, 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: 
 
ՎերապատրաստումներՎերապատրաստումներՎերապատրաստումներՎերապատրաստումներ    
    

 Այս ներդիրը պարունակում է աշխատակցի վերապատրաստումների ցուցակը`  
 

 
 

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

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 
    

    
    

Լրացվող դաշտերը` 
 

• ՎերապատրաստմանՎերապատրաստմանՎերապատրաստմանՎերապատրաստման    տիպը տիպը տիպը տիպը ––––    Ցանկից ընտրվում է վերապատրաստման 
տիպը:    

• Վերապատրաստման վայրը Վերապատրաստման վայրը Վերապատրաստման վայրը Վերապատրաստման վայրը ––––    Լրացվում է վերապատրաստման վայրը:    
• ՎերՎերՎերՎեր. . . . արդյունքում ստացված փաստաթղթի համարը արդյունքում ստացված փաստաթղթի համարը արդյունքում ստացված փաստաթղթի համարը արդյունքում ստացված փաստաթղթի համարը ––––    Լրացվում է 

վերապատրաստման արդյունքում ստացված փաստաթղթի համարը:    
• Վերապատրաստման թեման Վերապատրաստման թեման Վերապատրաստման թեման Վերապատրաստման թեման ––––    Լրացվում է վերապատրաստման թեման:    
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• Երբվանից Երբվանից Երբվանից Երբվանից ––––    Երբ Երբ Երբ Երբ ----    Լրացվում է վերապատրաստման 
ժամանակահատվածը /սկիզբը և վերջը/: Սեղմում եք աջ կողմի վանդակի 
վրա, բացում եք օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը 
(մանրամասն տես` ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը):    

• Հրամանի համարը Հրամանի համարը Հրամանի համարը Հրամանի համարը ––––    Լրացվում է հրամանի համարը:    
• Հրամանի ամսաթիվ Հրամանի ամսաթիվ Հրամանի ամսաթիվ Հրամանի ամսաթիվ ––––    Լրացվում է հրամանի ամսաթիվը:    

 
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: 
    
    

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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Կառուցվածքային սխեմաԿառուցվածքային սխեմաԿառուցվածքային սխեմաԿառուցվածքային սխեմա    
 
 Այս ենթահամակարգը հնարավորություն է ընձեռում ՀԿՏՀ-ում գրանցված 
կազմակերպությունների համար ինքնաշխատ եղանակով ստեղծել ինտերակտիվ 
««««ԿԿԿԿառուցվածքային սխեմաառուցվածքային սխեմաառուցվածքային սխեմաառուցվածքային սխեմա»»»»,,,, որում հիերարխիկորեն և գրաֆիկական տեսքով 
պատկերվում են տվյալ կառույցի բոլոր սուբյեկտները (ստորաբաժանումները, և 
աշխատակիցները) և դրանց կապերը: Սխեմայում պատկերված ցանկացած 
գրաֆիկական բաղադրիչ հղում է դեպի տվյալ սուբյեկտի էջը:     
 
 Կազմակերպության ««««ԿԿԿԿառուցվածքային սխեմայիառուցվածքային սխեմայիառուցվածքային սխեմայիառուցվածքային սխեմայի»»»» էջը կարելի է բացել, սեղմելով 

տվյալ կազմակերպության գլխավոր էջի վերին աջ մասում գտնվող  կոճակը: 
 

 
 
 Առաջին անգամ էջը բացելիս այն լինում է դատարկ: Եթե բացվել է տվյալ էջը 
կառավարելու իրավասություն ունեցող օգտագործողի կողմից, ապա էջը կունենա 
հետևյալ տեսքը` 
 

 
    

    Էջում առկա են միայն կազմակերպության անվանումը և ««««Կառուցվածքային Կառուցվածքային Կառուցվածքային Կառուցվածքային 
սխեմասխեմասխեմասխեմա»»»» ստեղծելու     կոճակը: 

 
  
 

ՍտեղծՍտեղծՍտեղծՍտեղծումումումում    
    
««««Կառուցվածքային սխեմաԿառուցվածքային սխեմաԿառուցվածքային սխեմաԿառուցվածքային սխեմա»»»» ստեղծելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(ավելացնել) կոճակը, որից հետո տվյալ էջի վրա կարտացոլվեն տվյալ 
կազմակերպության, նրա բոլոր ստորաբաժանումների և աշխատակիցների 
գրաֆիկական բաղադրիչ – հղումները, ինչպես նաև ձևավորման գործիքները:  
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 Առանց ստվերի  բաղադրիչները կազմակերպության և նրա ստորաբա-

ժանումների էջերին հղումներ են, իսկ ստվերով  բաղադրիչները` աշխատակից-
ների էջերին: 
 ««««Կառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեման»»»» ձևավորելու համար անհրաժեշտ է մկնիկի 
օգնությամբ տեղաշարժել և հիերարխիկորեն դասավորել բաղադրիչները` 
 

 
 
 

Դասավորելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակի վրա և գծել «բաղադրիչների» 
միջև եղած «կապերը»:  
 

աբաբ.. 

����.. 
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Եթե որևէ գիծ ճիշտ չեք գծել, ապա այն կարող եք հեռացնել` սեղմելով  
կոճակը: Տվյալ կոճակի օգնությամբ կարող եք հերթով հեռացնել ստեղծած գծերը: 

կոճակի օգնությամբ կարող եք հեռացնել բոլոր գծերը միասին: 
 
Ձևավորած ««««Կառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեման» » » » պահպանելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել  կոճակը, հրաժարվելու համար`  կոճակը: 
 
Այսուհետ ««««Կառուցվածքային սխեմայիԿառուցվածքային սխեմայիԿառուցվածքային սխեմայիԿառուցվածքային սխեմայի»»»» էջը բացելիս նրա վերին ձախ մասում 

կարտացոլվեն սխեմայի խմբագրման ( ) և հեռացման ( ) կոճակները /եթե բացվել է 
այն կառավարելու իրավասություն ունեցող օգտագործողի կողմից/: 

Սեղմելով     (Խմբագրել) կոճակը կարող եք կատարել ստեղծված 
««««Կառուցվածքային սխեմայիԿառուցվածքային սխեմայիԿառուցվածքային սխեմայիԿառուցվածքային սխեմայի» » » » խմբագրման գործողություններ և պահպանել 
փոփոխությունները: Սեղմելով  (Հեռացնել) կոճակը կարող եք հեռացնել գոյություն 
ունեցող ««««Կառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեմանԿառուցվածքային սխեման»:»:»:»: 

 
    
    
ԲաղադրիչներիԲաղադրիչներիԲաղադրիչներիԲաղադրիչների    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    աաաավելացումվելացումվելացումվելացում    
 

 կոճակի օգնությամբ կարելի է ավելացնել ««««ստորաբաժանումստորաբաժանումստորաբաժանումստորաբաժանում»»»» տիպի 
բաղադրիչ, իսկ  կոճակի օգնությամբ` ««««աշխատակիցաշխատակիցաշխատակիցաշխատակից»»»» տիպի: Կոճակները 
սեղմելուց առաջ խորհուրդ է տրվում դրանց ձախ կոմի դաշտում լրացնել բաղադրիչի 
անվանումը. ստորաբաժանման դեպքում` անվանումը, իսկ աշխատակցի դեպքում` 
ազգանունը, անունը, հայրանունը: Հարկ է նշել, որ այդ ձևով ավելացրած 
բաղադրիչները չեն հանչեն հանչեն հանչեն հանդիսանում հղումներդիսանում հղումներդիսանում հղումներդիսանում հղումներ: 

 
    
Բաղադրիչների խմբագրումԲաղադրիչների խմբագրումԲաղադրիչների խմբագրումԲաղադրիչների խմբագրում 

 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է այդ բաղադրիչի վրա սեղմել մկնիկի «աջ» 

կոճակը: Արդյունքում էջի վրա կարտացոլվի «խմբագրման» պատուհանը` 
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Պատուհանի վերին մասում է գտնվում բաղադրիչի անվանման դաշտըբաղադրիչի անվանման դաշտըբաղադրիչի անվանման դաշտըբաղադրիչի անվանման դաշտը: Կարող 

եք փոփոխել անվանումը, տառատեսակի չափը, տառերի գույնը: Կարող եք նաև 
ընդգծել «անվանումը»:  

 
Կատարված փոփոխությունները պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը:  
 
 
 
Բաղադրիչի հԲաղադրիչի հԲաղադրիչի հԲաղադրիչի հեռացումեռացումեռացումեռացում    
    
Բաղադրիչը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է  «Բաղադրիչի խմբագրման» 

պատուհանի վրա սեղմել    ««««ՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնել»»»» կոճակը: Արդյունքում տվյալ բաղադրիչը 
կհեռացվի ««««Կառուցվածքային սխեմայիցԿառուցվածքային սխեմայիցԿառուցվածքային սխեմայիցԿառուցվածքային սխեմայից»:»:»:»: 

 
    
    



ՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքիՀամայնքի    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջեի կառավարմանի կառավարմանի կառավարմանի կառավարման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    
    

ԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներ    
««««ԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներ»»»» բաժինը ներառում է եկամտատեսակների ցանկը` 

ծառատիպ կամ աղյուսակային տեսքով: Աղյուսակային տեսքին անցնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, ծառատիպ տեսքին անցնելու համար`  կոճակը: 

 

 
 

 
 

Աղյուսակային տեսքով դիտելիս հնարավորություն է տրվում կատարել զտում 
ըստ Հավաքագրվող և Խմբավորվող եկամտատեսակների` համապատասխանաբար 
սեղմելով  (Հավաքագրվող) և  (խմբավորվող) կոճակները: 

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Աղյուսակում կամ ծառատիպ տեսքում, եկամտատեսակի հղման վրա սեղմելիս, 

աջ մասում կբացվի եկամտատեսակի դիտման էջը. 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Եկամտատեսակ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո աջ կողմում կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 
 

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

• ՏողՏողՏողՏող – Լրացվում է հաշվետվության տողի համարը: 
• Եկամտի տիպըԵկամտի տիպըԵկամտի տիպըԵկամտի տիպը – Ցանկից ընտրվում է եկամտի տիպը` սեփական, ոչ 

սեփական: 
• Եկամտատեսակ Եկամտատեսակ Եկամտատեսակ Եկամտատեսակ – Լրացվում է եկամտատեսակի անվանումը: 
• Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ – Լրացվում է եկամտատեսակի հաշվետվության 

տեքստը: 
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• Ծնողի տող Ծնողի տող Ծնողի տող Ծնողի տող – Եթե ավելացվող տողը ենթատող է հանդիսանում որևէ 
տողի, ապա այս դաշտից ընտրվում է ավելացվող տողի համար ծնող 
հանդիսացող տողը: 

• Բյուջեն Բյուջեն Բյուջեն Բյուջեն – Ցանկից ընտրվում է բյուջեի տիպը` Վարչական, Ֆոնդային, 
Ընդհանուր: 

• Հաշվեհամար Հաշվեհամար Հաշվեհամար Հաշվեհամար – Լրացվում է եկամտատեսակի հաշվեհամարը: 
• Դասակարգիչ Դասակարգիչ Դասակարգիչ Դասակարգիչ – Լրացվում է եկամտատեսակի դասակարգիչը: 
• Եկամտատեսակի Հավաքագրվող Հավաքագրվող Հավաքագրվող Հավաքագրվող կամ    խմբավորվող խմբավորվող խմբավորվող խմբավորվող լինելու դեպքում 

կատարվում են համապատասխան նշումներ: 
 

Խիստ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ նշվեն ««««ՀավաքագրվողՀավաքագրվողՀավաքագրվողՀավաքագրվող»»»»    
եկամտատեսակները: Դրանք պետք է համապատասխանեն տվյալ համայնքի 
տվյալ տարվա բյուջեին: Համակարգի որոշ էջերի ճիշտ աշխատանքի համար 
/օրինակ բյուջեի եկամուտների կատարողականի էջը/ անհրաժեշտ է, 
որպեսզի ««««ԽմբավորվողԽմբավորվողԽմբավորվողԽմբավորվող»»»»    նշվածից հետո լինի գոնե մեկ ««««ՀավաքագրվողՀավաքագրվողՀավաքագրվողՀավաքագրվող»»»» 
նշված եկամտատեսակ:  

 

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

 
 

ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
աջ կողմում կբացվի տվյալ եկամտատեսակի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման մասը` 

 

 
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» 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: 

 
 
 

Ծախսատեսակներ ըստ գործառնական դասակարգմանԾախսատեսակներ ըստ գործառնական դասակարգմանԾախսատեսակներ ըստ գործառնական դասակարգմանԾախսատեսակներ ըստ գործառնական դասակարգման    
    
««««ԾախսատեսակներԾախսատեսակներԾախսատեսակներԾախսատեսակներ    ըստըստըստըստ    գործառնականգործառնականգործառնականգործառնական    դասակարգմանդասակարգմանդասակարգմանդասակարգման»»»» բաժինը 

պարունակում է ծախսատեսակների ցանկը` ծառատիպ կամ աղյուսակային տեսքով: 
Աղյուսակային տեսքին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, ծառատիպ 
տեսքին անցնելու համար`  կոճակը: 
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Աղյուսակային տեսքով դիտելիս հնարավորություն է տրվում կատարել զտում 

ըստ Հավաքագրվող և Խմբավորվող ծախսատեսակների` համապատասխանաբար 
սեղմելով  (Հավաքագրվող) և  (խմբավորվող) կոճակները: 

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Աղյուսակում կամ ծառատիպ տեսքում ծախսատեսակի վրա սեղմելիս աջ 

մասում կբացվի ծախսատեսակի դիտման էջը: 
 

 
 
    
ԱվելացուԱվելացուԱվելացուԱվելացումմմմ    
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Ծախսատեսակ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 

կոճակը, որից հետո աջ մասում կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 
 

 
 

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

• ՏողՏողՏողՏող – Լրացվում է տողի համարը: 
• Ծախսատեսակ Ծախսատեսակ Ծախսատեսակ Ծախսատեսակ – Լրացվում է ծախսատեսակի անվանումը: 
• Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ – Լրացվում է ծախսատեսակի հաշվետվության 

տեքստը: 
• ԲաժինԲաժինԲաժինԲաժին – Լրացվում է բաժնի համարը: 
• Խումբ Խումբ Խումբ Խումբ – Լրացվում է խմբի համարը: 
• Դաս Դաս Դաս Դաս - Լրացվում է դասի համարը: 
• Ծնողի տող Ծնողի տող Ծնողի տող Ծնողի տող – Ցանկից ընտրվում է ավելացվող տողի համար ծնող 

հանդիսացող տողը: 
• Ծախսատեսակի ՀավՀավՀավՀավաքագրվող աքագրվող աքագրվող աքագրվող կամ    խմբավորվող խմբավորվող խմբավորվող խմբավորվող լինելու դեպքում 

կատարվում են համապատասխան նշումներ: 
 

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

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

աջ մասում կբացվի տվյալ ծախսատեսակի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման մասը` 
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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: 

 
 
 

Ծախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական հոդվածների Ծախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական հոդվածների Ծախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական հոդվածների Ծախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական հոդվածների 
դդդդասակարգմանասակարգմանասակարգմանասակարգման    

    
««««ԾախսատեսակներԾախսատեսակներԾախսատեսակներԾախսատեսակներ    ըստըստըստըստ    տնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտական    հոդվածների դասակարգմանհոդվածների դասակարգմանհոդվածների դասակարգմանհոդվածների դասակարգման»»»» 

բաժինը ներառում է ծախսատեսակների ցանկը` ծառատիպ կամ աղյուսակային 
տեսքով: Աղյուսակային տեսքին անցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, 
ծառատիպ տեսքին անցնելու համար`  կոճակը: 
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Աղյուսակային տեսքով դիտելիս հնարավորություն է տրվում կատարել զտում 

ըստ Հավաքագրվող և Խմբավորվող ծախսատեսակների` համապատասխանաբար 
սեղմելով  (Հավաքագրվող) և  (խմբավորվող) կոճակները: 

 
 
 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Աղյուսակում կամ ծառատիպ տեսքում ծախսատեսակի վրա սեղմելիս աջ 

մասում կբացվի ծախսատեսակի դիտման էջը: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 

Ծախսատեսակի ավելացման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) 
կոճակը, որից հետո աջ մասում կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 

 

 
 

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

• ՏողՏողՏողՏող – Լրացվում է տողի համարը: 
• Նախահաշվի տողՆախահաշվի տողՆախահաշվի տողՆախահաշվի տող – Լրացվում է նախահաշվի տողը: 
• Ծախսատեսակ Ծախսատեսակ Ծախսատեսակ Ծախսատեսակ – Լրացվում է ծախսատեսակի անվանումը: 
• Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ Հաշվետվության տեքստ – Լրացվում է ծախսատեսակի հաշվետվության 

տեքստը: 
• Նախահաշվի տեքստ Նախահաշվի տեքստ Նախահաշվի տեքստ Նախահաշվի տեքստ – Լրացվում է ծախսատեսակի նախահաշվի 

տեքստը: 
• ԴասակարգիչԴասակարգիչԴասակարգիչԴասակարգիչ – Լրացվում է դասակարգչի համարը: 
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• Հոդված Հոդված Հոդված Հոդված – Լրացվում է հոդվածի համարը: 
• Ծնողի տող Ծնողի տող Ծնողի տող Ծնողի տող – Ցանկից ընտրվում է ավելացվող տողի համար ծնող հանդի-

սացող տողը: 
• Բյուջեն Բյուջեն Բյուջեն Բյուջեն – Ընտրվում է բյուջեի տիպը: 
• Ծախսատեսակի    ՀավաքագրվողՀավաքագրվողՀավաքագրվողՀավաքագրվող, , , , Խմբավորվող Խմբավորվող Խմբավորվող Խմբավորվող կամ ԿանխիկԿանխիկԿանխիկԿանխիկ    լինելու 

դեպքում կատարվում են համապատասխան նշումներ: 
 

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

 
ԽԽԽԽմբագրումմբագրումմբագրումմբագրում    
 

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
աջ մասում կբացվի տվյալ ծախսատեսակի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման մասը` 

 

 
 

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: 
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Եկամուտների պլանԵկամուտների պլանԵկամուտների պլանԵկամուտների պլան    

    
««««Եկամուտների պլանԵկամուտների պլանԵկամուտների պլանԵկամուտների պլան»»»» բաժինը ներառում եկամուտների պլանը ըստ տարիների: 
 

 
 

 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
 
Նոր պլանի ավելացման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (ավելացնել) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Պլանի գրանցման ավելացում Պլանի գրանցման ավելացում Պլանի գրանցման ավելացում Պլանի գրանցման ավելացում էջը` 
 

 
 

Ցանկից ընտրվում է խումբը, հետո եկամտատեսակը կամ հաշվեհամարը: 
/Եկամտատեսակների ցանկում փոփոխություններ կատարելու համար կարելի է 
օգտվել  կոճակից, որը նոր պատուհանում կբացի ԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներԵկամտատեսակներ էջը/: 
Հավաքագրվող եկամտատեսակը կամ նրա հաշվեհամարը ընտրելուց հետո էջի վրա 
կարտացոլվի տվյալ տարվա համար տվյալ եկամտատեսակի պլանի գրանցման էջը` 
ըստ ամիսների (եթե նախորդ տարիների համար այդ եկամտատեսակը եղել է 
պլանավորված համակարգում, ապա էջի ձախ մասում կարտացոլվեն նաև նախորդ 
երկու տարիների պլանային ցուցանիշները և կատարողականը, ինչը կհեշտացնի 
տվյալ տարվա պլանավորման աշխատանքները կատարումը): 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Տարեսկզբի պլանըՏարեսկզբի պլանըՏարեսկզբի պլանըՏարեսկզբի պլանը – Լրացվում է տարեսկզբի պլանը: 
• ՃշտվածՃշտվածՃշտվածՃշտված - Լրացվում է ճշտված ընդհանուր պլանը` 12 ամսվա համար: 

   - կոճակը նախատեսված է ճշտված գումարը ամիսների վրա հավա-
սարաչափ բաժանելու համար: 

 - կոճակը նախատեսված է լրացված դաշտերը մաքրելու համար: 
  - կոճակը նախատեսված է տվյալ ամսվա դաշտի գումարը ամրա-
գրելու` անփոփոխ թողելու համար (ամրագրելուց հետո, գումարը 
կարելի է վերաբաժանել չամրագրված ամիսների վրա հավասա-
րաչափ): 

    

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել» » » » կոճակը, 

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

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

կբացվի տվյալ եկամտատեսակի պլանի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Դաշտերում կատարելով անհրաժեշտ փոփոխություններ, անհրաժեշտ է սեղմել 
ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը` խմբագրածը պահպանելու համար կամ սեղմել ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել 
կոճակը` խմբագրելուց հրաժարվելու համար: 

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

կբացվի տվյալ եկամտատեսակի պլանի հեռացման հեռացման հեռացման հեռացման էջը` 
 

 
    

Գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնելՀեռացնել»»»» կոճակը, իսկ 
հեռացնելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
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Բյուջեի եկամուտների մուտքերԲյուջեի եկամուտների մուտքերԲյուջեի եկամուտների մուտքերԲյուջեի եկամուտների մուտքեր    
 
«Բյուջեի եկամուտների մուտքերԲյուջեի եկամուտների մուտքերԲյուջեի եկամուտների մուտքերԲյուջեի եկամուտների մուտքեր» բաժինը պարունակում է տվյալ համայնքի 

բյուջեի եկամուտները` աղյուսակային տեսքով: Էջը բացելիս լռելայն արտացոլվում են 
միայն տվյալ ամսվա մուտքերը.  

 

 
 
Աղյուսակը պարունակում է` 

• Մուտքի օրըՄուտքի օրըՄուտքի օրըՄուտքի օրը::::    
• ԵկամտատեսակըԵկամտատեսակըԵկամտատեսակըԵկամտատեսակը    - Սյունակի հղումը կատարում է զտում` ըստ տվյալ 

եկամտատեսակի: Օրինակ` սեղմելով ՀՈՂԻ ՀԱՐԿՀՈՂԻ ՀԱՐԿՀՈՂԻ ՀԱՐԿՀՈՂԻ ՀԱՐԿ եկամտատեսակի 
հղումը, կարող եք տեսնել` 

 

 
 
• ԱղբԱղբԱղբԱղբյուրըյուրըյուրըյուրը    - սեղմելով հղումը` բացվում է տվյալ կազմակերպության 

համար նախատեսված ընտրանի` 
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Որտեղ ՄուտքերըՄուտքերըՄուտքերըՄուտքերը հղումը արտացոլում է տվյալ կազմակերպության 
կողմից կատարած մուտքերը: ՊլանըՊլանըՊլանըՊլանը հղումը արտացոլում է 
եկամուտների պլանի էջը: ՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասն հղումը արտացոլում է տվյալ 
կազմակերպության էջը: Աշխատակիցները Աշխատակիցները Աշխատակիցները Աշխատակիցները հղումը`̀̀̀ կազմակերպության 
աշխատակիցների էջը, ՀաստիքացուցակըՀաստիքացուցակըՀաստիքացուցակըՀաստիքացուցակը հղումը` կազմակերպության 
հաստիքացուցակի էջը: 

• Աղբյուրի տիպըԱղբյուրի տիպըԱղբյուրի տիպըԱղբյուրի տիպը    /ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ/: 
• Գումարը հազար դրամներովԳումարը հազար դրամներովԳումարը հազար դրամներովԳումարը հազար դրամներով::::    
• Բանկում մուտքի նկարագրությունըԲանկում մուտքի նկարագրությունըԲանկում մուտքի նկարագրությունըԲանկում մուտքի նկարագրությունը    - այն ինքնաշխատ եղանակով 

լրացվում է գանձապետարանից մուտքերի բեռնավորման ժամանակ: 
 

ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
 
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 

Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտերը` 
• Դրամի Դրամի Դրամի Դրամի ներկայացմաններկայացմաններկայացմաններկայացման    ձևաչափձևաչափձևաչափձևաչափը ը ը ը – ցույց է տալիս, թե գլխավոր էջում 

դրամը ինչպիսի ձևաչափով է ներկայացվում: 
• Փնտրելիս կամ զտելիս ժամանակահատվածի սկիզբը Փնտրելիս կամ զտելիս ժամանակահատվածի սկիզբը Փնտրելիս կամ զտելիս ժամանակահատվածի սկիզբը Փնտրելիս կամ զտելիս ժամանակահատվածի սկիզբը ––––    ցույց է տալիս 

փնտրման կամ զտման ժամանակ կիրառվող ժամանակահատվածի 
սկիզբը, որը կարող է լինել տվյալ ամսվա սկիզբը, տվյալ տարվա սկիզբը 
կամ 10/11/1996թ. /ՀՀ-ում ՏԻՄ-երի ստեղծման օրը/: 

Տվյալ դաշտերը  փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը, 
որից հետո համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրել տվյալ դաշտերը: 
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Բյուջեի մուտքի ավելացումԲյուջեի մուտքի ավելացումԲյուջեի մուտքի ավելացումԲյուջեի մուտքի ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Բյուջեի մուտքերի ավելացման Բյուջեի մուտքերի ավելացման Բյուջեի մուտքերի ավելացման Բյուջեի մուտքերի ավելացման էջը` 
 

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

• Օր Օր Օր Օր - Լրացվում է մուտքի ամսաթիվը: 
• ԵկամտատեսակԵկամտատեսակԵկամտատեսակԵկամտատեսակ – Ցանկից ընտրվում է խումբը, հետո եկամտատեսակը 

կամ հաշվեհամարը: 
• Աղբյուրի տիպըԱղբյուրի տիպըԱղբյուրի տիպըԱղբյուրի տիպը – Ընտրվում է աղբյուրի տիպը /ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձ/: 
• ԱղբյուրԱղբյուրԱղբյուրԱղբյուր - Ֆիզիկական անձանց կամ Կազմակերպությունների 

ռեգիստրից, կախված, թե ինչ տիպի աղբյուր է ընտրված, որոնվում և 
ընտրվում է այն կազմակերպությունը կամ ֆիզիկական անձը, որը 
հանդիսանում է մուտքի աղբյուր /վճարող/: 

• Գումար Գումար Գումար Գումար ((((հազհազհազհազ. . . . դրամդրամդրամդրամ)))) - Լրացվում է մուտքի գումարի չափը` հազար 
դրամներով: 

  
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, 

իսկ ավելացումից հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
Կա ավելացնելու ևս երկու եղանակ` 
1.1.1.1. Եթե նոր ավելացվող մուտքն իր տվյալներով մոտ է արդեն իսկ գոյություն 

ունեցող որևէ մուտքի, ապա կարելի է օգտվել     (ընդունել որպես նմուշ)    
կոճակից, որը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ կկիրառի առկա մուտքի բոլոր տվյալները, կմնա 
միայն փոփոխել որոշ լրացված տվյալներ` համապատասխանեցնելով նոր 
մուտքին: 

2.2.2.2. Գոյություն ունի նաև տեղական գանձապետական բաժանմունքից ստացած 
ֆայլից ինքնաշխատ եղանակից մուտքերի բեռնման հնարավորություն: 

 
    
ՄուտՄուտՄուտՄուտքի խմբագրումքի խմբագրումքի խմբագրումքի խմբագրում    
 
Խմբագրման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ««««Բյուջեի մուտքի խմբագրԲյուջեի մուտքի խմբագրԲյուջեի մուտքի խմբագրԲյուջեի մուտքի խմբագրումումումում»»»»    էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո, խմբագրածը պահպանելու համար, 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, խմբագրումից հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
Մուտքի հեռացումՄուտքի հեռացումՄուտքի հեռացումՄուտքի հեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

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

 
 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 
Բյուջեի մուտքերում փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(փնտրում) կոճակը, որից հետո կբացվի ««««Բյուջեի մուտքերի փնտրումԲյուջեի մուտքերի փնտրումԲյուջեի մուտքերի փնտրումԲյուջեի մուտքերի փնտրում»»»»    էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ ավելին` 

 

ԺամանակահատվածԺամանակահատվածԺամանակահատվածԺամանակահատված – Տվյալ դաշտում լրացվում են այն հավանական 
ժամանակահատվածի սկիզբը և վերջը, երբ կատարվել է մուտքը: 
Եկամտատեսակ Եկամտատեսակ Եկամտատեսակ Եկամտատեսակ ---- Տվյալ դաշտում ցանկից ընտրվում է եկամտատեսակը կամ 
հաշվեհամարը: 
Աղբյուրի տիպը Աղբյուրի տիպը Աղբյուրի տիպը Աղբյուրի տիպը –––– Ընտրվում է աղբյուրի տիպը: 
Աղբյուր Աղբյուր Աղբյուր Աղբյուր ––––    Լրացվում կամ ընտրվում է մուտքի աղբյուրի /վճարողի/ անվանումը 
(իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի անվանում): 
Գումար հազԳումար հազԳումար հազԳումար հազ.... դրամդրամդրամդրամ – լրացվում է գումարի չափը: 
 

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

Որոնման արդյունքները կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ, այդ նպատակով անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և 
սեղմել  կոճակը: 

 

 

 



Գանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի Գանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի Գանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի Գանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի 
բեռնավորումբեռնավորումբեռնավորումբեռնավորում    

    
««««Գանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի բեռնավորումԳանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի բեռնավորումԳանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի բեռնավորումԳանձապետական համակարգից բյուջեի մուտքերի բեռնավորում»»»» էջը 

նախատեսված է տեղական գանձապետական բաժնից ստացված տեղեկությունները 
մուտքագրելու համար այն ինքնաշխատ եղանակով կատարում է բոլոր մուտքերը: 
Հիմնական էջն ունի հետևյալ տեսքը` 

 

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

կբացվի տվյալների բեռնավորման պատուհանը` 
 

 
 
Բեռնավորման համար անհրաժեշտ է սեղմել    BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, ընտրել ՏԳԲՏԳԲՏԳԲՏԳԲ----ից ից ից ից 

ստացած ստացած ստացած ստացած 286 286 286 286 ձևի ձևի ձևի ձևի *.*.*.*.xlsxlsxlsxls ֆայլը, սեղմել Open Open Open Open կոճակը, այնուհետև սեղմել ԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորել 
կոճակը:  

ԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորելԲեռնավորել կոճակը սեղմելուց հետո կատարվում է բեռնավորում, որի 
արդյունքում էջում երևում են տվյալները` 

 

 
 

Ներկայացված տվյալների խմբագրման համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(խմբագրել) կոճակը, որից հետո կբացվի Գանձապետարանից ստացված մուտքի Գանձապետարանից ստացված մուտքի Գանձապետարանից ստացված մուտքի Գանձապետարանից ստացված մուտքի 
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: 

 
Ունենալով գանձապետարանից ստացված ամբողջական տեղեկատվություն, 

կարող եք փոխանցել տվյալները` սեղմելով ««««Փոխանցել տվյալներըՓոխանցել տվյալներըՓոխանցել տվյալներըՓոխանցել տվյալները»»»» կոճակը: 
 

 
 
Եթե խնդիրներ չկան, ապա մուտքերի տվյալներն ամբողջությամբ 

տեղափոխվում են համակարգ: Խնդիրների առկայության դեպքում «խնդիրներ» 
մասում արտացոլվում են տվյալ մուտքի /մուտքերի/ հետ կատարված 
գործողությունները և առաջացած խնդիրների բնույթը: 

 
 



ՆախահաշիվներՆախահաշիվներՆախահաշիվներՆախահաշիվներ    
    

«ՆախահաշիվներՆախահաշիվներՆախահաշիվներՆախահաշիվներ» բաժնում գրանցված են տվյալ համայնքի բյուջեի ծախսերի 
բոլոր նախահաշիվները` 

 
 

 
 

Հնարավորություն կա զտել ցուցակն ըստ ընտրված հիմնարկի կամ ըստ 
բյուջետային տարվա: 

Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է նախահաշվի 
կարգավիճակը` ակտիվ է, թե ոչ: Պասիվ լինելու դեպքում այն աղյուսակում երևում է 
հետևյալ տեսքով` 
 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Նախահաշվի էջը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը` 
 

 
 

    
ՄանրամասներՄանրամասներՄանրամասներՄանրամասներ ներդիրը սեղմելիս կբացվի նախահաշվի աղյուսակային մասը` 
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Նախահաշիվը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված կոճակների , 

,  օգնությամբ, այդ նպատակով անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
Նախահաշիվները միայն լրացված հոդվածներով արտածելու համար անհրաժեշտ է 
նշել ԼրացվածԼրացվածԼրացվածԼրացված մասը, լռելայն բերում է բոլորբոլորբոլորբոլոր հոդվածները: 

    
    
    
ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
    
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր էջը` 
 

 
 

Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտերը` 
3.3.3.3.ՀիմնարկՀիմնարկՀիմնարկՀիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդն ըստ բյուջետային ի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդն ըստ բյուջետային ի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդն ըստ բյուջետային ի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդն ըստ բյուջետային 

ծախսերի տարածքային դասակարգմանծախսերի տարածքային դասակարգմանծախսերի տարածքային դասակարգմանծախսերի տարածքային դասակարգման    – ցույց է տալիս տեղաբաշխման մարզի և 
համայնքի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման: 

4.** 4.** 4.** 4.** ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ((((տեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարման) ) ) ) վերադաս վերադաս վերադաս վերադաս 
մարմնի անվանումարմնի անվանումարմնի անվանումարմնի անվանումըմըմըմը ––––    ցույց է տալիս ՀՀ պետական կառավարման վերադաս մարմնի 
անվանումը:    
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7.7.7.7.Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը ((((ՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջե` 1, ` 1, ` 1, ` 1, համայնքի բյուջեհամայնքի բյուջեհամայնքի բյուջեհամայնքի բյուջե`2)`2)`2)`2)    
––––    ցույց է տալիս    Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը: 

11.*** 11.*** 11.*** 11.*** ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ((((տեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարման) ) ) ) վերադաս վերադաս վերադաս վերադաս 
մարմնի կոմարմնի կոմարմնի կոմարմնի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման դն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման դն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման դն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման ––––    ցույց է 
տալիս ՀՀ պետական կառավարման վերադաս մարմնի կոդն ըստ բյուջետային 
ծախսերի գերատեսչական դասակարգման:    

    
Տվյալ դաշտերը  փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ԽմբագրելԽմբագրելԽմբագրելԽմբագրել»»»»    կոճակը, 

որից հետո համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրել տվյալ դաշտերը: 
 
 

Նախահաշվի ավելացումՆախահաշվի ավելացումՆախահաշվի ավելացումՆախահաշվի ավելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Նախահաշվի ավելացում Նախահաշվի ավելացում Նախահաշվի ավելացում Նախահաշվի ավելացում էջը` 
 

 
 

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

• Նախահաշիվը Նախահաշիվը Նախահաշիվը Նախահաշիվը – Լրացվում է նախահաշվի գումարը` հազար դրամներով: 
• Ներկայացման ամսաթիվը Ներկայացման ամսաթիվը Ներկայացման ամսաթիվը Ներկայացման ամսաթիվը - Լրացվում է ներկայացման ամսաթիվը: 
• Ժամանակահատվածի սկիզբ Ժամանակահատվածի սկիզբ Ժամանակահատվածի սկիզբ Ժամանակահատվածի սկիզբ – Լրացվում է նախահաշվի 

ժամանակահատվածի սկիզբը: 
• Ժամանակահատվածի վերջ Ժամանակահատվածի վերջ Ժամանակահատվածի վերջ Ժամանակահատվածի վերջ – Լրացվում է նախահաշվի 

ժամանակահատվածի վերջը: 
• Հաստատման հիմքը Հաստատման հիմքը Հաստատման հիմքը Հաստատման հիմքը ––––    Լրացվում է հաստատման հիմքը: 
• 1. 1. 1. 1. Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: 

Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող 
հիմնարկների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի գանձապետական 
հաշվի համարը և սեղմել  «փոխանցել» կոճակը: 

• Կետեր Կետեր Կետեր Կետեր 2., 5., 6.2., 5., 6.2., 5., 6.2., 5., 6.----ի արժեքները ինքնաշխատ եղանակով լրանում են 
հիմնարկըհիմնարկըհիմնարկըհիմնարկը ներդնելուց: 

• Կետեր Կետեր Կետեր Կետեր 3., 4., 7., 11.3., 4., 7., 11.3., 4., 7., 11.3., 4., 7., 11.-ի արժեքները ներմուծվում են (ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր) մասից: 
• 8.8.8.8.Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման `̀̀̀    
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Բաժին Բաժին Բաժին Բաժին ––––    Լրացվում է բաժինը:    
Խումբ Խումբ Խումբ Խումբ ––––    Լրացվում է խումբը: 
Դաս Դաս Դաս Դաս ––––    Լրացվում է դասը: 

((((Բաժինը, Խումբը և Դասը պետք է լրացնել    առանց առանց առանց առանց 0000----ների, 
օրինանկ` Բաժին 1, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...9 այլ ոչ թե Բաժին 01, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...09): 

• 9. 9. 9. 9. Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը ––––    Լրացվում է ծրագրի անվանումը:    
• 10. 10. 10. 10. Ծրագրի կոդը Ծրագրի կոդը Ծրագրի կոդը Ծրագրի կոդը ––––    Լրացվում է ծրագրի կոդը:    

  
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 
Պահպանելուց հետո կարտացոլվի տվյալ նախահաշվի դիտման էջը` 
 

 
 

Աղյուսակի ներքևում առկա Նոր ժամանակացույցՆոր ժամանակացույցՆոր ժամանակացույցՆոր ժամանակացույց հղումը տանում է դեպի տվյալ 
հիմնարկի համար նոր ժամանակացույցի ստեղծման էջը:  

 

 
Նախահաշվի երկրորդ մասում տվյալներ գրանցելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել ՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասնՄանրամասն ներդիրը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 
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Նախահաշվի ցուցանիշներն ըստ տնտեսագիտական հոդվածների գրանցելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել հոդվածի տողի աջ մասում գտնվող     կոճակը, լրացնել 
առաջարկվող դաշտերը և սեղմել  (պահպանել) կոճակը: Հրաժարվելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  (հրաժարվել) կոճակը: Եթե խմբագրել կոճակըԵթե խմբագրել կոճակըԵթե խմբագրել կոճակըԵթե խմբագրել կոճակը    ( ( ( ( ))))    չի երևումչի երևումչի երևումչի երևում    
ծախսային հոդվածի տողի աջ մասումծախսային հոդվածի տողի աջ մասումծախսային հոդվածի տողի աջ մասումծախսային հոդվածի տողի աջ մասում, , , , ապաապաապաապա    անհրաժեշտ է համակարգիանհրաժեշտ է համակարգիանհրաժեշտ է համակարգիանհրաժեշտ է համակարգի    
««««Ծախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական դասակարգմանԾախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական դասակարգմանԾախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական դասակարգմանԾախսատեսակներ ըստ տնտեսագիտական դասակարգման»»»»    մասում այդ մասում այդ մասում այդ մասում այդ հոդվածը հոդվածը հոդվածը հոդվածը 
դարձնել դարձնել դարձնել դարձնել հավաքագրվողհավաքագրվողհավաքագրվողհավաքագրվող:::: 

 

 
 
Բոլոր ծախսերի պլանային ցուցանիշներն ըստ հոդվածների մուտքագրելուց 

հետո կարելի է կատարել նախահաշվի ստուգում, սեղմելով` ՍՍՍՍտուգել նախահաշիվըտուգել նախահաշիվըտուգել նախահաշիվըտուգել նախահաշիվը     
կոճակը: Եթե նախահաշվի գումարը և հոդվածներով պլանավորված ծախսերի 
հանրագումարը իրար հավասար չլինեն, ապա համակարգը կտեղեկացնի այդ մասին. 

 

 
 

 Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է գտնել թերությունը և ուղղել, այնպես, որ 
վերջնական արդյունքում նշված գումարները լինեն իրար հավասար: 

 

Եթե ավելացվող նախահաշիվն իր տվյալներով նման է արդեն իսկ գոյություն 

ունեցող որևէ նախահաշվի, ապա կարելի է օգտվել     (ընդունել որպես նմուշ)    
կոճակից, ինչը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ կընդունի առկա նախահաշվի բոլոր տվյալները: Կմնա 
միայն փոփոխել լրացված տվյալները` համապատասխանեցնելով նոր նախահաշվին:  
 

 
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 
Նախահաշիվը խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) 

կոճակը, որից հետո կբացվի Նախահաշվի խմբագրում Նախահաշվի խմբագրում Նախահաշվի խմբագրում Նախահաշվի խմբագրում 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: 
 
 
 
 
 

ԺամանակացույցերԺամանակացույցերԺամանակացույցերԺամանակացույցեր    
 

««««ԺամանակացույցերԺամանակացույցերԺամանակացույցերԺամանակացույցեր»»»» բաժնում գրանցված են տվյալ համայնքի բյուջեից 
ֆինանսական պարֆինանսական պարֆինանսական պարֆինանսական պարտավորությունների կատարման բոլոր ժամանակացույցերըտավորությունների կատարման բոլոր ժամանակացույցերըտավորությունների կատարման բոլոր ժամանակացույցերըտավորությունների կատարման բոլոր ժամանակացույցերը` 

 

 
 
Բաժինն ունի ժամանակացույցերը զտելու հնարավորություն` ըստ ընտրված 

հիմնարկի և ըստ բյուջետային տարվա: Դրա համար անհրաժեշտ է ընտրել հիմնարկը, 
ապա տարին և սեղմել ««««ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել»»»» կոճակը: 
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Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է ժամանակացույցերի 
կարգավիճակը` ակտի՞վ է, թե՞ ոչ: Պասիվ լինելու դեպքում ժամանակացույցն 
աղյուսակում երևում է հետևյալ տեսքով` 

 

 
 
 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Ծախսերի կատարման ժամանակացույցի էջը դիտելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել     կոճակը` 
 

 
 

Ժամանակացույցը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված , ,  
կոճակների օգնությամբ, ինչի համար պետք է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 

    
    
Ժամանակացույցի ավելացումԺամանակացույցի ավելացումԺամանակացույցի ավելացումԺամանակացույցի ավելացում    
    
Նախքան ժամանակացույց ավելացնելը պետք է համոզված լինել, որ տվյալ 

հիմնարկի գանձապետական բյուջետային հաշվեհամարով տվյալ բյուջետային 
տարվա համար պլանավորված նախահաշիվ կա: 

 

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

• Հաստատման ամսաթիվըՀաստատման ամսաթիվըՀաստատման ամսաթիվըՀաստատման ամսաթիվը – Լրացվում է ժամանակացույցի հաստատման 
ամսաթիվը: 

• 1. 1. 1. 1. ՀիմնարկՀիմնարկՀիմնարկՀիմնարկի անվանումը ի անվանումը ի անվանումը ի անվանումը – Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող 
հիմնարկների էջից, ընտրել  անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվի համարը 
/բացված ՏԳԲ-ում/ և սեղմել  փոխանցել կոճակը: 

• 2. 2. 2. 2. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգմաԲյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգմաԲյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգմաԲյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ն ն ն `̀̀̀    
Բաժին Բաժին Բաժին Բաժին ––––    Լրացվում է բաժինը:    
Խումբ Խումբ Խումբ Խումբ ––––    Լրացվում է խումբը: 
Դաս Դաս Դաս Դաս ––––    Լրացվում է դասը: 

((((Բաժինը, Խումբը և Դասը պետք է լրացնել    առանց առանց առանց առանց 0000----ների, 
օրինանկ` Բաժին 1, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...9 այլ ոչ թե Բաժին 01, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...09): 

Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր ––––    Լրացվում է ծրագրի կոդը:    
Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն ––––    Լրացվում է նախարարության կոդը: 

• Կետեր Կետեր Կետեր Կետեր 3., 4.3., 4.3., 4.3., 4.----ի արժեքները ինքնաշխատ եղանակով ներմուծվում են 
հիմնարկըհիմնարկըհիմնարկըհիմնարկը ներդնելուց: 

• Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը - Լրացվում է ծրագրի անվանումը: 
• 5. 5. 5. 5. Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը – Լրացվում է 

գանձապետական արտաբյուջետային հաշվեհամարը: 
  

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

 

Պահպանելուց հետո արտացոլվում է տվյալ ժամանակացույցի դիտման էջը` 
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Ժամանակացույցի աղյուսակային մասի ավելացման համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը. 

 

 
 

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

• Ձեռք բերվող ապրանքիՁեռք բերվող ապրանքիՁեռք բերվող ապրանքիՁեռք բերվող ապրանքի, , , , աշխատանքի ծառայության անվանումըաշխատանքի ծառայության անվանումըաշխատանքի ծառայության անվանումըաշխատանքի ծառայության անվանումը    – 
Լրացվում է ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի ծառայության 
անվանումը (լրացվում է ինքնաշխատ եղանակով հոդվածն ընտրելու 
ժամանակ): 

• Հոդված Հոդված Հոդված Հոդված ––––    ցանկից ընտրվում է հոդվածը, որի համար նախահաշվով 
գումար է պլանավորված: 

• ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    ---- Լրացվում է տարեկան ընդհանուր գումարը: 
• ՀունվարՀունվարՀունվարՀունվար, , , , ՓետրվարՓետրվարՓետրվարՓետրվար,,,,    ...., ...., ...., ...., ԴեկտեմբերԴեկտեմբերԴեկտեմբերԴեկտեմբեր – Լրացվում է յուրաքանչյուր ամսվա 

համար գումարի չափը (աճողական): 
ԸնԸնԸնԸնդհանուր գումարը և եռամսայակների գումնարները դհանուր գումարը և եռամսայակների գումնարները դհանուր գումարը և եռամսայակների գումնարները դհանուր գումարը և եռամսայակների գումնարները 
համապատասխան դաշտերում լրացվում են ինքնաշխատ եղանակովհամապատասխան դաշտերում լրացվում են ինքնաշխատ եղանակովհամապատասխան դաշտերում լրացվում են ինքնաշխատ եղանակովհամապատասխան դաշտերում լրացվում են ինքնաշխատ եղանակով` ` ` ` 
օգտագործելով նախահաշվում առկա տվյալներըօգտագործելով նախահաշվում առկա տվյալներըօգտագործելով նախահաշվում առկա տվյալներըօգտագործելով նախահաշվում առկա տվյալները:::: 

 

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

 

---- Եթե նոր ավելացվող ժամանակացույցն իր տվյալներով մոտ է արդեն 

գոյություն ունեցող որևէ ժամանակացույցի, ապա կարելի է օգտվել     
(ընդունել որպես նմուշ)    կոճակից, որը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ կվերցնի առկա 
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ժամանակացույցի բոլոր դաշտերը, և կմնա միայն փոփոխել լրացված 
տվյալները` այն համապատասխանեցնելով նոր ժամանակացույցին:  

 

    
ԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրումԽմբագրում    
 

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

 

 
 

Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանեՊահպանեՊահպանեՊահպանելլլլ 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, հեռացումից 
հրաժարվելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

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

կբացվի ժամանակացույցերի փնտրում ժամանակացույցերի փնտրում ժամանակացույցերի փնտրում ժամանակացույցերի փնտրում էջը` 
 

 
 
Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 

մեկը կամ բոլորը` 
 
Հաստատման ժամանակահատվածի սկիզբՀաստատման ժամանակահատվածի սկիզբՀաստատման ժամանակահատվածի սկիզբՀաստատման ժամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում լրացվում է 
ժամանակացույցի հաստատման ժամանակահատվածի սկիզբը:  
Վերջ Վերջ Վերջ Վերջ – Տվյալ դաշտում դաշտում լրացվում է ժամանակացույցի հաստատման 
ժամանակահատվածի վերջը:  
Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում լրացվում է փնտրվող հիմնարկի 
անվանումը: 
Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը – Տվյալ դաշտում լրացվում է 
գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը: 
Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը – Տվյալ դաշտում լրացվում է փնտրվող ծրագրի 
անվանումը: 

 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 



    

Քաղվածք Քաղվածք Քաղվածք Քաղվածք պայմանագրիցպայմանագրիցպայմանագրիցպայմանագրից    
 
««««Քաղվածք պայմանագրիցՔաղվածք պայմանագրիցՔաղվածք պայմանագրիցՔաղվածք պայմանագրից»»»» բաժնում գրանցվում են համապատասխան բոլոր 

պայմանագրերի քաղվածքները` 
 

 
 

Հնարավորություն կա զտել ըստ պայմանագրի կողմ հանդիսացող հիմնարկների 
և ըստ տարվա: Դրա համար անհրաժեշտ է ընտրել հիմնարկը /հիմնարկները/, հետո 
տարին, ապա սեղմել ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել կոճակը: 

 
Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է քաղվածքի կարգավիճակը` 

ակտիվ է, թե ոչ: Պասիվ լինելու դեպքում այն աղյուսակում երևում է հետևյալ տեսքով` 
 

 
    
    
    
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Հիմնարկի պայմանագրի քաղվածքը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     

կոճակը, որից հետո կբացվի ՔաղվածքիՔաղվածքիՔաղվածքիՔաղվածքի    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 
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Քաղվածքը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված , ,  
կոճակների օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
Նախքան Քաղվածքի ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան Քաղվածքի ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան Քաղվածքի ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան Քաղվածքի ավելացնելը պետք է համոզված լինել, , , , որ տվյալ հիմնարկի որ տվյալ հիմնարկի որ տվյալ հիմնարկի որ տվյալ հիմնարկի 

գանձապետական գանձապետական գանձապետական գանձապետական հաշվեհամարով պլանավորված ժամանակացույց կահաշվեհամարով պլանավորված ժամանակացույց կահաշվեհամարով պլանավորված ժամանակացույց կահաշվեհամարով պլանավորված ժամանակացույց կա::::    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Քաղվածքի ավելացում Քաղվածքի ավելացում Քաղվածքի ավելացում Քաղվածքի ավելացում էջը` 
 

 
 

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

• 1. 1. 1. 1. Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող 
հիմնարկների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և 
սեղմել  փոխանցել կոճակը: 

• 2. 2. 2. 2. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման `̀̀̀    
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Բաժին Բաժին Բաժին Բաժին ––––    Լրացվում է բաժինը:    
Խումբ Խումբ Խումբ Խումբ ––––    Լրացվում է խումբը: 
Դաս Դաս Դաս Դաս ––––    Լրացվում է դասը: 

((((Բաժինը, Խումբը և Դասը պետք է լրացնել    առանց առանց առանց առանց 0000----ների, 
օրինանկ` Բաժին 1, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...9 այլ ոչ թե Բաժին 01, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...09): 

Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր ––––    Լրացվում է ծրագրի կոդը:    
Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն ––––    Լրացվում է նախարարության կոդը: 

• Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը - Լրացվում է ծրագրի անվանումը: 
• 3333. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲՀիմնարկը սպասարկող ՏԳԲՀիմնարկը սպասարկող ՏԳԲՀիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ----ի անվանումի անվանումի անվանումի անվանումըըըը - Ինքնաշխատ    լրացվում    է    

ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• 4. 4. 4. 4. Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական բյուջետային հաշվի համարը ----    Ինքնաշխատ    

լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• 5. 5. 5. 5. Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը Գանձապետական արտաբյուջետային հաշվի համարը – Լրացվում է 

գանձապետական արտաբյուջետային հաշվեհամարը: 
• 6.6.6.6.Պայմանագրի կնքման տարինՊայմանագրի կնքման տարինՊայմանագրի կնքման տարինՊայմանագրի կնքման տարին,,,,    ամիսըամիսըամիսըամիսը, , , , ամսաթիվը և հերթական ամսաթիվը և հերթական ամսաթիվը և հերթական ամսաթիվը և հերթական 

համարը համարը համարը համարը ––––    Լրացվում է տվյալ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և հեր-
թական համարը:    

(Համակարգի պահանջներից ելնելով անհրաժեշտ է, որ տվյալ 
տարվա քաղվածքում Պայմանագրի կնքման տարին Պայմանագրի կնքման տարին Պայմանագրի կնքման տարին Պայմանագրի կնքման տարին նշված լինինշված լինինշված լինինշված լինի    
տվյալ տարվանտվյալ տարվանտվյալ տարվանտվյալ տարվան, անկախ այն բանից, թե այդ պայմանագիրը որ 
տարվա ընթացքում է կնքվել): 

• 7. 7. 7. 7. Գնման ձևը Գնման ձևը Գնման ձևը Գնման ձևը - Ցանկից ընտրվում է գնման ձևը: Եթե այն ցանկում չկա` 
կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ): 

• 8. 8. 8. 8. Պայմանագրի կողմ հանդիսացող մատակարարի Պայմանագրի կողմ հանդիսացող մատակարարի Պայմանագրի կողմ հանդիսացող մատակարարի Պայմանագրի կողմ հանդիսացող մատակարարի ((((կապալակապալակապալակապալառուի կամ ռուի կամ ռուի կամ ռուի կամ 
ծառայություն մատուցողիծառայություն մատուցողիծառայություն մատուցողիծառայություն մատուցողի) ) ) ) լրիվ անվանումը լրիվ անվանումը լրիվ անվանումը լրիվ անվանումը ––––    Ներդրվում է հիմնարկների 
ցանկից: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո 
բացվող հիմնարկների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվե-
համարը և սեղմել  փոխանցել կոճակը: 

• Գրանցման վայրը Գրանցման վայրը Գրանցման վայրը Գրանցման վայրը ––––    Լրացվում է գրանցման վայրը:    
• Հարկային հաշվառման կոդըՀարկային հաշվառման կոդըՀարկային հաշվառման կոդըՀարկային հաշվառման կոդը – Ինքնաշխատ եղանակով    լրացվում    է    

Կապալառու հիմնարկըԿապալառու հիմնարկըԿապալառու հիմնարկըԿապալառու հիմնարկը    ներդնելուց: 
• ՍպասարկողՍպասարկողՍպասարկողՍպասարկող    բանկիբանկիբանկիբանկի((((մասնաճյուղիմասնաճյուղիմասնաճյուղիմասնաճյուղի) ) ) ) անվանումը անվանումը անվանումը անվանումը ---- Ինքնաշխատ 

եղանակով լրացվում    է    Կապալառու հիմնարկըԿապալառու հիմնարկըԿապալառու հիմնարկըԿապալառու հիմնարկը    ներդնելուց: 
• Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ---- Ինքնաշխատ եղանակով լրացվում    է    ԿապալաԿապալաԿապալաԿապալառու ռու ռու ռու 

հիմնարկըհիմնարկըհիմնարկըհիմնարկը    ներդնելուց: 
• 9. 9. 9. 9. Պայմանագրի գործողության ժամկետըՊայմանագրի գործողության ժամկետըՊայմանագրի գործողության ժամկետըՊայմանագրի գործողության ժամկետը – Լրացվում է պայմանագրի 

գործողության ժամկետը: 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

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

Պահպանելուց հետո արտացոլվում է տվյալ պայմանագրի քաղվածքի դիտման 
էջը` 
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Պայմանագրի աղյուսակային մասի ավելացման համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(ավելացնել) կոճակը` 

 
 

 
 

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

• Ձեռք բերվող ապրանքիՁեռք բերվող ապրանքիՁեռք բերվող ապրանքիՁեռք բերվող ապրանքի, , , , աշխատանքի ծառայության անվանումըաշխատանքի ծառայության անվանումըաշխատանքի ծառայության անվանումըաշխատանքի ծառայության անվանումը    – 
Լրացվում է ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի ծառայության 
անվանումը: 

• Հոդված Հոդված Հոդված Հոդված ––––    ցանկից ընտրվում է հոդվածը, որի համար ծախսերի կատար-
ման ժամանակացույցում գումար կա պլանավորված: 
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• ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    ---- Լրացվում է տարեկան ընդհանուր գումարը: 
• ՀունվարՀունվարՀունվարՀունվար, , , , ՓետրվարՓետրվարՓետրվարՓետրվար, ...., , ...., , ...., , ...., ԴեկտեմբերԴեկտեմբերԴեկտեմբերԴեկտեմբեր – Լրացվում է յուրաքանչյուր ամսվա 

համար գումարի չափը (աճողական): ((((Ամիսների դիմաց աջ մասում կարմԱմիսների դիմաց աջ մասում կարմԱմիսների դիմաց աջ մասում կարմԱմիսների դիմաց աջ մասում կարմիր իր իր իր 
գույնով արտացոլված գումարային արժեքներըգույնով արտացոլված գումարային արժեքներըգույնով արտացոլված գումարային արժեքներըգույնով արտացոլված գումարային արժեքները    ցույց են տալիս տվյալ ամիսների ցույց են տալիս տվյալ ամիսների ցույց են տալիս տվյալ ամիսների ցույց են տալիս տվյալ ամիսների 
համար նախատեսվող համար նախատեսվող համար նախատեսվող համար նախատեսվող ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    առավելագույնառավելագույնառավելագույնառավելագույն    չափչափչափչափերըերըերըերը):):):):    
Ընդամենը և ամիսների դաշտերի արժեքները ամիսների դաշտերի արժեքները ամիսների դաշտերի արժեքները ամիսների դաշտերի արժեքները լրացվում են ինքնաշխատ լրացվում են ինքնաշխատ լրացվում են ինքնաշխատ լրացվում են ինքնաշխատ 
եղանակովեղանակովեղանակովեղանակով` օգտագործելով ժամանակացույցում առկա տվյալները: 
Սակայն դուք կարող եք տվյալ հողվածի համար պայմանագրով 
նախատեսել ավելի փոքրավելի փոքրավելի փոքրավելի փոքր գումարային արժեքներ, քան առաջարկվում է 
համակարգի կողմից: Մնացած մասը կարող եք տրամադրել այլ 
պայմանագրի/պայմանագրերի: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

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

Այս էջում տրված է հնարավորություն նաև ավելացնել կանխավճարի մարման 
ժամկետները, որի համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Կանխավճարի մարման ժամկետի գրանցման ավելացումԿանխավճարի մարման ժամկետի գրանցման ավելացումԿանխավճարի մարման ժամկետի գրանցման ավելացումԿանխավճարի մարման ժամկետի գրանցման ավելացում մասը: 

 

 
 

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

• ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    – Լրացվում է ամբողջ գումարի չափը: 
• Հատկացման վերջին ժամկետը Հատկացման վերջին ժամկետը Հատկացման վերջին ժամկետը Հատկացման վերջին ժամկետը ––––    Լրացվում է հատկացման վերջին 

ժամկետը: 
• ՀուՀուՀուՀունվարնվարնվարնվար, , , , ՓետրվարՓետրվարՓետրվարՓետրվար, , , , ՄարտՄարտՄարտՄարտ, ., ., ., ...., ԴեկտեմբերԴեկտեմբերԴեկտեմբերԴեկտեմբեր – Լրացվում է յուրաքանչյուր 

ամսվա համար գումարի չափը: 
 

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

 

---- Եթե նոր ավելացվող քաղվածքը իր տվյալներով մոտ է արդեն գոյություն 

ունեցող որևէ պայմանագրի , ապա կարելի է օգտվել     (ընդունել որպես 
նմուշ)    կոճակից, որը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ վերցնելու է առկա պայմանագրի բոլոր 
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դաշտերը, և մնում է միայն փոփոխել լրացված տվյալները` դրանք համա-
պատասխանեցնելով նոր պայմանագրին և Պահպանել:  

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

կբացվի Քաղվածքի խմբագրում Քաղվածքի խմբագրում Քաղվածքի խմբագրում Քաղվածքի 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 Քաղվածքի փնտրում Քաղվածքի փնտրում Քաղվածքի փնտրում Քաղվածքի փնտրում էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը. 

 
Պայմանագրի կնքման ժամանակահատվածի սկիզբՊայմանագրի կնքման ժամանակահատվածի սկիզբՊայմանագրի կնքման ժամանակահատվածի սկիզբՊայմանագրի կնքման ժամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում կարող եք 
լրացնել պայմանագրի կնքման ժամանակահատվածի սկիզբը:  
վերջ վերջ վերջ վերջ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել պայմանագրի կնքման ամսաթվի 
վերջը:  
Պայմանագրի համարը Պայմանագրի համարը Պայմանագրի համարը Պայմանագրի համարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող 
պայմանագրի համարը: 
Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հիմնարկի 
անվանումը: 
Հաշվի համարը Հաշվի համարը Հաշվի համարը Հաշվի համարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հաշվի համարը: 
Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը Ծրագրի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող ծրագրի 
անվանումը: 

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

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

 



ՄիջգանձապետականՄիջգանձապետականՄիջգանձապետականՄիջգանձապետական    փոխանցագփոխանցագփոխանցագփոխանցագրերրերրերրեր    
 
«Միջգանձապետական փոխանցագրերՄիջգանձապետական փոխանցագրերՄիջգանձապետական փոխանցագրերՄիջգանձապետական փոխանցագրեր» բաժնում գրանցվում են տվյալ 

համայնքի բյուջեի ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր 
միջգանձապետական փոխանցագրերը` 

 

 
 

Հնարավորություն կա փոխանցագրերը զտել ըստ հիմնարկի և ըստ տարվա: 
Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնումԱղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնումԱղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնումԱղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում    է միջգանձապետական է միջգանձապետական է միջգանձապետական է միջգանձապետական 

փոխանցագրի կարգավիճակըփոխանցագրի կարգավիճակըփոխանցագրի կարգավիճակըփոխանցագրի կարգավիճակը` ` ` ` ֆինանսավորման գործարքըֆինանսավորման գործարքըֆինանսավորման գործարքըֆինանսավորման գործարքը    գանձապետարանի գանձապետարանի գանձապետարանի գանձապետարանի 
կողմից կատարված էկողմից կատարված էկողմից կատարված էկողմից կատարված է՞՞՞՞, , , , թեթեթեթե՞՞՞՞    ոչոչոչոչ: : : : Նշվածի դեպքում նշանակում էՆշվածի դեպքում նշանակում էՆշվածի դեպքում նշանակում էՆշվածի դեպքում նշանակում է, , , , որ այն որ այն որ այն որ այն կատարվածկատարվածկատարվածկատարված    էէէէ::::    

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Միջգանձապետական փոխանցագրերը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    

 կոճակը, որից հետո կբացվի ««««ՄիՄիՄիՄիջգանձապետական փոխանցագրերիջգանձապետական փոխանցագրերիջգանձապետական փոխանցագրերիջգանձապետական փոխանցագրերի    դիտմանդիտմանդիտմանդիտման»»»»    էջը` 
 

 
 

Փոխանցագիրը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված կոճակների , 

,  օգնությամբ, որի համար անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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ՊարամետՊարամետՊարամետՊարամետրերրերրերրեր    
 
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 

Այստեղ նշվում է, թե հաշվետվություն ստանալիս մեկ էջի վրա քանի օրինակ 
փոխանցագիր արտացոլվի. մեկ, թե երկու: Փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը` 
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Փոփոխությունները պահպանելու համար անհչաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել 
կոճակը, իսկ հրաժարվելու դեպքում` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
Նախքան միջգանձապետական փոխանցագիր ավելացնելը պետք է համոզված Նախքան միջգանձապետական փոխանցագիր ավելացնելը պետք է համոզված Նախքան միջգանձապետական փոխանցագիր ավելացնելը պետք է համոզված Նախքան միջգանձապետական փոխանցագիր ավելացնելը պետք է համոզված 

լինելլինելլինելլինել, , , , որ տվյալ հիմնարկիոր տվյալ հիմնարկիոր տվյալ հիմնարկիոր տվյալ հիմնարկի    տվյալտվյալտվյալտվյալ    հաշվեհամարով պլանավորված նախահաշիվ և հաշվեհամարով պլանավորված նախահաշիվ և հաշվեհամարով պլանավորված նախահաշիվ և հաշվեհամարով պլանավորված նախահաշիվ և 
ժամանակացույց կաժամանակացույց կաժամանակացույց կաժամանակացույց կա::::    

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

կբացվի Միջգանձապետական փոխանցագրի ավելացում Միջգանձապետական փոխանցագրի ավելացում Միջգանձապետական փոխանցագրի ավելացում Միջգանձապետական փոխանցագրի ավելացում էջը` 
 

 
 

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

• Համարը Համարը Համարը Համարը – Ինքնաշխատ լրացվում է փոխանցագրի համարը: 
• ԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվը – Լրացվում է ներկայացման ամսաթիվը: 
• Վճարողի անվանումը Վճարողի անվանումը Վճարողի անվանումը Վճարողի անվանումը ----    - Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: Ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող 
հիմնարկների էջից, ընտրել  անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և 
սեղմել  փոխանցել կոճակը:     
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• Վճարողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Վճարողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Վճարողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Վճարողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը ----    Ինքնաշխատ 
լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 

• ԴեբետԴեբետԴեբետԴեբետ / հաշիվ հաշիվ հաշիվ հաշիվ NNNN - Ինքնաշխատ լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԴեբետԴեբետԴեբետԴեբետ / Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ NNNN - Լրացվում է կոդի համարը: 
• Ստացողի անվանումը Ստացողի անվանումը Ստացողի անվանումը Ստացողի անվանումը ----    Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: Ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող հիմնարկ-
ների էջից, ընտրել  անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և սեղմել  

փոխանցել կոճակը: 
• Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը ----    Ինքնաշխատ    

լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ / հաշիվ հաշիվ հաշիվ հաշիվ NNNN - Ինքնաշխատ լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ / Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ NNNN - Լրացվում է կոդի համարը: 
• Բաժին Բաժին Բաժին Բաժին ––––    Լրացվում է բաժինը: 
• ԽոԽոԽոԽումբ ւմբ ւմբ ւմբ ––––    Լրացվում է խումբը: 
• Դաս Դաս Դաս Դաս ––––    Լրացվում է դասը: 

((((Բաժինը, Խումբը և Դասը պետք է լրացնել    առանց առանց առանց առանց 0000----ների, 
օրինանկ` Բաժին 1, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...9 այլ ոչ թե Բաժին 01, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...09): 

• Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր ––––    Լրացվում է ծրագրի կոդը:    
• Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն ––––    Լրացվում է նախարարության կոդը: 
• Հիմնարկի անվաՀիմնարկի անվաՀիմնարկի անվաՀիմնարկի անվանումընումընումընումը - Լրացվում է հիմնարկի անվանումը: 
• Վճարման նպատակը Վճարման նպատակը Վճարման նպատակը Վճարման նպատակը ----    Լրացվում է վճարման նպատակը: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 

Պահպանելուց հետո արտացոլվում է տվյալ միջգանձապետական փոխան-
ցագրի դիտման էջը` 

 

 
 

Փոխանցագրի ծախսային հոդվածները և գումարները ավելացնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Հոդված Հոդված Հոդված Հոդված ––––    ցանկից ընտրվում է հոդվածը, որը նախատեսված է ժամա-
նակացույցում: 

• ԳումարԳումարԳումարԳումար    ---- Լրացվում է գումարի չափը, որը չպետք է գերազանցի դաշտի 
վերևում արտացոլված առավելագույն գումարի չափին: 

 

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

 

---- Եթե նոր ավելացվող փոխանցագիրն իր տվյալներով մոտ է արդեն գոյություն 

ունեցող որևէ փոխանցագրի, ապա հարմար է օգտվել     (ընդունել որպես 
նմուշ)    կոճակից: 

  
 

ԽմբագրոԽմբագրոԽմբագրոԽմբագրումւմւմւմ    
 

Խմբագրման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Միջգանձապետական փոխանցագՄիջգանձապետական փոխանցագՄիջգանձապետական փոխանցագՄիջգանձապետական փոխանցագրի խմբագրում րի խմբագրում րի խմբագրում րի խմբագրում 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 հրաժար-
վելու համար` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 

 
ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 

Փնտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Միջգանձապետական փոխանցագրի փնտրում Միջգանձապետական փոխանցագրի փնտրում Միջգանձապետական փոխանցագրի փնտրում Միջգանձապետական փոխանցագրի փնտրում էջը` 

 

 
 

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

Ժամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամանակա-
հատվածի սկիզբը:  
ՎերջՎերջՎերջՎերջ    – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածի վերջը: 
Փոխանցագրի համարը Փոխանցագրի համարը Փոխանցագրի համարը Փոխանցագրի համարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող փոխան-
ցագրի համարը: 
Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հիմնարկի 
անվանումը: 
Գումարը Գումարը Գումարը Գումարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել գումարի չափը: 

 

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

 



Ծախսերի կատարման հայտԾախսերի կատարման հայտԾախսերի կատարման հայտԾախսերի կատարման հայտ    
 
«Ծախսերի կատարման հայտԾախսերի կատարման հայտԾախսերի կատարման հայտԾախսերի կատարման հայտ» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքի 

բյուջեի ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերի կատարման 
հայտերը` 

 

 
 

Հնարավոր է հայտերը զտել ըստ հիմնարկի և ըստ տարվա` ընտրելով 
հիմնարկը, տարին, ապա սեղմելով ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել կոճակը: 

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Ծախսերի կատարման հայտը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, 

որից հետո կբացվի Ծախսերի կատարման հայտի դիտման Ծախսերի կատարման հայտի դիտման Ծախսերի կատարման հայտի դիտման Ծախսերի կատարման հայտի դիտման էջը` 
 

 
 

Հայտը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված կոճակների , ,  
օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
    

Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 
 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր էջը` 

 

 
 
Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտերը` 

 

Բանկի անվանումըԲանկի անվանումըԲանկի անվանումըԲանկի անվանումը ––––    Կանխիկ ստացման բանկի անվանումը    
Կանխիկը ստացող լիազորված անձի տվյալներըԿանխիկը ստացող լիազորված անձի տվյալներըԿանխիկը ստացող լիազորված անձի տվյալներըԿանխիկը ստացող լիազորված անձի տվյալները`̀̀̀    
• Ազգանուն անունԱզգանուն անունԱզգանուն անունԱզգանուն անուն    հայրանուն հայրանուն հայրանուն հայրանուն – լիազորված անձի ազգանունը, անունը, 
հայրանունը: 
• Անձնագիրը Անձնագիրը Անձնագիրը Անձնագիրը ––––    լիազորված անձի անձնագրային տվյալները: 

Առաջին կարգի ստորագրողԱռաջին կարգի ստորագրողԱռաջին կարգի ստորագրողԱռաջին կարգի ստորագրող    ––––    Ստորագրողի անունը, ազգանունը կամ միայն 
ազգանունը: 
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Երկրորդ կարգի ստորագրողԵրկրորդ կարգի ստորագրողԵրկրորդ կարգի ստորագրողԵրկրորդ կարգի ստորագրող    – Ստորագրողի անունը, ազգանուն կամ միայն 
ազգանունը: 
    

Տվյալ դաշտերը  փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը, 
որից հետո համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրելու տվյալ դաշտերը: 

 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    

Ծախսերի կատարման հայտ ստեղծվում է միայն տվյալ հիմնարկի համար ստեղծված 
միջգանձապետական փոխանցագրի դիտման ռեժիմից: 
Ծախսերի կատարման հայտ ստանալու համար անհրաժեշտ է նախ 
միջգանձապետական փոխանցագրեր բաժնից գտնել տվյալ հիմնարկի համար 
ստեղծված միջգանձապետական փոխանցագիրը, այնուհետև սեղմել դիտել կոճակը, 
որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը` 
 

 
Ստանալ ծախսերի կատարման Ստանալ ծախսերի կատարման Ստանալ ծախսերի կատարման Ստանալ ծախսերի կատարման հայտհայտհայտհայտ կոճակը սեղմելուց հետո բացվում է ծախսերի 
կատարման հայտի ավելացման էջը` 

 
Կատարվում է տվյալների տեղափոխում միջգանձապետական փոխանցագրից 
ծախսերի կատարման հայտ: ՓոխանցումՓոխանցումՓոխանցումՓոխանցում դաշտում անհրաժեշտության դեպքում 
կարող ենք նվազեցնել փոխանցման ենթակա գումարը, նվազեցված գումարը 
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ավտոմատ անցնում է ԿանխիկԿանխիկԿանխիկԿանխիկ մաս, եթե չենք ուզում դա երևա որպես փոխանցում 
կամ կանխիկ փոխանցում, ապա այդ դաշտերը դարձնում ենք 0000: 

  
Վերը նշված օրինակում` 
4111411141114111, 4131413141314131, 4212421242124212 և 4268426842684268 հոդվածների ամբողջ գումարը փոխանցում է, 
4241424142414241 հոդվածի գումարը կանխիկ է, 
4242424213131313 հադվածից 7000-ը փոխանցում է, իսկ 1000-ը կանխիկ է, 
4241424142414241 հոդվածը ամբողջությամբ կանխիկ է, 
4261426142614261 հոդվածից 15000 դրամ է փոխանցվել, մնացած 25000-ը ավտոմատ կավելանա 
հաջորդ ծախսերի կատարման հայտում, 
4267426742674267 հոդվածով ոչ մի գումար չի փոխանցվել, այն ավտոմատ կավելանա հաջորդ 
ծախսերի կատարման հայտում: 

- Եթե դուք տվյալ տարվա համար առաջին անգամ եք ստանում ծախսերի Եթե դուք տվյալ տարվա համար առաջին անգամ եք ստանում ծախսերի Եթե դուք տվյալ տարվա համար առաջին անգամ եք ստանում ծախսերի Եթե դուք տվյալ տարվա համար առաջին անգամ եք ստանում ծախսերի 
կատարման հայտկատարման հայտկատարման հայտկատարման հայտ, , , , ապա պետք է մինչ այդ ամբողջ տարվա համար մեկ անգամ ապա պետք է մինչ այդ ամբողջ տարվա համար մեկ անգամ ապա պետք է մինչ այդ ամբողջ տարվա համար մեկ անգամ ապա պետք է մինչ այդ ամբողջ տարվա համար մեկ անգամ 
ստանաք  ծախսերի կատարման հայտստանաք  ծախսերի կատարման հայտստանաք  ծախսերի կատարման հայտստանաք  ծախսերի կատարման հայտ`̀̀̀    բոլոր նախկինում ստեղծված բոլոր նախկինում ստեղծված բոլոր նախկինում ստեղծված բոլոր նախկինում ստեղծված 
միջգանձապետական միջգանձապետական միջգանձապետական միջգանձապետական փոխանցագրիփոխանցագրիփոխանցագրիփոխանցագրի    հոդվածները նշելով հոդվածները նշելով հոդվածները նշելով հոդվածները նշելով որպես փոխանցումորպես փոխանցումորպես փոխանցումորպես փոխանցում    
կամ կանխիկկամ կանխիկկամ կանխիկկամ կանխիկ::::    

 
 

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

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

կբացվի Ծախսերի կատարման հայտի խմբագրում Ծախսերի կատարման հայտի խմբագրում Ծախսերի կատարման հայտի խմբագրում Ծախսերի կատարման հայտի խմբագրում 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: 

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

կբացվի Ծախսերի կատարման հայտերի փնտրում Ծախսերի կատարման հայտերի փնտրում Ծախսերի կատարման հայտերի փնտրում Ծախսերի կատարման հայտերի փնտրում էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 

Ժամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
ժամանակահատվածի սկիզբը:  
Վերջ Վերջ Վերջ Վերջ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածի վերջը: Սեղմում 
եք աջ կողմի վանդակի վրա, բացում օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ 
ամսաթիվը (Մանրամասն տես` ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
Հայտի համարը Հայտի համարը Հայտի համարը Հայտի համարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել հայտի համարը: 
Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հիմնարկի 
անվանումը: 

 

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



Վճարման հանձնարարագրերՎճարման հանձնարարագրերՎճարման հանձնարարագրերՎճարման հանձնարարագրեր    
 
«Վճարման հանձնարարագրերՎճարման հանձնարարագրերՎճարման հանձնարարագրերՎճարման հանձնարարագրեր» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքի 

բյուջեի ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր վճարման 
հանձնարարագրերը` 

 

 
 

Հնարավորություն կա կատարել զտում ըստ հիմնարկների (վճարող, ստացող) և 
ըստ տարվա: 

Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է Վճարման հանձնարարագրի Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է Վճարման հանձնարարագրի Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է Վճարման հանձնարարագրի Աղյուսակում ստատուս սյունակը ներկայացնում է Վճարման հանձնարարագրի 
կարգավիճակըկարգավիճակըկարգավիճակըկարգավիճակը` ` ` ` վճարումը կատարվածվճարումը կատարվածվճարումը կատարվածվճարումը կատարված    էէէէ, , , , թե ոչթե ոչթե ոչթե ոչ: : : : Նշվածի դեպքում նշանակում էՆշվածի դեպքում նշանակում էՆշվածի դեպքում նշանակում էՆշվածի դեպքում նշանակում է, , , , որ որ որ որ 
այն այն այն այն կատակատակատակատարված էրված էրված էրված է::::    

 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    

Վճարման հանձնարարագիրը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
կոճակը, որից հետո կբացվի Վճարման հանձնարարագրերի դիտման Վճարման հանձնարարագրերի դիտման Վճարման հանձնարարագրերի դիտման Վճարման հանձնարարագրերի դիտման էջը` 

 

 
 

Հանձնարարագիրը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված , , 

կոճակների օգնությամբ անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը:  
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ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
 

Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 
 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 

 

 
 

Այս էջից նշվում է հանձնարարագիրը ստանալիս մեկ էջի վրա արտացոլվի մեկ 
հատ, թե երկու հատ: Փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը, 
որից հետո համակարգը խմբագրելու հնարավորություն կտա` 

 

 
 

Փոփոխությունները պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել 
կոճակը, իսկ հրաժարվելու դեպքում`ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    

    
Նախքան վճարման հանձնարարագիր ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան վճարման հանձնարարագիր ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան վճարման հանձնարարագիր ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան վճարման հանձնարարագիր ավելացնելը պետք է համոզված լինել, , , , որ որ որ որ 

տվյալ հիմնարկի տվյալ հիմնարկի տվյալ հիմնարկի տվյալ հիմնարկի տվյալ գանձապետական տվյալ գանձապետական տվյալ գանձապետական տվյալ գանձապետական հաշվեհամարով հաշվեհամարով հաշվեհամարով հաշվեհամարով նախապես նախապես նախապես նախապես 
մինջգանձապետական փոխանցագրմինջգանձապետական փոխանցագրմինջգանձապետական փոխանցագրմինջգանձապետական փոխանցագրով ով ով ով գումար է նախատեսվելգումար է նախատեսվելգումար է նախատեսվելգումար է նախատեսվել    ((((հատկացվելհատկացվելհատկացվելհատկացվել))))::::    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Վճարման հանձնարարագրի ավելացում Վճարման հանձնարարագրի ավելացում Վճարման հանձնարարագրի ավելացում Վճարման հանձնարարագրի ավելացում էջը` 

 

 
 

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

• Համարը Համարը Համարը Համարը – Ինքնաշխատ լրացվում է հանձնարարագրի համարը: 
• ԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվը – Լրացվում է ներկայացման ամսաթիվը: 
• Վճարողի անվանումը Վճարողի անվանումը Վճարողի անվանումը Վճարողի անվանումը ----    Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: Ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող հիմնարկ-
ների էջից, ընտրել  անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և սեղմել  

փոխանցել կոճակը: 
• Վճարողին սպասարկող գանձապետարանի անՎճարողին սպասարկող գանձապետարանի անՎճարողին սպասարկող գանձապետարանի անՎճարողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը վանումը վանումը վանումը ––––    Ինքնաշխատ 

լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԴեբետԴեբետԴեբետԴեբետ / հաշիվ հաշիվ հաշիվ հաշիվ NNNN - Ինքնաշխատ լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԴեբետԴեբետԴեբետԴեբետ / Կոդ Կոդ Կոդ Կոդ NNNN - Լրացվում է կոդի համարը: 
• Ստացողի անվանումը Ստացողի անվանումը Ստացողի անվանումը Ստացողի անվանումը ----    Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: Ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող հիմնարկ-
ների էջից, ընտրել  անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և սեղմել  

փոխանցել կոճակը: 
• Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը Ստացողին սպասարկող գանձապետարանի անվանումը ---- Ինքնաշխատ    

լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ / հաշիվ հաշիվ հաշիվ հաշիվ NNNN - Ինքնաշխատ լրացվում    է    ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը    ներդնելուց: 
• ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ / ԿոդԿոդԿոդԿոդ    NNNN - Լրացվում է կոդի համարը: 
• Բաժին Բաժին Բաժին Բաժին ––––    Լրացվում է բաժինը: 
• Խումբ Խումբ Խումբ Խումբ ––––    Լրացվում է խումբը: 
• Դաս Դաս Դաս Դաս ––––    Լրացվում է դասը: 
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((((Բաժինը, Խումբը և Դասը պետք է լրացնել    առանց առանց առանց առանց 0000----ների, 
օրինանկ` Բաժին 1, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...91, 2, 3 ...9 այլ ոչ թե Բաժին 01, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...0901, 02, 03...09): 

• Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր ––––    Լրացվում է ծրագրի կոդը:    
• ՆախՆախՆախՆախարարություն արարություն արարություն արարություն ––––    Լրացվում է նախարարության կոդը: 
• Վճարման նպատակը Վճարման նպատակը Վճարման նպատակը Վճարման նպատակը ----    Լրացվում է վճարման նպատակը: 
• Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի անվանումները և համարներըԾախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի անվանումները և համարներըԾախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի անվանումները և համարներըԾախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի անվանումները և համարները - 

Լրացվում է ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի անվանումները և 
համարները: 

 

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

 

Պահպանելուց հետո արտացոլվում է տվյալ վճարման հանձնարարագրի դիտ-
ման էջը` 

 

 
 

Հանձնարարագրի ծախսային հոդվածները և գումարների չափերը գրանցելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը` 

 

 
 
Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• Հոդված Հոդված Հոդված Հոդված ––––    ցանկից ընտրվում է հոդվածը, որի համար նախապես 

մինջգանձապետական փոխանցագրով գումար է նախատեսվել 
(հատկացվել): 

• ԳումարԳումարԳումարԳումար    ---- Լրացվում է գումարը: Լրացնելիս գումարը չպետք է գերազանցի 
դաշտի վերևում արտացոլված առավելագույն գումարի չափին: 

 

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

 

---- Եթե նոր ավելացվող հանձնարարագիրն իր տվյալներով մոտ է արդեն 

գոյություն ունեցող որևէ հանձնարարագրի, ապա հարմար է օգտվել     
(ընդունել որպես նմուշ)    կոճակից:  

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

կբացվի Վճարման հանձնարարագրի խմբագրում Վճարման հանձնարարագրի խմբագրում Վճարման հանձնարարագրի խմբագրում Վճարման հանձնարարագրի խմբագրում էջը` 

 

 
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: Նույնապես կարելի է խմբագրեր հանձնարարագրի հոդվածներ 
և գումարներ մասը: 

 
 
ՀեՀեՀեՀեռացումռացումռացումռացում    
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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 Վճարման հանձնարարագրի փնտրում Վճարման հանձնարարագրի փնտրում Վճարման հանձնարարագրի փնտրում Վճարման հանձնարարագրի փնտրում էջը` 

 

 
 

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

Ժամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամա-
նակահատվածի սկիզբը:  
ՎերջՎերջՎերջՎերջ    – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածի վերջը: 
Հանձնարարագրի համարը Հանձնարարագրի համարը Հանձնարարագրի համարը Հանձնարարագրի համարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող 
հանձնարարագրի    համարը: 
Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հիմնարկի 
անվանումը: 
Գումարը Գումարը Գումարը Գումարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել գումարի չափը: 

 

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

 
 



Կանխիկի հաշվետվությունԿանխիկի հաշվետվությունԿանխիկի հաշվետվությունԿանխիկի հաշվետվություն    
 
««««Կանխիկի հաշվետվությունԿանխիկի հաշվետվությունԿանխիկի հաշվետվությունԿանխիկի հաշվետվություն»»»» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքի բյուջեից 

կանխիկ ձևով դուրս գրված գումարների մասին հաշվետվությունները` 
 

 
 

Հնարավորություն կա կատարել զտում ըստ հիմնարկի և ըստ տարվա: Ընտրում 
եք հիմնարկը, հետո տարին, այնուհետև սեղմում ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել կոճակը: 

 
 

ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Կանխիկի հաշվետվությունը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, 

որից հետո կբացվի Կանխիկի հաշվետվության դիտման Կանխիկի հաշվետվության դիտման Կանխիկի հաշվետվության դիտման Կանխիկի հաշվետվության դիտման էջը` 
 

 
 

Կանխիկի հաշվետվությունը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված 
, ,  կոճակների օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
    
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 

Այս մասում նշվում է, որպես լռելայն արժեք` վերադաս պետական 
կառավարման անվանումը: 

Տրված դաշտը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը, 
որից հետո համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրելու տվյալ դաշտը: 

 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
Նախքան կանխիկի հաշվետվություն ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան կանխիկի հաշվետվություն ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան կանխիկի հաշվետվություն ավելացնելը պետք է համոզված լինելՆախքան կանխիկի հաշվետվություն ավելացնելը պետք է համոզված լինել, , , , որ որ որ որ 

տվյալ հիմնարկի տվյալ հիմնարկի տվյալ հիմնարկի տվյալ հիմնարկի տվյալ տվյալ տվյալ տվյալ հաշվեհամարովհաշվեհամարովհաշվեհամարովհաշվեհամարով    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    ծախսերի կատարմանծախսերի կատարմանծախսերի կատարմանծախսերի կատարման    հայտ հայտ հայտ հայտ է է է է 
գրգրգրգրանցվածանցվածանցվածանցված::::    

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Կանխիկի հաշվետվության ավելացում Կանխիկի հաշվետվության ավելացում Կանխիկի հաշվետվության ավելացում Կանխիկի հաշվետվության ավելացում էջը` 

 

 
 

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

• Ներկայացման ամսաթիվըՆերկայացման ամսաթիվըՆերկայացման ամսաթիվըՆերկայացման ամսաթիվը – Լրացվում է ներկայացման ամսաթիվը: 
• Ստացման ամՍտացման ամՍտացման ամՍտացման ամսաթիվըսաթիվըսաթիվըսաթիվը – Լրացվում է ստացման ամսաթիվը: 
• Սպասարկող ՏԳԲՍպասարկող ՏԳԲՍպասարկող ՏԳԲՍպասարկող ՏԳԲ----ի կողմից տրամադրված կանխիկ գումարի ստացման ի կողմից տրամադրված կանխիկ գումարի ստացման ի կողմից տրամադրված կանխիկ գումարի ստացման ի կողմից տրամադրված կանխիկ գումարի ստացման 

չեկի համարըչեկի համարըչեկի համարըչեկի համարը – Լրացվում է սպասարկող ՏԳԲ-ի կողմից տրամադրված 
կանխիկ գումարի ստացման չեկի համարը: 
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• ՏԳԲՏԳԲՏԳԲՏԳԲ----ի անվանումը ի անվանումը ի անվանումը ի անվանումը - Ինքնաշխատ լրացվում է    Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը ներդնելուց: 
• ՀիմնարՀիմնարՀիմնարՀիմնարկի անվանումըկի անվանումըկի անվանումըկի անվանումը - Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: Ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող հիմնարկ-
ների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և սեղմել  

փոխանցել կոճակը: 
• Վերադաս պետական կառավարման Վերադաս պետական կառավարման Վերադաս պետական կառավարման Վերադաս պետական կառավարման ((((տեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարման) ) ) ) 

մարմնի անմարմնի անմարմնի անմարմնի անվանումըվանումըվանումըվանումը – Այս դաշտը լրացվում է ինքնաշխատ    ((((մանրամասն    
տես` ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր)))): 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

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

Պահպանելուց հետո արտացոլվում է տվյալ կանխիկի հաշվետվության դիտման 
էջը` 

 

 
 

Կանխիկի հաշվետվության աղյուսակային մասի ավելացման համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը` 

 

 
 

Ցանկից անհրաժեշտ է ընտրել նախապես լրացված ծախսերի կատարման 
հայտի համարը և սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը: Հրաժարվուելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
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---- Եթե նոր ավելացվող կանխիկի հաշվետվությունն իր տվյալներով մոտ է 

արդեն գոյություն ունեցող որևէ հաշվետվության, ապա կարելի է օգտվել     
(ընդունել որպես նմուշ)    կոճակից, որը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ կվերցնի առկա 
պայմանագրի բոլոր դաշտերը: Կմնա միայն փոփոխել լրացված տվյալները` 
համապատասխանեցնելով նոր կանխիկի հաշվետվությանը:  

 
 

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

կբացվի Կանխիկի հաշվետվության խմբագրում Կանխիկի հաշվետվության խմբագրում Կանխիկի հաշվետվության խմբագրում Կանխիկի հաշվետվության խմբագրում էջը` 
 

 
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել ՊաՊաՊաՊահպանելհպանելհպանելհպանել կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` 
ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (հեռացնել) կոճակը: 

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

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

 
Ժամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
ժամանակահատվածի սկիզբը:  
Վերջ Վերջ Վերջ Վերջ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածի վերջը:  
Չեկի համարը Չեկի համարը Չեկի համարը Չեկի համարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող չեկի համարը: 
Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հիմնարկի 
անվանումը: 

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

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



ՀավաստագրերՀավաստագրերՀավաստագրերՀավաստագրեր    
 

«ՀավաստՀավաստՀավաստՀավաստագրերագրերագրերագրեր» բաժնում գրանցվում են տվյալ համայնքի բյուջեից 
պահանջվող վճարումների հիմնավորվածության մասին վկայող բոլոր 
հավաստագրերը` 

 

 
 

Հնարավորություն կա կատարել զտում ըստ հիմնարկի և ըստ տարվա:  
 
 
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    
    
Հավաստագիրը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     կոճակը, որից հետո 

կբացվի Հավաստագրի դիտման Հավաստագրի դիտման Հավաստագրի դիտման Հավաստագրի դիտման էջը` 
 

 
 

Հավաստագիրը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված , ,  
կոճակների օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
    

Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 
 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր էջը` 

 

 
 

Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտերը` 
3. 3. 3. 3. ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ((((տեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարման) ) ) ) վերադաս վերադաս վերադաս վերադաս 

մարմնի անվանումըմարմնի անվանումըմարմնի անվանումըմարմնի անվանումը ––––    ցույց է տալիս ՀՀ պետական կառավարման վերադաս մարմնի 
անվանումը:    

6. 6. 6. 6. Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը ((((ՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջեՀՀ պետական բյուջե` 1, ` 1, ` 1, ` 1, համայնքի բյուջեհամայնքի բյուջեհամայնքի բյուջեհամայնքի բյուջե` ` ` ` 
2)2)2)2)    ––––    ցույց է տալիս    Ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը: 

7. 7. 7. 7. ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ՀՀ պետական կառավարման ((((տեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարմանտեղական ինքնակառավարման) ) ) ) վերադաս վերադաս վերադաս վերադաս 
մարմնի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման մարմնի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման մարմնի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման մարմնի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման ––––    ցույց է 
տալիս ՀՀ պետական կառավարման վերադաս մարմնի կոդն` ըստ բյուջետային ծախ-
սերի գերատեսչական դասակարգման:    

Տվյալ դաշտերը  փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը, 
որից հետո համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրել տվյալ դաշտերը: 

 

 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    

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

 

 
 

Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
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• ՀավաստագիրՀավաստագիրՀավաստագիրՀավաստագիր, , , , թիվթիվթիվթիվ    – Լրացվում է հավաստագրի համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ - Լրացվում է ներկայացման ամսաթիվը: 
• 1. 1. 1. 1. Հիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումը - Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: Ներդնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող հիմնարկ-
ների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և սեղմել  
«փոխանցել» կոճակը: 

• 2. 2. 2. 2. Փոստային հասցե Փոստային հասցե Փոստային հասցե Փոստային հասցե - Ինքնաշխատ    լրացվում    է    Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը ներդնելուց: 
• Կետեր Կետեր Կետեր Կետեր 3., 6., 7..3., 6., 7..3., 6., 7..3., 6., 7..-ի արժեքները վերցվում է (ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր) մասից: 
• 4. 4. 4. 4. Հիմնարկը սպասարկոՀիմնարկը սպասարկոՀիմնարկը սպասարկոՀիմնարկը սպասարկող ՏԳԲղ ՏԳԲղ ՏԳԲղ ՏԳԲ----ի անվանումը ի անվանումը ի անվանումը ի անվանումը ---- Ինքնաշխատ լրացվում է 

Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը ներդնելուց: 
• Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ----    Ինքնաշխատ    լրացվում    է    Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը Հիմնարկը ներդնելուց: 

 
Ավելացվածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

իսկ ավելացումից հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
Պահպանելուց հետո արտացոլվում  է տվյալ հավաստագրի դիտման էջը` 

 
 

 
 
 
Հավաստագրի երկրորդ մասի ավելացման համար անհրաժեշտ է սեղմել  

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

• ԲաժինԲաժինԲաժինԲաժին – Լրացվում է բաժինը: 
• Խումբ Խումբ Խումբ Խումբ ––––    Լրացվում է խումբը: 
• Դաս Դաս Դաս Դաս ––––    Լրացվում է դասը: 
• Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր Ծրագիր ––––    Լրացվում է ծրագրի կոդը:    
• Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն Նախարարություն ––––    Լրացվում է նախարարության կոդը: 
• Հոդված Հոդված Հոդված Հոդված ––––    ցանկից ընտրվում է հոդվածը, որի համար նախահաշվում 

նախապես գրված է լինում գումարի չափը: 
• ԳումարԳումարԳումարԳումար    ---- Լրացվում է գումարը:  

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Պահպանել» կոճակը, 

իսկ ավելացնելուց հրաժարվելու համար` «Հրաժարվել» կոճակը: 
 
---- Եթե նոր ավելացվող հավաստագիրն իր տվյալներով մոտ է արդեն գոյություն 

ունեցող որևէ հավաստագրի, ապա կարելի է օգտվել այս     (ընդունել 
որպես նմուշ)    կոճակից, որը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ վերցնում է առկա հավաստագրի 
բոլոր դաշտերը, և մնում է միայն փոփոխել լրացված տվյալները` 
համապատասխանեցնելով նոր հավաստագրին:  

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

կբացվի հավաստագրի խմբագրում հավաստագրի խմբագրում հավաստագրի խմբագրում հավաստագրի խմբագրում 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: 
 

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

կբացվի Հավաստագրի փնտրում Հավաստագրի փնտրում Հավաստագրի փնտրում Հավաստագրի փնտրում էջը` 
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Փնտրելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ մեկը կամ 
բոլորը` 

 
Ժամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբԺամանակահատվածի սկիզբ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
ժամանակահատվածի սկիզբը:  
ՎերջՎերջՎերջՎերջ    – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածի վերջը:  
1. 1. 1. 1. Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը Հիմնարկի անվանումը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող 
հիմնարկի անվանումը: 
5. 5. 5. 5. Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել փնտրվող հիմնարկի 
հաշվեհամարը: 
ՀավաստագիրՀավաստագիրՀավաստագիրՀավաստագիր, , , , թիվթիվթիվթիվ    – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել հավաստագրի համարը: 

 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 
 
 
 
 
 
 

ԸնդունմանԸնդունմանԸնդունմանԸնդունման----հանձնման արձանագրություններհանձնման արձանագրություններհանձնման արձանագրություններհանձնման արձանագրություններ    
 
«ԸնդունմանԸնդունմանԸնդունմանԸնդունման----հանձնման արձանագրություններհանձնման արձանագրություններհանձնման արձանագրություններհանձնման արձանագրություններ» բաժնում գրանցվում են տվյալ 

համայնքի բյուջեից պայմանագրերի հիման վրա կատարված աշխատանքների 
ընդունման-հանձնման արձանագրությունները` 
 

 
 
    
ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում    



 179 

 

    
Արձանագրության համարի վրա սեղմելով` բացում է տվյալ արձանագրության 

դիտման էջը` 
 
 

 
 

 
Արձանագրությունը կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված 

կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
 
 
 
 
 
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Նոր արձանագրություն Նոր արձանագրություն Նոր արձանագրություն Նոր արձանագրություն էջը` 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումը - Ներդրվում է հիմնարկների ցանկից: 
Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բացվող 
հիմնարկների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը և 
սեղմել  «փոխանցել» կոճակը: 

• Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե - Ինքնաշխատ լրացվում է ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը ներդնելուց: 
• Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ----    Ինքնաշխատ լրացվում է ՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկըՀիմնարկը 

ներդնելուց:::: 
• Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը ––––    Լրացվում է կատարողի հարկային կոդը: 
• Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումը - Ներդրվում է հիմնարկների 

ցանկից: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո 
բացվող հիմնարկների էջից, ընտրել անհրաժեշտ հիմնարկի 
հաշվեհամարը և սեղմել  փոխանցել կոճակը: 

• Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե - Ինքնաշխատ լրացվում է ՊատվիրատուՊատվիրատուՊատվիրատուՊատվիրատու 
հիմնարկըհիմնարկըհիմնարկըհիմնարկը ներդնելուց: 

• Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ----    Ինքնաշխատ լրացվում է ՊատվիրատուՊատվիրատուՊատվիրատուՊատվիրատու 
հիմնարկըհիմնարկըհիմնարկըհիմնարկը ներդնելուց: 

• Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը ––––    Լրացվում է պատվիրատուի հարկային 
կոդը: 

• Արձանագրություն թիվ Արձանագրություն թիվ Արձանագրություն թիվ Արձանագրություն թիվ ––––    Լրացվում է արձանագրության համարը: 
• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ - Լրացվում է արձանագրության կազմման ամսաթիվը: 
• Պայմանագրի անվանումըՊայմանագրի անվանումըՊայմանագրի անվանումըՊայմանագրի անվանումը – Լրացվում է պայմանագրի անվանումը: 
• Կնքման ամսաթիվԿնքման ամսաթիվԿնքման ամսաթիվԿնքման ամսաթիվ – Լրացվում է կնքման ամսաթիվը: 
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• Պայմանագրի համարՊայմանագրի համարՊայմանագրի համարՊայմանագրի համար – Ներդրվում է պայմանագրի համարը` արձա-
նագրության տվյալները լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը: 

• ՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկական    հանձնաժողովի կազմման ամսաթիվհանձնաժողովի կազմման ամսաթիվհանձնաժողովի կազմման ամսաթիվհանձնաժողովի կազմման ամսաթիվ – Լրացվում է տեխնի-
կական հանձնաժողովի կազմման ամսաթիվը: 

• ՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկական    հանձնաժողովի եզրակացության համարհանձնաժողովի եզրակացության համարհանձնաժողովի եզրակացության համարհանձնաժողովի եզրակացության համար – Լրացվում է 
տեխնիկական հանձնաժողովի եզրակացության համարը: 

• Աշխատանքների իրականացման ժամկետըԱշխատանքների իրականացման ժամկետըԱշխատանքների իրականացման ժամկետըԱշխատանքների իրականացման ժամկետը – Լրացվում է աշխատանք-
ների իրականացման ժամկետը: 

 
Երկրորդ մասի տողերը դինամիկ ավելացվող էԵրկրորդ մասի տողերը դինամիկ ավելացվող էԵրկրորդ մասի տողերը դինամիկ ավելացվող էԵրկրորդ մասի տողերը դինամիկ ավելացվող է, , , , երկրորդ տող ավելացնելու երկրորդ տող ավելացնելու երկրորդ տող ավելացնելու երկրորդ տող ավելացնելու 
համար անհրաժեշտ է համար անհրաժեշտ է համար անհրաժեշտ է համար անհրաժեշտ է սեղմելսեղմելսեղմելսեղմել        ((((ավելացնելավելացնելավելացնելավելացնել) ) ) ) կոճակըկոճակըկոճակըկոճակը::::    
 
• Կատարված աշխատանքնԿատարված աշխատանքնԿատարված աշխատանքնԿատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրերի համառոտ նկարագիրերի համառոտ նկարագիրերի համառոտ նկարագիր – Լրացվում է 

կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը: 
• Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները ---- Լրացվում է 

կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները: 
• Աշխատանքների կատարման ժամկետըԱշխատանքների կատարման ժամկետըԱշխատանքների կատարման ժամկետըԱշխատանքների կատարման ժամկետը – Լրացվում է աշխատանքների 

կատարման ժամկետը: 
• ՎճաՎճաՎճաՎճարման ենթակա գումարը րման ենթակա գումարը րման ենթակա գումարը րման ենթակա գումարը ((((հազար դրամհազար դրամհազար դրամհազար դրամ)))) – Լրացվում է վճարման 

ենթակա գումարի չափը (հազար դրամ): 
• Վճարման ժամկետը Վճարման ժամկետը Վճարման ժամկետը Վճարման ժամկետը ((((ըստ ժամանակացույցիըստ ժամանակացույցիըստ ժամանակացույցիըստ ժամանակացույցի)))) – Լրացվում է վճարման 

ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի): 
 

Լրացնելիս պետք է հետևել ժամանակահատվածների ճշգրիտ Լրացնելիս պետք է հետևել ժամանակահատվածների ճշգրիտ Լրացնելիս պետք է հետևել ժամանակահատվածների ճշգրիտ Լրացնելիս պետք է հետևել ժամանակահատվածների ճշգրիտ 
լրացմանըլրացմանըլրացմանըլրացմանը::::    

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել»»»» կոճակը, 

իսկ հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
 
---- Եթե նոր ավելացվող արձանագրությունն իր տվյալներով մոտ է արդեն 

գոյություն ունեցող որևէ արձանագրության, ապա կարելի է օգտվել     
(ընդունել որպես նմուշ)    կոճակից: Այն որպես նմուշ կվերցնի առկա 
արձանագրության բոլոր դաշտերը, և կմնա միայն փոփոխել լրացված 
տվյալները` համապատասխանեցնելով նոր:  

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

կբացվի արձանագրության խմբագրում արձանագրության խմբագրում արձանագրության խմբագրում արձանագրության խմբագրում էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

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

 
ՀեռացումՀեռացումՀեռացումՀեռացում    
    

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

 

    
    

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

 
 

ՓնտրումՓնտրումՓնտրումՓնտրում    
 

Փնտրման համար անհրաժեշտ է սեղմել  (փնտրում) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Արձանագրության որոնում Արձանագրության որոնում Արձանագրության որոնում Արձանագրության որոնում էջը` 
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Փնտրում կատարելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերից որևէ 
մեկը կամ բոլորը` 

 
Ժամանակահատվածի Ժամանակահատվածի Ժամանակահատվածի Ժամանակահատվածի – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել այն հավանական 
ժամանակահատվածի սկիզբը և վերջը:  
Արձանագրություն թիվ Արձանագրություն թիվ Արձանագրություն թիվ Արձանագրություն թիվ - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել արձանագրության 
համարը: 
ԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվ - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել ստեղծման ամսաթիվը:  
Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումը - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
կատարող հիմնարկի անվանումը կամ այն ինքնաշխատ լրացվում է 
Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ներդնելուց:::: 
Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել հասցեն կամ այն 
ինքնաշխատ լրացվում է Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ներդնելուց:::: 
Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ----    Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել հաշվեհամարը, 
ներդրվում է հիմնարկների ցանկից, ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(ներդնել) կոճակը, որից հետո կբացվի հիմնարկների էջը, որտեղից ընտրելով 
անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը` սեղմում եք փոխանցել կոճակը: 
Կատարող Կատարող Կատարող Կատարող / / / / Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը ––––    Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել կատարող 
հիմնարկի հարկային կոդը, այն ինքնաշխատ լրացվում է Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը 
ներդնելուց:::: 
Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումըՀիմնարկի անվանումը - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
պատվիրատու հիմնարկի անվանումը կամ այն ինքնաշխատ լրացվում է 
Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ներդնելուց:::: 
Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հասցե Հասցե Հասցե Հասցե - Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել հասցեն կամ այն 
ինքնաշխատ լրացվում է Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ներդնելուց:::: 
Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ----    Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
հաշվեհամարը, ներդրվում է հիմնարկների ցանկից, ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվելու է 
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հիմնարկների էջը, որտեղից ընտրելով անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը 
սեղմում եք փոխանցել կոճակը: 
Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու Պատվիրատու / / / / Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը Հարկային կոդը ––––    Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել 
պատվիրատու հիմնարկի հարկային կոդը, այն ինքնաշխատ լրացվում է 
Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը Հաշվեհամարը ներդնելուց::::    
Պայմանագրի անվանմանՊայմանագրի անվանմանՊայմանագրի անվանմանՊայմանագրի անվանման – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել պայմանագրի 
անվանումը: 
Կնքման ամսաթիվ Կնքման ամսաթիվ Կնքման ամսաթիվ Կնքման ամսաթիվ – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել կնքման ամսաթիվը: 
Պայմանագրի համար Պայմանագրի համար Պայմանագրի համար Պայմանագրի համար – Տվյալ դաշտում կարող եք լրացնել պայմանագրի 
համարը: 
 

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

 
 
 

Բյուջեի մնացորդըԲյուջեի մնացորդըԲյուջեի մնացորդըԲյուջեի մնացորդը    
 
Համակարգը հնարավորություն է տալիս դիտել բյուջեի մնացորդը (վարչական և 

ֆոնդային բյուջեների մնացորդները)` 
 

 
 
Համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև թարմացնել տվյալները, 

գեներացնել մնացորդը: Սեղմելով     կոճակի վրա բացվում է    բյուջեի մնացորդի բյուջեի մնացորդի բյուջեի մնացորդի բյուջեի մնացորդի 
գեներացման գեներացման գեներացման գեներացման էջը` 
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Սեղմելով «Գեներացնել մնացորդըԳեներացնել մնացորդըԳեներացնել մնացորդըԳեներացնել մնացորդը»»»» կոճակը, համակարգը կհաշվարկի և կգենե-
րացնի մնացորդը այդ պահի դրությամբ:  

Հաշվարկելիս հաշվի են առնվում համակարգում գրանցված բյուջեի բոլոր 
մուտքերի /եկամուտների/ և ծախսերի հանրագումարները: Ծախսերի համար հիմք են 
ընդունվում միջգանձապետական փոխանցագրերով կատարված ֆինանսավորում-
ները:  

 
    
    
Բյուջեի կատարողակԲյուջեի կատարողակԲյուջեի կատարողակԲյուջեի կատարողական ըստ եկամտատեսակներիան ըստ եկամտատեսակներիան ըստ եկամտատեսակներիան ըստ եկամտատեսակների    

 
Համակարգը ընձեռում է բյուջեի կատարողականը ըստ եկամտատեսակների 

դիտելու հնարավորություն` 
 

 
 
Հնարավոր է ստանալ եկամուտների կատարողականը` ընտրելով տարին, 

ամիսը, բյուջեի տիպը (ընդհանուր, վարչական, ֆոնդային) և եկամտի տիպը 
(ընդհանուր, սեփական, ոչ սեփական): 
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Կատարողականը աճողական տեսքով դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո էջը կստանա հետևյալ տեսքը` 
 

 
Սովորական (ոչ աճողական) տեսքի բերելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

կոճակը: Հավաքագրվող եկամտատեսակներով կատարողականը դիտելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 
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Եկամտատեսակների տարվա պլանի և ամսվա պլանի սյունակների արժեքները 
հղումներ են, որոնք տեղափոխում են դեպի տվյալ տարվա տվյալ եկամտատեսակի 
եկամուտների պլանեկամուտների պլանեկամուտների պլանեկամուտների պլան էջը: 

Եկամտատեսակների ամսվա կատարողականի սյունակի հղումը տանում է 
դեպի բյուջեի մուտքերի էջըբյուջեի մուտքերի էջըբյուջեի մուտքերի էջըբյուջեի մուտքերի էջը`̀̀̀ զտված ըստ ընտրված եկամտատեսակի: 

Ենթատեսակներով դիտումից դեպի խմբերով դիտումը անցնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 

Ստեղծված ցուցակը արտահանելու և տպելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը:  

 
 
 

Բյուջեի ծախսերի կատարողականԲյուջեի ծախսերի կատարողականԲյուջեի ծախսերի կատարողականԲյուջեի ծախսերի կատարողական    
 

Համակարգը ընձեռում է նաև բյուջեի ծախսերի կատարողականը դիտելու 
հնարավորություն: Հնարավոր է ստանալ ծախսերի կատարողականը` ընտրելով 
տարին, ամիսը և բյուջեի տիպը (ընդհանուր, վարչական կամ ֆոնդային):  

Կատարողականը աճողական տեսքով դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 կոճակը, որից հետո էջը կստանա հետևյալ տեսքը` 
 

 
 
 
Սովորական տեսքի բերելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը` 
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Ենթատեսակներով դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը: 

Հնարավորություն կա նաև կատարողականը ստանալ հոդվածներով, սեղմելով` նայել նայել նայել նայել 
հոդվածներովհոդվածներովհոդվածներովհոդվածներով հղման վրա` 

 

 
 

Ցանկացած ցուցակ կարելի է արտահանել ձախ կողմում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը:



ՀաշվետվություններՀաշվետվություններՀաշվետվություններՀաշվետվություններ    
 
Համակարգն ապահովում է տարբեր բյուջետային հաշվետվությունների 

ստացման հնարավորություն: Կարելի է ստանալ բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 
վերաբերյալ հաշվետվություններ (1-6 հատվածներ): Բոլոր հաշվետվությունները 
կարելի է ստանալ ««««հաստատվածհաստատվածհաստատվածհաստատված», «», «», «», «ճշտվածճշտվածճշտվածճշտված» » » » և    ««««կատարողականկատարողականկատարողականկատարողական» » » » տեսքերով: 
Հաշվետվությունները գեներացվում են պլանավորված ցուցանիշների, եկամուտների 
մուտքերի և կատարված ծախսերի հիման վրա: Բյուջետային հաշվետվությունների էջն 
ունի հետևյալ տեսքը`   

  

 
 

 Յուրաքանչյուր հատվածի համար կարելի է ընտրել տարին, ամիսը և 
հաշվետվության ձևը, այնուհետև ընտրել արտահանման տարբերակներից մեկը ( , , 

) և սեղմել  կոճակը (««««ՀՀՀՀամայնքի ամայնքի ամայնքի ամայնքի բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի    կատարման վերաբերյալկատարման վերաբերյալկատարման վերաբերյալկատարման վերաբերյալ»»»» հաշվետվության 
համար միայն  կոճակը) և ստանալ հաշվետվությունը:  
  

Ստորև ներկայացված են ստացված հաշվետվությունների օրինակներ: Հատված 
1-ը և 2-ը ստացված են *.pdf*.pdf*.pdf*.pdf , հատված 3-ը և 4-ը` *.html*.html*.html*.html,  հատված 6-ը, հատված 6-ի 
կատարողականը, բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականները` *.xls*.xls*.xls*.xls 
ձևաչափերով: 
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Հատված 5-ը ունի նաև խմբագրման հնարավորություն` անհրաժեշտ է սեղմել     

(խմբագրել) կոճակը, որից հետո կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
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Առաջին տողը լրացվում է ինքնաշխատ, լրացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
 կոճակը, որից հետո կբացվի խմբագրման մասը, այնուհետև տվյալները 

պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել պահպանելպահպանելպահպանելպահպանել կոճակը: 
 

 
    
    
ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում    

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

կբացվի ավելացմանավելացմանավելացմանավելացման էջը` 
 

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

• Տողի Տողի Տողի Տողի NNNN – Լրացվում է տողի համարը: 
• ԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումը – Լրացվում է անվանումը: 
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• Տարեկան հաստատված պլանՏարեկան հաստատված պլանՏարեկան հաստատված պլանՏարեկան հաստատված պլան - Լրացվում է տարեկան հաստատված 
պլանը, 

o որից վարչականորից վարչականորից վարչականորից վարչական – Լրացվում է հաստատված պլանից, թե որքանն է 
վարչական, 

o որից ֆոնդային որից ֆոնդային որից ֆոնդային որից ֆոնդային - Լրացվում է հաստատված պլանից, թե որքանն է 
ֆոնդային: 

• Տարեկան ճշտված պլանՏարեկան ճշտված պլանՏարեկան ճշտված պլանՏարեկան ճշտված պլան - Լրացվում է տարեկան ճշտված պլանը, 
o որից վարչականորից վարչականորից վարչականորից վարչական – Լրացվում է ճշտված պլանից, թե որքանն է 

վարչական, 
o որից ֆոնդային որից ֆոնդային որից ֆոնդային որից ֆոնդային - Լրացվում է ճշտված պլանից, թե որքանն է 

ֆոնդային: 
• ՓաստացիՓաստացիՓաստացիՓաստացի – Լրացվում է փաստացին, 

o որից վարչականորից վարչականորից վարչականորից վարչական – Լրացվում է, թե որքանն է վարչական, 
o որից ֆոնդային որից ֆոնդային որից ֆոնդային որից ֆոնդային - Լրացվում է, թե որքանն է ֆոնդային: 

  
Ավելացվածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, 

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

կբացվի խմբագրման խմբագրման խմբագրման խմբագրման էջը` 
 

    
    

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

 



 196 

 

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

համակարգը կհարցնի` 
 

    
    

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

 
Համակարգի բյուջետավարման մասում ընձեռված է հնարավորություն ստանալ 

հաշվետվություններ նաև գրաֆիկական տեսքով: Այն ունի հետևյալ տեսք` 
 

 
 
 
Ցանկից անհրաժեշտ է ընտրել հաշվետվության անվանումը, օրինակ` 
 
 

 
 

Տվյալ դեպքում ընտրված է «Ըստ տարվա բյուջեների եկամուտների պլանների Ըստ տարվա բյուջեների եկամուտների պլանների Ըստ տարվա բյուջեների եկամուտների պլանների Ըստ տարվա բյուջեների եկամուտների պլանների 
տեսակարար կշիռըտեսակարար կշիռըտեսակարար կշիռըտեսակարար կշիռը» » » » հաշվետվությունը: Ընտրելով տարին, հաշվետվության 
արտահանման ձևաչափ, և սեղմելով   կոճակը կարող եք ստանալ գրաֆիկական 
հաշվետվությունը (տվյալ դեպքու *.pdf ձևաչափով)` 
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Բյուջեի պարտքերԲյուջեի պարտքերԲյուջեի պարտքերԲյուջեի պարտքեր    

 
«Բյուջեի պարտքերԲյուջեի պարտքերԲյուջեի պարտքերԲյուջեի պարտքեր» բաժին նախատեսված է բյուջեի ընթացիկ պարտքերի 

կառավարման համար` 
 

 
 

Պարտքերը հոդվածներով դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Նայել Նայել Նայել Նայել 
հոդվածներովհոդվածներովհոդվածներովհոդվածներով հղումը: 

Էջի ձախ մասի ներքևում երևում են բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի 
մնացորդները: Եթե կա ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    հրահանգհրահանգհրահանգհրահանգ, ապա երևում են նաև 
ֆինանսական հրահանգի գումարների չափերը, և դրանց հանրագումարը: 
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ՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրերՊարամետրեր    
 
Տվյալ համակարգի պարամետրերի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (պարամետրեր) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ էջը` 
 

 
 

Էջը պարունակում է հետևյալ դաշտերը` 
Վարչական բյուջեի հաշվեհամարըՎարչական բյուջեի հաշվեհամարըՎարչական բյուջեի հաշվեհամարըՎարչական բյուջեի հաշվեհամարը ––––    ցույց է տալիս վարչական բյուջեի 

հաշվեհամարը:    
Ֆոնդային բյուջեի հաշվեհամարըՖոնդային բյուջեի հաշվեհամարըՖոնդային բյուջեի հաշվեհամարըՖոնդային բյուջեի հաշվեհամարը ––––    ցույց է տալիս ֆոնդային բյուջեի 

հաշվեհամարը: 
    
Տվյալ դաշտերը  փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել Խմբագրել կոճակը, 

որից հետո համակարգը հնարավորություն կտա խմբագրելու տվյալ դաշտերը: 
 
---- Եթե նոր ավելացվող պարտքը իր տվյալներով մոտ է արդեն գոյություն 

ունեցող որևէ պարտքի, ապա կարելի է օգտվել այս     (ընդունել որպես 
նմուշ)    կոճակից, որը որպես նմուշնմուշնմուշնմուշ կվերցնի առկա պարտքի բոլոր դաշտերը, 
և կմնա միայն փոփոխել լրացված տվյալները` համապատասխանեցնելով 
նոր պարտքին:  

 
 

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

կբացվի Պարտքի գրանցման ավելացոՊարտքի գրանցման ավելացոՊարտքի գրանցման ավելացոՊարտքի գրանցման ավելացում ւմ ւմ ւմ էջը` 
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Լրացնելուց անհրաժեշտ է պահպանել լրացման հերթականությունը` վերևից 
ներքև: Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 

 

• ԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվըԱմսաթիվը – Լրացվում է ամսաթիվը:  
• ՀիմնարկՀիմնարկՀիմնարկՀիմնարկ - Լրացվում է հիմնարկի անվանումը: Ներդրվում է 

հիմնարկների ցանկից, ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(«ներդնել») կոճակը, որից հետո կբացվի հիմնարկների էջը, որտեղից 
ընտրելով անհրաժեշտ հիմնարկի հաշվեհամարը, սեղմում եք փոխանցել 
կոճակը: 

• ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված - ցանկից ընտրվում է հոդվածը, որի համար նախահաշվում 
նախապես գրված է լինում գումարի չափը: 

• Պայմանագրի համարը Պայմանագրի համարը Պայմանագրի համարը Պայմանագրի համարը - ցանկից ընտրվում է պայմանագրի համարը, որի 
համար պայմանագրերում նախապես գրված է լինում գումարի չափը: 

• Պարտք Պարտք Պարտք Պարտք ((((դրամդրամդրամդրամ) ) ) ) – Լրացվում է գումարը: Դաշտը լրացնելիս գումարը 
չպետք է գերազանցի դաշտի վերևում գրված է առավելագույն գումարի 
չափին: 

 

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

Եթե կա պարտքերի «ֆինանսավորման հրահանգ», ապա էջը ընդունում է 
հետևյալ տեսքը` 

 

 
 

Առանձին պատուհանում արտացոլվում են բյուջեի մնացորդները, 
հրահանգավորված գումարների չափերը և դրանց տարբերությունները: Համայնքի 
ղեկավարը կարող է ֆինանսավորում հրահանգավորել մինչև բյուջեի մնացորդի 
սպառվելը:   
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Ֆինանսավորում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կատարել 
ֆինանսավորում կոճակը, որից հետո համակարգը կբացի հետևյալ էջը` 

 

 
 

««««ԳեներացնելԳեներացնելԳեներացնելԳեներացնել»»»» կոճակը սեղմելով` կատարվում է գեներացում, ստանալով նոր 
միջգանձապետական փոխանցագիրմիջգանձապետական փոխանցագիրմիջգանձապետական փոխանցագիրմիջգանձապետական փոխանցագիր, նոր ծախսերի հայտծախսերի հայտծախսերի հայտծախսերի հայտ, նոր կանխիկի հայտկանխիկի հայտկանխիկի հայտկանխիկի հայտ և նրա 
հաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունըհաշվետվությունը:  

 
Գեներացնելուց հետո առանձին պատուհանի վրա արտացոլվում են 

գեներացված փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ (գեներացում կատարողի, 
կատարված գործողությունների և ժամի մասին): 

 

 
 

««««Դատարկել ցանկըԴատարկել ցանկըԴատարկել ցանկըԴատարկել ցանկը»»»» կոճակով վերադառնում եք սկզբնական էջին կամ կարող եք 
սեղմել «Վերադառնալ պարտքերի ցանկինՎերադառնալ պարտքերի ցանկինՎերադառնալ պարտքերի ցանկինՎերադառնալ պարտքերի ցանկին»»»» կոճակը` պարտքերին վերադառնալու 
համար: 

Ֆինանսավորման հրահանգը կատարելուց և վերոնշվածները գեներացնելուց 
հետո, եթե նրանց կարգավիճակը փոխվի ««««ստորագրվածստորագրվածստորագրվածստորագրված», », », », ապա բյուջեի պարտքեր 
մասում պարտքի չափը կնվազի: 
 
    



Գույքի կառավարման համակարգԳույքի կառավարման համակարգԳույքի կառավարման համակարգԳույքի կառավարման համակարգ1111    
    

ԸնտրանիԸնտրանիԸնտրանիԸնտրանի    
 
Համակարգի ձախ մասում է գտնվում գույքի կառավարման համակարգի 

ընտրանին: 

 
 

Ընտրանին բաղկացած է ««««ՕբյեկտներՕբյեկտներՕբյեկտներՕբյեկտներ»»»», , , , ««««ՍուբյեկտներՍուբյեկտներՍուբյեկտներՍուբյեկտներ»»»», , , , ««««ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր»»»»    և    
««««ՀաշվետվություններՀաշվետվություններՀաշվետվություններՀաշվետվություններ»»»» հիմնական բաժիններից, որոնք ունեն իրենց ենթաբաժինները, 
ինչպես նաև ներառում է ««««ՀՀՀՀաշվետվաշվետվաշվետվաշվետվություններություններություններություններ»»»», , , , ««««ԿԿԿԿառավարմանառավարմանառավարմանառավարման    գործիքներգործիքներգործիքներգործիքներ»»»»,,,, և 
««««ՕՕՕՕգնությունգնությունգնությունգնություն»»»» (համակարգի օգտագործողի ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակը) 
մասերը: 

Նախնական ձևով ընտրանին երևում է բացված տեսքով: Այն փակ տեսնելու 

համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, փակված մասերը բացելու համար`  
կոճակը: 

                                                 
1 Ենթահամակարգը մշակվել է «ՏՀԶՎԿ ՀԿ» կողմից` ԱՄՆՄԶԳ «Տեղական ինքնակառավարման ծրագրի» 3-րդ փուլի 
շրջանակներում 
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««««ՕՕՕՕբյեկտներբյեկտներբյեկտներբյեկտներըըըը»»»» ներառում է «ՀողերՀողերՀողերՀողեր»»»», «ՇՇՇՇեքեքեքեքեր շինություններեր շինություններեր շինություններեր շինություններ»»»», 
«ՓոխադրամիջոցներՓոխադրամիջոցներՓոխադրամիջոցներՓոխադրամիջոցներ»»»» և «ԱյլԱյլԱյլԱյլ»»»» բաժինները: Ցանկացած բաժնի վրա սեղմելիս` աջ 
մասում երևում է համապատասխան բաժինն` իր որոնման համակարգով և 
գրառումների ցանկով:  

Օրինակ` ընտրելով «ՀողերՀողերՀողերՀողեր»»»» բաժինը, աջ կողմում կտեսնեք` 
 

 
 

Ընտրանիում ««««ՀՀՀՀողերողերողերողեր»»»» բաժնի տակ առկա ենթաբաժինները հանդիսանում են 
հղումներ և կատարում են զտում ըստ հողերի նպատակային նշանակության: Զտման 
արդյունքում հողերի ցանկում երևում են միայն տվյալ նպատակային նշանակության 
հողերը. оրինակ` սեղմելով ««««ԲնակավայրիԲնակավայրիԲնակավայրիԲնակավայրի»»»» վրա, կտեսնեք` 

 

 
 

Նույն սկզբունքն օգտագործված է նաև ««««ՇՇՇՇեքեքեքեքեր և շինություններեր և շինություններեր և շինություններեր և շինություններ»»»» ու 
««««ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր»»»» բաժիններում: 
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Օբյեկտներ Օբյեկտներ Օբյեկտներ Օբյեկտներ / / / / Հողեր    
    
««««ՀողերՀողերՀողերՀողեր»»»» բաժնում գրանցվում են համայնքային և ոչ համայնքային հողերը: 
Բաժնի առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

 Համակարգում գրանցված բոլոր հողերի ցանկը տեսնելու համար անհրաժեշտ է 
առանց որոնման դաշտերը լրացնելու սեղմել ««««ՓՓՓՓնտրելնտրելնտրելնտրել»»»» կոճակը: 

 

 
 

Եթե հողատարածքը գտնվում է որևէ սուբյեկտի կամ սուբյեկտների 
տիրապետության տակ (օրինակ, տրված է վարձակալության), ապա ցանկում հողի 

դիմաց երևում է  կոճակը, որը սեղմելիս բացվում է տվյալ հողը տիրապետող 
սուբյեկտի(ների) ցանկը` 

 

 
 

Հողերի ցուցակը կարելի է արտահանել առաջին էջի աջ կողմում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել ցուցակի տեսքը ՍովորականՍովորականՍովորականՍովորական 
կամ ԸԸԸԸնդլայնվածնդլայնվածնդլայնվածնդլայնված, հետո ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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Արտահանված ցուցակի սԱրտահանված ցուցակի սԱրտահանված ցուցակի սԱրտահանված ցուցակի սովորական տեսքովորական տեսքովորական տեսքովորական տեսքըըըը`̀̀̀    

 

 

 
 

Արտահանված ցուցակի Արտահանված ցուցակի Արտահանված ցուցակի Արտահանված ցուցակի ընդլայնվածընդլայնվածընդլայնվածընդլայնված    տեսքըտեսքըտեսքըտեսքը`̀̀̀    
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ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում    
 
Որոնումը կատարվում է երկու եղանակով` ՍովորականՍովորականՍովորականՍովորական և ԸնդլայնվածԸնդլայնվածԸնդլայնվածԸնդլայնված: : : : 

Սովորական որոնումը հանդիսանում է ընդլայնված որոնման մասնավոր դեպք: 
 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցենննն    ----    Կարող եք լրացնել հողի հասցեն: 
• Սեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևըըըը    ----    Կարող եք լրացնել հողի սեփականության ձևը: 
• ՏիրապետողՏիրապետողՏիրապետողՏիրապետողըըըը    – Կարող եք լրացնել տիրապետողի անվանումը /անունը, 

ազգանունը/ կամ կարող եք ռեգիստրներից ընտրել ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձին և ներդնել:        

o Իրավաբանական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների 
էջից ընտրելով անհրաժեշտ կազմակերպությունը` սեղմել 
փոխանցել 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:    

Եթե որոնման արդյունքում չի գտնվել համապատասխան իրավաբանական Եթե որոնման արդյունքում չի գտնվել համապատասխան իրավաբանական Եթե որոնման արդյունքում չի գտնվել համապատասխան իրավաբանական Եթե որոնման արդյունքում չի գտնվել համապատասխան իրավաբանական 
կամ կամ կամ կամ ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    անձըանձըանձըանձը, , , , ապա անհրաժեշտ է ՀԿՏՀ Իրավաբանակաապա անհրաժեշտ է ՀԿՏՀ Իրավաբանակաապա անհրաժեշտ է ՀԿՏՀ Իրավաբանակաապա անհրաժեշտ է ՀԿՏՀ Իրավաբանական անձանց ն անձանց ն անձանց ն անձանց 
////ԿազմակերպություններԿազմակերպություններԿազմակերպություններԿազմակերպություններ/ / / / կամ Բնակչության ռեգիստրում կատարել տվյալ կամ Բնակչության ռեգիստրում կատարել տվյալ կամ Բնակչության ռեգիստրում կատարել տվյալ կամ Բնակչության ռեգիստրում կատարել տվյալ 
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի տվյալների գրանցում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի տվյալների գրանցում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի տվյալների գրանցում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի տվյալների գրանցում ////տես տես տես տես 
««««Բնակչության ռԲնակչության ռԲնակչության ռԲնակչության ռեգիստրեգիստրեգիստրեգիստր»»»», , , , ««««ԿազմակերպություններԿազմակերպություններԿազմակերպություններԿազմակերպություններ»»»»////: : : : Գրանցելուց հետո Գրանցելուց հետո Գրանցելուց հետո Գրանցելուց հետո 
տվյալները կդառնան մատչելիտվյալները կդառնան մատչելիտվյալները կդառնան մատչելիտվյալները կդառնան մատչելի::::    

• ՄակերեսՄակերեսՄակերեսՄակերեսըըըը    – Կարող եք լրացնել մակերեսի չափը, ինչպես նաև ցանկից 
ընտրել չափման միավորը: 

• Կադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համարըըըը    – Կարող եք լրացնել կադաստրային համարը: 
• Նպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունըըըը    - Կարող եք ցանկից ընտրել նպատակային 

նշանակությունը: 
• Գործառնական նշանակությունԳործառնական նշանակությունԳործառնական նշանակությունԳործառնական նշանակությունըըըը – Կարող եք ցանկից ընտրել 

գործառնական նշանակությունը (այն զտվում է «նպատակային 
նշանակությունը» ընտրելիս): 

• ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակըըըը    – Կարող եք ցանկից ընտրել հողի կարգավիճակը: 
• Կադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքըըըը    – Կարող եք լրացնել կադաստրային արժեքը 

հազար դրամովհազար դրամովհազար դրամովհազար դրամով:::: 
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• Հաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողըըըը    ––––    Կարող եք իրավաբանական անձանց ցանկից ներդնել 
Հաշվեկշիռ վարողին: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 

կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրելով 
անհրաժեշտ կազմակերպությունը` սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• Գույքի բնութագիրԳույքի բնութագիրԳույքի բնութագիրԳույքի բնութագիրըըըը    ––––    Կարող եք ցանկից ընտրել գույքի բնութագիրը: 
• Տիրապետման ամսաթիվՏիրապետման ամսաթիվՏիրապետման ամսաթիվՏիրապետման ամսաթիվը ը ը ը ––––    Կարող եք լրացնել տիրապետման 

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

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը:  
Որոնման արդյունքում ստացած ցուցակը կարելի է արտահանել էջի աջ կողմում 

պատկերված , ,  կոճակների օգնությամբ, ինչի համար անհրաժեշտ է ընտրել 
տիպը և սեղմել  կոճակը: 

Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 
Սեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևըըըը`̀̀̀ Դիլիջան համայնք, ՄակերեսՄակերեսՄակերեսՄակերեսըըըը` ` ` ` 200-700 ք.մ, Նպատակային Նպատակային Նպատակային Նպատակային 
նշանակություննշանակություննշանակություննշանակությունըըըը`̀̀̀ բնակավայրի, ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակըըըը`̀̀̀ Տրված Վարձակալության: 

 

 
 
Հողերի դիտումՀողերի դիտումՀողերի դիտումՀողերի դիտում    

    
Աղյուսակում  (դիտել) կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ հողի դիտման էջը` 
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Այս էջն ունի ներդիրներ. 
    

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր 
 

Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ հողի մասին ընդհանուր տվյալներ: 
Հողերի ընդհանուր տվյալները կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված 

կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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ՏարածականՏարածականՏարածականՏարածական 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ հողի տարածական տվյալներ` 

ԿոորդինատներԿոորդինատներԿոորդինատներԿոորդինատներ, ՆկարներՆկարներՆկարներՆկարներ: 
 

 
 
 
 
ԿոորդինատներԿոորդինատներԿոորդինատներԿոորդինատներ    
    
Կոորդինատների աԿոորդինատների աԿոորդինատների աԿոորդինատների ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Կոորդինատների ավելացման Կոորդինատների ավելացման Կոորդինատների ավելացման Կոորդինատների ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• X, YX, YX, YX, Y    – Լրացվում է աշխարհագրական տեղակայվածությունը X, Y 
կոորդինատներով: 

• Գծային չաԳծային չաԳծային չաԳծային չափսերփսերփսերփսեր    ––––    Լրացվում է հողի գծային չափսերը: 
• Սահմանակից հողօգտագործողներ Սահմանակից հողօգտագործողներ Սահմանակից հողօգտագործողներ Սահմանակից հողօգտագործողներ –––– Լրացվում է սահմանակից 

հողօգտագործողների անունները: 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
  

Կոորդինատների խմբագրոԿոորդինատների խմբագրոԿոորդինատների խմբագրոԿոորդինատների խմբագրումւմւմւմ     (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Կոորդինատների հեռացումԿոորդինատների հեռացումԿոորդինատների հեռացումԿոորդինատների հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 
    
ՆկարներՆկարներՆկարներՆկարներ    
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Նկարների աՆկարների աՆկարների աՆկարների ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Նկարների ավելացման Նկարների ավելացման Նկարների ավելացման Նկարների ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• ՖայլՖայլՖայլՖայլ    – Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է նկար: Բեռնավորման համար 
սեղմում եք ««««BrowseBrowseBrowseBrowse»»»» կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմում 
««««OpenOpenOpenOpen»»»»    կոճակը: 

• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը: 
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:  

    

Նկարների խմբագրումՆկարների խմբագրումՆկարների խմբագրումՆկարների խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Նկարների հեռացումՆկարների հեռացումՆկարների հեռացումՆկարների հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 

    
ՍերվիտուտներՍերվիտուտներՍերվիտուտներՍերվիտուտներ 

 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ հողին վերաբերող սահմանափակումներ: 

 

    
    
Սահմանափակումների աՍահմանափակումների աՍահմանափակումների աՍահմանափակումների ավվվվելացումելացումելացումելացում    
    

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Սահմանափակումներ Սահմանափակումներ Սահմանափակումներ Սահմանափակումներ մասը` 
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Սահմանափակումներ գրանցելու համար անհրաժեշտ է սերվիտուտների 

անվանացանկում կատարել նշումներ և սեղմել  կոճակը: 
Նույն սկզբունքով նշումները հանելուց հետո սահմանափակումները վերանում 

են: 
 

 
ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական 

 

Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ հողին վերաբերող ֆինանսական 
տվյալներ` կկկկադաստրային արժեքադաստրային արժեքադաստրային արժեքադաստրային արժեք, ֆինանսական տեղեկատվություններֆինանսական տեղեկատվություններֆինանսական տեղեկատվություններֆինանսական տեղեկատվություններ, , , , հհհհաշվեկաշվեկաշվեկաշվեկշիռ շիռ շիռ շիռ 
վարողներվարողներվարողներվարողներ: 

 

    
 

Կադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքԿադաստրային արժեք    
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Կադաստրային արժեքի աԿադաստրային արժեքի աԿադաստրային արժեքի աԿադաստրային արժեքի ավելացումվելացումվելացումվելացում    

    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի կկկկադաստրային արժեքի ավելացման ադաստրային արժեքի ավելացման ադաստրային արժեքի ավելացման ադաստրային արժեքի ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գնահատման ամսաթիվԳնահատման ամսաթիվԳնահատման ամսաթիվԳնահատման ամսաթիվ    – Լրացվում է կադաստրային արժեքի 
գնահատման ամսաթիվը: 

• Կադաստրային արժեք դրամ Կադաստրային արժեք դրամ Կադաստրային արժեք դրամ Կադաստրային արժեք դրամ –––– Մուտքագրվում է կադաստրային արժեքը 
ՀՀ դրամով: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
  

Կադաստրային արժեքի խմբագրումԿադաստրային արժեքի խմբագրումԿադաստրային արժեքի խմբագրումԿադաստրային արժեքի խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
ԿԿԿԿադաստրային արժեքի հեռացումադաստրային արժեքի հեռացումադաստրային արժեքի հեռացումադաստրային արժեքի հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 
 
Ֆինանսական տեղեկատվություններՖինանսական տեղեկատվություններՖինանսական տեղեկատվություններՖինանսական տեղեկատվություններ    
    

Ֆինանսական տեղեկատվության աՖինանսական տեղեկատվության աՖինանսական տեղեկատվության աՖինանսական տեղեկատվության ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ֆինանսական տեղեկատվության ավելացման ֆինանսական տեղեկատվության ավելացման ֆինանսական տեղեկատվության ավելացման ֆինանսական տեղեկատվության ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գնահատման ամսաթիվԳնահատման ամսաթիվԳնահատման ամսաթիվԳնահատման ամսաթիվ    – Լրացվում է գնահատման ամսաթիվը: 
• Գնահատման Գնահատման Գնահատման Գնահատման արժեքարժեքարժեքարժեք    –––– Մուտքագրվում է գնահատման արժեքը ՀՀ 

դրամով: 
• Բալանսային Բալանսային Բալանսային Բալանսային արժեքարժեքարժեքարժեք    –––– Մուտքագրվում է բալանսային արժեքը ՀՀ դրամով: 
• Մաշվածության Մաշվածության Մաշվածության Մաշվածության արժեքարժեքարժեքարժեք    –––– Մուտքագրվում է մաշվածության արժեքը ՀՀ 

դրամով: 
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• ՇահագորՇահագորՇահագորՇահագործման ծման ծման ծման արժեք արժեք արժեք արժեք –––– Մուտքագրվում է շահագործման արժեքը ՀՀ 
դրամով: 

• Մնացորդային Մնացորդային Մնացորդային Մնացորդային արժեք արժեք արժեք արժեք –––– Մուտքագրվում է մնացորդային արժեքը ՀՀ 
դրամով: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Ֆինանսական տեղեկատվՖինանսական տեղեկատվՖինանսական տեղեկատվՖինանսական տեղեկատվության խմբագրումության խմբագրումության խմբագրումության խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Ֆինանսական տեղեկատվության հեռացումՖինանսական տեղեկատվության հեռացումՖինանսական տեղեկատվության հեռացումՖինանսական տեղեկատվության հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 
 
Հաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարող    
    

Հաշվեկշիռ վարողի աՀաշվեկշիռ վարողի աՀաշվեկշիռ վարողի աՀաշվեկշիռ վարողի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• ԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվ    – Լրացվում է հաշվեկշիռ վարող դառնալու իրավունքի 
գրանցման ամսաթիվը: 

• Հաշվեկշիռ վարող Հաշվեկշիռ վարող Հաշվեկշիռ վարող Հաշվեկշիռ վարող –––– Հաշվեկշիռ վարողը ներդրվում է իրավաբանական 
անձանց ցանկից. ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 

կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից, ընտրելով 
անհրաժեշտ կազմակերպությունը` սեղմել փոխանցել կոճակը: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
  

Հաշվեկշիռ վարողի խմբագրումՀաշվեկշիռ վարողի խմբագրումՀաշվեկշիռ վարողի խմբագրումՀաշվեկշիռ վարողի խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Հաշվեկշիռ վարողի հեռացՀաշվեկշիռ վարողի հեռացՀաշվեկշիռ վարողի հեռացՀաշվեկշիռ վարողի հեռացումումումում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 

ԾանրաբեռնվածությունԾանրաբեռնվածությունԾանրաբեռնվածությունԾանրաբեռնվածություն 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տեղեկատվություն տվյալ հողի 

ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ: 
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Ներդիրում գրառումներն ավելանում են գույքային միավորներ մասում տվյալ 
հողը ներդնելուց հետո (հողի վրա շինություն ավելացնելուց հետո): 

 
ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր 

 
Այս ներդիրը պարունակում է տեղեկատվություն հողերի պայմանագրերի 

վերաբերյալ: 
 

 
    
Պայմանագրերի ավելացումը կատարվում է  (Ավելացնել) կոճակի օգնությամբ 

(մանրամասն տես` ««««ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր»»»» բաժնում): 
 
Հողերի աՀողերի աՀողերի աՀողերի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Նոր հող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, 

որից հետո կբացվի Հողի գրանցմանՀողի գրանցմանՀողի գրանցմանՀողի գրանցման    էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե    – Լրացվում է հողի հասցեն: 



 214 

 

• Կադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համար    ––––    Մուտքագրվում է կադաստրի համարը: 
• ՄակերեսՄակերեսՄակերեսՄակերես, , , , քքքք....մմմմ. . . . ––––    Լրացվում է հողի մակերեսը քառակուսի մետրերով:    
• ՍեփականութՍեփականութՍեփականութՍեփականության ձև յան ձև յան ձև յան ձև ––––    Ընտրվում է սեփականության ձևը. համայնքային է 

(Համայնքի անվանումը նշված է), թե` ոչ: 
• Տարածագնահատման գոտի Տարածագնահատման գոտի Տարածագնահատման գոտի Տարածագնահատման գոտի ––––    Ցանկից ընտրվում է տարածագնահատման 

գոտին: 
• Նպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակություն – Ցանկից ընտրվում է գրանցվող հողի 

նպատակային նշանակությունը: 
• Գործառնական նշաԳործառնական նշաԳործառնական նշաԳործառնական նշանակություն նակություն նակություն նակություն – Ցանկից ընտրվում է գործառնական 

նշանակությունը (այն զտվում է նպատակային նշանակությունը 
ընտրելիս): 

• Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք – Լրացվում է գրանցման հիմքը: ԱԱԱԱվելացնելվելացնելվելացնելվելացնել հղման 
միջոցով բացվող պատուհանում կատարվում է գրանցման հիմքի ավե-
լացում: 

 
 

o Փաստաթղթի տիպ Փաստաթղթի տիպ Փաստաթղթի տիպ Փաստաթղթի տիպ - Ցանկից ընտրվում է փաստաթղթի տիպը: Եթե 
այն ցանկում չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր 
պատուհանում կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` 
ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 

o Համար Համար Համար Համար – Լրացվում է փաստաթղթի համարը: 
o Վավերացվել է Վավերացվել է Վավերացվել է Վավերացվել է – Լրացվում է վավերացման ամսաթիվը: 
o Տվող մաՏվող մաՏվող մաՏվող մարմին րմին րմին րմին – Լրացվում է փաստաթուղթը տվող մարմնի անվա-

նումը: 
o ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է այդ փաս-

տաթուղթը: Բեռնավորման համար սեղմում եք BrowseBrowseBrowseBrowse կոճակը, 
այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open Open Open Open կոճակը:  

• ՏեսակՏեսակՏեսակՏեսակ - Ցանկից ընտրվում է գրանցվող հողի տեսակը: 
• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում ինք-

նաշխատ լրացվում է:  
• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է գրանցվող հողի նկարագրությունը: 
• Առաջարկվում է Առաջարկվում է Առաջարկվում է Առաջարկվում է - Ցանկից ընտրվում է որևէ առաջարկ: Եթե այն ցանկում 

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

 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 



Հողերի Հողերի Հողերի Հողերի խմբագրումխմբագրումխմբագրումխմբագրում    ((((այսուհետ` ` ` ` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))) 
    
    

Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     (Խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի խմբագրմխմբագրմխմբագրմխմբագրմանանանան    էջը` 

 

    
 
Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը:  
    
    
    
Հողերի հեռացումՀողերի հեռացումՀողերի հեռացումՀողերի հեռացում    ((((այսուհետ` ` ` ` Գրառման հեռացոԳրառման հեռացոԳրառման հեռացոԳրառման հեռացումւմւմւմ))))    
    

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

 

    
    

Եթե համոզված եք, որ ցանկանում եք հեռացնել գրառումը, սեղմում եք OKOKOKOK 
կոճակը, հրաժարվելու դեպքում` CancelCancelCancelCancel կոճակը: 

 
    



ՕբյՕբյՕբյՕբյեկտներ եկտներ եկտներ եկտներ / / / / Շեքեր և շինություններ 
    
««««Գույքային միավորներ Գույքային միավորներ Գույքային միավորներ Գույքային միավորներ ((((ՇՇՇՇեքեքեքեքեր և շինություններեր և շինություններեր և շինություններեր և շինություններ))))»»»» բաժնում գրանցվում են 

համայնքային և ոչ համայնքային շեքերը և շինությունները: 
 

Բաժնի առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 

 
 

Բոլոր գույքային միավորների ցանկը տեսնելու համար առանց որոնման դաշ-
տերը լրացնելու անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓՓՓՓնտրելնտրելնտրելնտրել»»»» կոճակը: 

 

 
 

Եթե գույքային միավորը գտնվում է որևէ սուբյեկտի կամ սուբյեկտների տիրա-

պետության ներքո, ապա ցանկում տվյալ գույքային միավորի դիմաց երևում է  
կոճակը, որը սեղմելիս կբացվի գույքային միավորը տիրապետող սուբյեկտի(ների) 
ցանկը: 
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Գույքային միավորների ցուցակը կարելի է արտահանել առաջին էջի աջ 

կողմում պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը 
և սեղմել  կոճակը:  

 
Տպագրելիս հաշվետվության վերնամասը տեղավորվում է A4 լայնական 

ձևաչափի թղթերի վրա: 
 
 
ՄասՄասՄասՄաս1111----թուղթթուղթթուղթթուղթ1111    
    

 
 
 

ՄասՄասՄասՄաս2222----թուղթթուղթթուղթթուղթ2222    
    

    
 
 

ՄասՄասՄասՄաս3333----թուղթթուղթթուղթթուղթ3333    
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ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում    
 
Որոնումը կատարվում է երկու եղանակով` ՍովորականՍովորականՍովորականՍովորական և ԸնդլայնվածԸնդլայնվածԸնդլայնվածԸնդլայնված::::    

Սովորական որոնումը, որը հանդիսանում է ընդլայնված որոնման մասնավոր դեպք: 
 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցենննն:::: 
• Սեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևըըըը::::     
• ՏիրապետողՏիրապետողՏիրապետողՏիրապետողըըըը    Կարող եք լրացնել տիրապետողի անվանումը /անունը, 

ազգանունը/ կամ կարող եք ռեգիստրներից ընտրել ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձին և ներդնել:        
• Իրավաբանական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(«ներդնել») կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից 
ընտրելով անհրաժեշտ կազմակերպությունը` սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 

• 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:    

• ՄակերեսՄակերեսՄակերեսՄակերեսըըըը::::     
• Կադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համարըըըը::::     
• Շինության տիպՇինության տիպՇինության տիպՇինության տիպըըըը::::     
• Շինության ենթատիպՇինության ենթատիպՇինության ենթատիպՇինության ենթատիպըըըը – Կարող եք ցանկից ընտրել շինության ենթատիպը (այն 

զտվում է շինության տիպը ընտրելիս): 
• ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակըըըը::::     
• Կադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքԿադաստրային արժեքըըըը:::: 
• Հաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողըըըը    ––––    Կարող եք իրավաբանական անձանց ցանկից ներդնել 

Հաշվեկշիռ վարող: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») 

կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրել անհրաժեշտ 
կազմակերպությունը և սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 

• Գույքի բնութագիրԳույքի բնութագիրԳույքի բնութագիրԳույքի բնութագիրըըըը: 
• Կառուցման տարեթիվԿառուցման տարեթիվԿառուցման տարեթիվԿառուցման տարեթիվըըըը    –––– Կարող եք լրացնել կառուցման ժամանակահատվածը: 

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

փնտրելուց հրաժարվելու համար` ««««ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել»»»» կոճակը: 
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Որոնման արդյունքում ստացած ցուցակը կարելի է արտահանել էջի աջ կողմում 
պատկերված , ,  կոճակների օգնությամբ, ինչի համար անհրաժեշտ է ընտրել 
տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 
Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 

Սեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևՍեփականության ձևըըըը`̀̀̀ Դիլիջան համայնք, ՄակերեսՄակերեսՄակերեսՄակերեսըըըը`̀̀̀ 200-400ք.մ, ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակըըըը` ` ` `  
Տրված վարձակալության: 

    
    
ՄասՄասՄասՄաս1111----թուղթթուղթթուղթթուղթ1111    
    

 
 

ՄասՄասՄասՄաս2222----թուղթթուղթթուղթթուղթ2222    
    

    
    
ՄասՄասՄասՄաս3333----թուղթթուղթթուղթթուղթ3333    
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Գույքային միավորի աԳույքային միավորի աԳույքային միավորի աԳույքային միավորի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ««««Շինության գրանցումՇինության գրանցումՇինության գրանցումՇինության գրանցում»»»»    էջը` 
 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• ԱնվանումԱնվանումԱնվանումԱնվանում – Լրացվում է շինության անվանումը: 
• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե    – Լրացվում է շինության հասցեն: 
• Սեփականության ձև Սեփականության ձև Սեփականության ձև Սեփականության ձև ––––    Ընտրվում է սեփականության ձևը` համայնքայի՞ն 

է, թե՞ ոչ: 
• ՆկաՆկաՆկաՆկարագրություն րագրություն րագրություն րագրություն – Լրացվում է գրանցվող շինության նկարագրությունը: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Պահպանելուց հետո բերում է տվյալ գույքային միավորի դիտման էջը` 
 

 
 

    

Գույքային միավԳույքային միավԳույքային միավԳույքային միավորին շինության ավելացում որին շինության ավելացում որին շինության ավելացում որին շինության ավելացում     

 
Գույքային միավորին շինություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(Ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի շինության գրանցման շինության գրանցման շինության գրանցման շինության գրանցման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գլխավոր էԳլխավոր էԳլխավոր էԳլխավոր է    – Նշվում է` շինությունը գլխավոր է, թե` ոչ: 
• Կադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համարԿադաստրային համար    ––––    Մուտքագրվում է կադաստրի համարը: 
• Շինության մակերեսՇինության մակերեսՇինության մակերեսՇինության մակերես, , , , քքքք....մմմմ. . . . ––––    Լրացվում է շինության մակերեսը քառակուսի 

մետրերով:    
• Հարկերի քանակը Հարկերի քանակը Հարկերի քանակը Հարկերի քանակը ––––    Լրացվում է հարկերի քանակը: 
• Սենյակների քանակըՍենյակների քանակըՍենյակների քանակըՍենյակների քանակը – Լրացվում է սենյակների քանակը: 
• Օգտագործվող մակերեսՕգտագործվող մակերեսՕգտագործվող մակերեսՕգտագործվող մակերես, , , , քքքք....մմմմ. . . . – Լրացվում է շինության օգտագործվող 

մակերեսը քառակուսի մետրերով: 
• Ընդհանուր մակերեսԸնդհանուր մակերեսԸնդհանուր մակերեսԸնդհանուր մակերես, , , , քքքք....մմմմ. . . . – Լրացվում է շինության ընդհանուր մակերեսը 

քառակուսի մետրերով: 
• Առաստաղի բարձրությունԱռաստաղի բարձրությունԱռաստաղի բարձրությունԱռաստաղի բարձրություն - Լրացվում է առաստաղի բարձրությունը 

մետրերով: 
• Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք – Լրացվում է սեփականության հիմքը. «ավելացնել» 

հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարում եք գրանցման հիմքի 
ավելացում (մանրամասն տես` Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում ----    Գրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմք)))):::: 

• Նպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակությունՆպատակային նշանակություն – Ցանկից ընտրվում է շինության 
նպատակային նշանակությունը: 

• Գործառնական նշանակություն Գործառնական նշանակություն Գործառնական նշանակություն Գործառնական նշանակություն - Ցանկից ընտրվում է շինության գործառ-
նական նշանակությունը (այն զտվում է շինության տիպը ընտրելիս): 

• Շինության տարեթիվ Շինության տարեթիվ Շինության տարեթիվ Շինության տարեթիվ – Լրացվում է շինության տարեթիվը: 
• Բնութագիր Բնութագիր Բնութագիր Բնութագիր ----    Ցանկից ընտրվում է բնութագիրը: 
• Վնասվածության աստիճանՎնասվածության աստիճանՎնասվածության աստիճանՎնասվածության աստիճան – Ցանկից ընտրվում է վնասվածության 

աստիճանը: 
• Շինանյութի տեսակ Շինանյութի տեսակ Շինանյութի տեսակ Շինանյութի տեսակ – Ցանկից ընտրվում է շինության շինանյութի 

տեսակը: 
• Ավարտվածության աստիճան Ավարտվածության աստիճան Ավարտվածության աստիճան Ավարտվածության աստիճան – Ցանկից ընտրվում է ավարտվածության 

աստիճանը: 
• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում 

ինքնաշխատ լրացվում է: 
• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է գրանցվող շինության նկարագրությունը: 



 222 

 

• Առաջարկվում է Առաջարկվում է Առաջարկվում է Առաջարկվում է - Ցանկից ընտրվում է որևէ առաջարկ, եթե այն ցանկում 
չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը: (Մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Պահպանելուց հետո բերում է տվյալ շինության դիտման էջը` 
 

 
 

Այս էջն ունի ներդիրներ` 
 
 
 

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ շինության մասին ընդհանուր տվյալներ: 
Շինության ընդհանուր տվյալները կարելի է արտահանել աջ կողմում 

պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  
կոճակը և արտահանել: 
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ՏարածականՏարածականՏարածականՏարածական 
 

Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ շինության տարածական տվյալներ` 
ՆկարներՆկարներՆկարներՆկարներ: 

Նկարների աՆկարների աՆկարների աՆկարների ավելացումվելացումվելացումվելացում  (տես` Հողերի դիտումՀողերի դիտումՀողերի դիտումՀողերի դիտում, , , , ՏարածականՏարածականՏարածականՏարածական, , , , Նկարների ավելացումՆկարների ավելացումՆկարների ավելացումՆկարների ավելացում)))):::: 
Նկարների խմբագրումՆկարների խմբագրումՆկարների խմբագրումՆկարների խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Նկարների հեռացումՆկարների հեռացումՆկարների հեռացումՆկարների հեռացում     (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 

ՍերվիտուտներՍերվիտուտներՍերվիտուտներՍերվիտուտներ 
 

Տես` ՀողերՀողերՀողերՀողեր, , , , ՍերվիտուտներՍերվիտուտներՍերվիտուտներՍերվիտուտներ::::    
    

ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական 
 

Տես` ՀողերՀողերՀողերՀողեր, , , , ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական::::    
    

ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր 
 

Տես` ՀողերՀողերՀողերՀողեր, , , , ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր::::    
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Գույքային միավորին հողի ավելացում Գույքային միավորին հողի ավելացում Գույքային միավորին հողի ավելացում Գույքային միավորին հողի ավելացում `̀̀̀    

 
Գույքային միավորին հող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(Ավելացնել հող) կոճակը, որից հետո կբացվի հողերի ներդրմանհողերի ներդրմանհողերի ներդրմանհողերի ներդրման    էջը` 
 

 
 

Տվյալ դեպքում հողերի ցանկում երևում են միայն այն հողերը, որոնք 
պատկանում են տվյալ համայնքին, որոնց մակերեսը մեծ է գրանցված շինության 
մակերեսից և կադաստրային համարի սկզբնական թվերը, բացի վերջին թվից, 
համընկնում են: 

Գտնելով հողը` անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը: 
 

 
 

Շինություն(ներ)ը տեսնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, իսկ 
հողերը տեսնելու համար`  կոճակը:  

 

Գույքային միավորի խմբագրումԳույքային միավորի խմբագրումԳույքային միավորի խմբագրումԳույքային միավորի խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Գույքային միավորի հեռացումԳույքային միավորի հեռացումԳույքային միավորի հեռացումԳույքային միավորի հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 



Օբյեկտներ Օբյեկտներ Օբյեկտներ Օբյեկտներ / / / / Փոխադրամիջոցներ 
 
Բաժինը պարունակում է համայնքային և ոչ համայնքային փոխադրամիջոցների 

ցանկը: Բաժնի առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

 
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բոլոր փոխադրամիջոցների ցանկը 

տեսնելու համար առանց որոնման դաշտերը լրացնելու անհրաժեշտ է սեղմել 
««««ՓՓՓՓնտրելնտրելնտրելնտրել»»»» կոճակը: 

 

 
 
Եթե փոխադրամիջոցը գտնվում է որևէ սուբյեկտի կամ սուբյեկտների 

տիրապետության տակ, ապա ցանկում տվյալ փոխադրամիջոցի դիմաց երևում է  



 226 

 

կոճակը, որը սեղմելիս բերում է տվյալ փոխադրամիջոցի տիրապետող 
սուբյեկտի(ների) ցանկը: 

 

 
 
Փոխադրամիջոցների ցուցակը կարելի է արտահանել առաջին էջի աջ կողմում 

պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  
կոճակը և արտահանել: 

 
Տպագրելիս հաշվետվության վերնամասը տեղավորվում է A4 լայնական 

ձևաչափի թղթերի վրա: 
 
 
ՄասՄասՄասՄաս1111----թուղթթուղթթուղթթուղթ1111    
    

 
 
 

 
ՄասՄասՄասՄաս2222----թուղթթուղթթուղթթուղթ2222    
    

    
 
    
ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում    
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Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• ՀամարանՀամարանՀամարանՀամարանիշիշիշիշ – Կարող եք լրացնել համարանիշը: 
• Մակնիշ Մակնիշ Մակնիշ Մակնիշ – Կարող եք լրացնել մակնիշը: 
• Տրանսպորտի տիպ Տրանսպորտի տիպ Տրանսպորտի տիպ Տրանսպորտի տիպ - Կարող եք ցանկից ընտրել տրանսպորտի տիպը: 
• Նստատեղերի քանակը Նստատեղերի քանակը Նստատեղերի քանակը Նստատեղերի քանակը – Կարող եք լրացնել նստատեղերի քանակը: 
• Վառելիքի տիպ Վառելիքի տիպ Վառելիքի տիպ Վառելիքի տիպ - Կարող եք ցանկից ընտրել վառելիքի տիպը: 
• Արտադրման տարեթիվ Արտադրման տարեթիվ Արտադրման տարեթիվ Արտադրման տարեթիվ – Կարող եք լրացնել արտադրման տարեթիվը: 

 

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

Որոնման արդյունքում ստացած ցուցակը կարելի է արտահանել էջի աջ կողմում 
պատկերված , ,  կոճակների օգնությամբ, ինչի համար անհրաժեշտ է ընտրել 
տիպը և սեղմել  կոճակը: 

Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 
Տրանսպորտի տիպՏրանսպորտի տիպՏրանսպորտի տիպՏրանսպորտի տիպըըըը`̀̀̀ Մարդատար, Վառելիքի տիպՎառելիքի տիպՎառելիքի տիպՎառելիքի տիպըըըը`̀̀̀ Բենզին, Արտադրման Արտադրման Արտադրման Արտադրման 
տարեթիվտարեթիվտարեթիվտարեթիվըըըը`̀̀̀ 01/01/1993-01/01/2003: 

 
ՄասՄասՄասՄաս1111----թուղթթուղթթուղթթուղթ1111    
    

 
 

ՄասՄասՄասՄաս2222----թուղթթուղթթուղթթուղթ2222    
    

    
    
Փոխադրամիջոցի աՓոխադրամիջոցի աՓոխադրամիջոցի աՓոխադրամիջոցի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ««««ՓՓՓՓոխադրամիջոցի գրանցումոխադրամիջոցի գրանցումոխադրամիջոցի գրանցումոխադրամիջոցի գրանցում»»»»    էջը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• Տրանսպորտի տիպ Տրանսպորտի տիպ Տրանսպորտի տիպ Տրանսպորտի տիպ – Ցանկից ընտրվում է տրանսպորտի տիպը: 
• ՀամարանիշՀամարանիշՀամարանիշՀամարանիշ – Լրացվում է համարանիշը: 
• Մակնիշ Մակնիշ Մակնիշ Մակնիշ – Լրացվում է մակնիշը: 
• ՀասցեՀասցեՀասցեՀասցե    – Լրացվում է շարժիչի համարը: 
• Թափքի տԹափքի տԹափքի տԹափքի տեսակ եսակ եսակ եսակ – Լրացվում է թափքի տեսակը: 
• ՆույնականացմանՆույնականացմանՆույնականացմանՆույնականացման    համար համար համար համար – Լրացվում է նոիյնականացման համարը: 
• Արտադրման ժամանակ Արտադրման ժամանակ Արտադրման ժամանակ Արտադրման ժամանակ – Լրացվում է արտադրման տարեթիվը: 
• Շարժիչի աշխՇարժիչի աշխՇարժիչի աշխՇարժիչի աշխ. . . . ծծծծավալավալավալավալ, , , , լլլլ.... - Լրացվում է շարժիչի աշխատանքային ծավալը 

լիտրերով: 
• Շարժիչի հզորություն Շարժիչի հզորություն Շարժիչի հզորություն Շարժիչի հզորություն –––– Լրացվում է շարժիչի հզորությունը: 
• Գույն Գույն Գույն Գույն –––– Լրացվում է փոխադրամիջոցի գույնը: 
• Նստատեղեր Նստատեղեր Նստատեղեր Նստատեղեր –––– Լրացվում է նստատեղերի քանակը: 
• Վառելիքի տեսակ Վառելիքի տեսակ Վառելիքի տեսակ Վառելիքի տեսակ ---- Ցանկից ընտրվում է վառելիքի տեսակը, եթե այն 

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

• Վնասվածության աստիճանՎնասվածության աստիճանՎնասվածության աստիճանՎնասվածության աստիճան – Ցանկից ընտրվում է վնասվածության 
աստիճանը: 

• Սեփականության ձև Սեփականության ձև Սեփականության ձև Սեփականության ձև ––––    Ընտրվում է սեփականության ձևը` համայնքայի՞ն 
է (համայնքի անվանումը նշված է), թե՞` ոչ: 

• Սեփականության հիմք Սեփականության հիմք Սեփականության հիմք Սեփականության հիմք – Լրացվում է սեփականության հիմքը. ավելացնել 
հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարում եք գրանցման հիմքի 
ավելացում (մանրամասն տես` Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում ----    Գրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմք)))):::: 

• Բնութագիր Բնութագիր Բնութագիր Բնութագիր ----    Ցանկից ընտրվում է բնութագիրը: 
• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում 

ինքնաշխատ է լրացվում:  
• Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն Նկարագրություն – Լրացվում է գրանցվող փոխադրամիջոցի նկարագրու-

թյունը: 
• Առաջարկվում է Առաջարկվում է Առաջարկվում է Առաջարկվում է - Ցանկից ընտրվում է որևէ առաջարկ, եթե այն ցանկում 

չկա, կարելի է ավելացնել` սեղմելով  կոճակը, որը նոր պատուհանում 
կբացի տեղեկատուի էջը (մանրամասն տես` ՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներՏեղեկատուներ ): 
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Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Փոխադրամիջոցների դիտումՓոխադրամիջոցների դիտումՓոխադրամիջոցների դիտումՓոխադրամիջոցների դիտում    

    
Աղյուսակում  (դիտել) կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ հողի դիտման էջը: 
 

 
    
Այս էջն ունի ներդիրներ` 
    

    
    
ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր 

 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ փոխադրամիջոցի մասին ընդհանուր 

տվյալներ: 
 
Փոխադրամիջոցի ընդհանուր տվյալները կարելի է արտահանել աջ կողմում 

պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել 
 կոճակը: 
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ՆկարներՆկարներՆկարներՆկարներ 
 

Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ փոխադրամիջոցի նկարները: 
 

Նկարների աՆկարների աՆկարների աՆկարների ավելացումվելացումվելացումվելացում  (տես` Հողերի դիտումՀողերի դիտումՀողերի դիտումՀողերի դիտում, , , , ՏարածականՏարածականՏարածականՏարածական, , , , Նկարների ավելացումՆկարների ավելացումՆկարների ավելացումՆկարների ավելացում)))):::: 
Նկարների խմբագրումՆկարների խմբագրումՆկարների խմբագրումՆկարների խմբագրում  (տես` ԳրառմանԳրառմանԳրառմանԳրառման    խմբագրումխմբագրումխմբագրումխմբագրում)))):::: 
ՆկարնՆկարնՆկարնՆկարների հեռացումերի հեռացումերի հեռացումերի հեռացում  (տես` ԳրառմանԳրառմանԳրառմանԳրառման    հեռացումհեռացումհեռացումհեռացում))))::::    

    
ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական 

 

Տես` ՀողերՀողերՀողերՀողեր, , , , ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական::::    
Հաշվեկշիռ վարող - Տես` ՀողերՀողերՀողերՀողեր, , , , ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական, , , , Հաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարողՀաշվեկշիռ վարող::::    
    
Փոխադրամիջոցի խմբագրումՓոխադրամիջոցի խմբագրումՓոխադրամիջոցի խմբագրումՓոխադրամիջոցի խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում))))::::    
    

        

 
Փոխադրամիջոցի հեռացումՓոխադրամիջոցի հեռացումՓոխադրամիջոցի հեռացումՓոխադրամիջոցի հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 



ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր    
    
Բաժինը պարունակում է համայնքային գույքի հետ կապված բոլոր 

պայմանագրերի տվյալները: 
 
Բաժնի առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 
Բոլոր ընթացիկ պայմանագրերի ցանկը տեսնելու համար առանց որոնման 

դաշտերը լրացնելու անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓՓՓՓնտրելնտրելնտրելնտրել»»»» կոճակը: 
 

 
 
Պայմանագրերի ցուցակը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված 

կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
 



 232 

 

 
 
 
 
ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում    
 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

 
• ՏեսակՏեսակՏեսակՏեսակ – Կարող եք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը: 
• N N N N – Կարող եք լրացնել պայմանագրի համարը: 
• Կնքման ժամանակահատված Կնքման ժամանակահատված Կնքման ժամանակահատված Կնքման ժամանակահատված - Կարող եք ընտրել պայմանագրի կնքման 

ժամանակահատվածը: 
• Երկրորդ կողմ Երկրորդ կողմ Երկրորդ կողմ Երկրորդ կողմ – Կարող եք լրացնել պայմանագրի երկրորդ կողմ հանդիսացողի 

անվանումը /անունը, ազգանունը/ կամ կարող եք ռեգիստրներից ընտրել 
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին և ներդնել:        

o Իրավաբանական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների 
էջից ընտրելով անհրաժեշտ կազմակերպությունը` սեղմել 
փոխանցել կոճակը: 

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

• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ - Կարող եք ցանկից ընտրել կարգավիճակը: 
 

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

 
Որոնման արդյունքում ստացած ցուցակը կարելի է արտահանել էջի աջ կողմում 

պատկերված , ,  կոճակների օգնությամբ, ինչի համար անհրաժեշտ է ընտրել 
տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 
 
Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 

Պայմանագրի տեսակՊայմանագրի տեսակՊայմանագրի տեսակՊայմանագրի տեսակ`̀̀̀ Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման, Կնքման Կնքման Կնքման Կնքման 
ժամանակահատվածժամանակահատվածժամանակահատվածժամանակահատված`̀̀̀ 02/02/2008-02/02/2012, ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակ`̀̀̀ Ընթացիկ: 

 

 
    
    
    
Պայմանագրի աՊայմանագրի աՊայմանագրի աՊայմանագրի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Պայմանագրի գրանցումՊայմանագրի գրանցումՊայմանագրի գրանցումՊայմանագրի գրանցում    էջը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• ՊայմՊայմՊայմՊայմանագրի տեսակ անագրի տեսակ անագրի տեսակ անագրի տեսակ – Ցանկից ընտրվում է պայմանագրի տեսակը, ըստ 
որի փոփոխվում են նաև ներքև դաշտերը (Որոշ պայմանագրի 
տեսակներում Սկզբնաժամկետ և Վերջնաժամկետ դաշտերը բացակայում 
են): 

• ԿոդԿոդԿոդԿոդ – Պահպանելուց հետո պայմանագրին ինքնաշխատ եղանակով 
շնորհվում չկրկնվող կոդ /ծածկագիր/: 

• Կնքման վայր Կնքման վայր Կնքման վայր Կնքման վայր – Լրացվում է պայմանագրի կնքման վայրը: 
• Նոտարական վՆոտարական վՆոտարական վՆոտարական վավերացման ամսաթիվավերացման ամսաթիվավերացման ամսաթիվավերացման ամսաթիվ – Լրացվում է նոտարական վավե-

րացման ամսաթիվը (պարտադիր լրացվող դաշտ է): 
• Պայմանագրի Պայմանագրի Պայմանագրի Պայմանագրի NNNN    – Լրացվում է պայմանագրի համարը: 
• Սկզբնաժամկետ Սկզբնաժամկետ Սկզբնաժամկետ Սկզբնաժամկետ - Լրացվում է պայմանագրի սկզբնաժամկետը: 
• ՎերջՎերջՎերջՎերջնաժամկետնաժամկետնաժամկետնաժամկետ - Լրացվում է պայմանագրի վերջնաժամկետը: 
• Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք Գրանցման հիմք - Լրացվում է պայմանագրի գրանցման հիմքը. ավե-

լացնել հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարում եք գրանցման 
հիմքի ավելացում (մանրամասն տես` Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում ----    Գրանցման Գրանցման Գրանցման Գրանցման 
հիմքհիմքհիմքհիմք)))):::: 

• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա գործողությունների ընթացքում 
լրացվում է ինքնաշխատ եղանակով:  

• Պայմանագիր Պայմանագիր Պայմանագիր Պայմանագիր - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է պայմանագրի ֆայլը 
/բնօրինակը/: Բեռնավորման համար անհրաժեշտ է սեղմել BrowseBrowseBrowseBrowse 
կոճակը, ընտրել ֆայլը և սեղմել Open Open Open Open կոճակը:  

• Լրացուցիչ նշումներ Լրացուցիչ նշումներ Լրացուցիչ նշումներ Լրացուցիչ նշումներ – Այս դաշտը նախատեսված է լրացուցիչ նշումներ 
կատարելու համար: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) կոճա-

կը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
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ՊայմանագրերիՊայմանագրերիՊայմանագրերիՊայմանագրերի    դիտումդիտումդիտումդիտում    
    

Պայմանագրերի ցանկում  (դիտել) կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ 
պայմանագրի դիտման էջը:  

    

 
 

Այս էջն ունի ներդիրներ` 
    
    

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր 
 
Պարունակում է տվյալ պայմանագրի մասին ընդհանուր տվյալներ (տես վերևի 

նկարը): 
 

ԱռարկաԱռարկաԱռարկաԱռարկա 
 
Պարունակում է այն գույքային միավորը(ները), որի(որոնց) համար կնքվել է 

պայմանագիրը: 
 

 
 

Պայմանագրի առարկա ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 
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Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է ցանկից ընտրել գույքային միավորը, սեղմել 
 (Ներմուծել) կոճակը, որից հետո բացվող պատուհանում ընտրելով գույքային 

միավորը, սեղմել  (Ներդնել) կոճակը: 
 

ԿողմերԿողմերԿողմերԿողմեր 
 
Այս ներդիրը պարունակում է պայմանագիրը կնքող կողմերի 

(կոնտրագենտների) մասին տեղեկատվություն: 
 

 
 
 
Պայմանագրի կողմերի աՊայմանագրի կողմերի աՊայմանագրի կողմերի աՊայմանագրի կողմերի ավելացումվելացումվելացումվելացում    
 
Առաջին կողմ – Այն ինքնաշխատ լրացվում է համակարգի կողմից: 

Հաշվեհամարը ընտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Խմբագրել) կոճակը, որից 
հետո կբացվի հաշվեհամարի ընտրման մասը` 

 

 
 

Ցանկից ընտրելով եկամտատեսակը կամ հաշվեհամարը անհրաժեշտ է սեղմել 

 (Պահպանել) կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
Երկրորդ կողմ – Երկրորդ կողմ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(Ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
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• Բաժնեմաս Բաժնեմաս Բաժնեմաս Բաժնեմաս – Լրացվում է երկրորդ կողմ հանդիսացող բաժնեմասը 
(կարող է գրվել կոտորակային կամ տոկոսային թիվ): 

• Երկրորդ կողմԵրկրորդ կողմԵրկրորդ կողմԵրկրորդ կողմ – Ներդրվում է պայմանագրի երկրորդ կողմ հանդիսացող 
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը: Իրավաբանական անձ 
ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») կոճակը, որից 
հետո, բացվող կազմակերպությունների էջից, ընտրելով անհրաժեշտ 
կազմակերպությունը, սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 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: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 

ՀաշվարկներՀաշվարկներՀաշվարկներՀաշվարկներ 
 
Այս ներդիրը պարունակում է պայմանագրի հաշվարկները: 
 

 
 

 
Պայմանագրով կատարվող վճարները և հաշվարկները 
 
Վճարների և հաշվարկների աՎճարների և հաշվարկների աՎճարների և հաշվարկների աՎճարների և հաշվարկների ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
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Եթե համոզված եք, որ ցանկանում եք ավելացնել նոր հաշվարկային սխեմա, 
ապա անհրաժեշտ է սեղմել OKOKOKOK կոճակը, հրաժարվելու դեպքում` CancelCancelCancelCancel կոճակը: OKOKOKOK 
կոճակը սեղմելուց հետո բացվում է հաշվարկային սխեմա ավելացնելու մասը` 

 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Հաշվարկի սկիզբ Հաշվարկի սկիզբ Հաշվարկի սկիզբ Հաշվարկի սկիզբ – Լրացվում է հաշվարկի սկիզբ հանդիսացող 
ամսաթիվը: 

• ՎարձավճարՎարձավճարՎարձավճարՎարձավճար – Լրացվում է վարձավճարը ՀՀ դրամով, ինչպես նաև 
ցանկից ընտրվում է` ամսակա՞ն է, եռամսյակային, կիսամյակայի՞ն, թե՞ 
տարեկան (պարտադիր լրացվող դաշտ է): 

• Վճարման պարբերՎճարման պարբերՎճարման պարբերՎճարման պարբերականություն ականություն ականություն ականություն – Ցանկից ընտրվում է վճարման 
պարբերականությունը` ամսական է, եռամսյակային, կիսամյակային, թե՞ 
տարեկան: 

• Վճարման վերջնաժամկետ Վճարման վերջնաժամկետ Վճարման վերջնաժամկետ Վճարման վերջնաժամկետ – Լրացվում է վճարման վերջնաժամկետը: 
Անհրաժեշտ է ցանկից ընտրել նախապայմանը և հաջորդ դաշտում 
լրացնել ամսվա օրը: 

• Վարձավճարի կեՎարձավճարի կեՎարձավճարի կեՎարձավճարի կետանցի դեպքում յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար տանցի դեպքում յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար տանցի դեպքում յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար տանցի դեպքում յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար 
վճարվում է տույժվճարվում է տույժվճարվում է տույժվճարվում է տույժ.... անհրաժեշտ է ցանկից ընտրել տարբերակը 
(չվճարված գումար կամ ամսեկան վարձավճար), այնուհետև լրացնել 
տույժի հաշվարկման %-ի չափը: 

• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք    - Լրացվում է հաշվարկային սխեմայի հաշվարկման հիմքը. 
««««ավելացնելավելացնելավելացնելավելացնել»»»» հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարվում է 
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գրանցման հիմքի ավելացում (մանրամասն տես` Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում ----    
Գրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմք)))):::: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Եթե պայմանագրի գործողությԵթե պայմանագրի գործողությԵթե պայմանագրի գործողությԵթե պայմանագրի գործողության ընթացքում նրանում կատարվեն ան ընթացքում նրանում կատարվեն ան ընթացքում նրանում կատարվեն ան ընթացքում նրանում կատարվեն 

հաշվարկներին ևհաշվարկներին ևհաշվարկներին ևհաշվարկներին և////կամ վճարներին վերաբերող փոփոխություններկամ վճարներին վերաբերող փոփոխություններկամ վճարներին վերաբերող փոփոխություններկամ վճարներին վերաբերող փոփոխություններ, , , , ապա անհրաժեշտ է ապա անհրաժեշտ է ապա անհրաժեշտ է ապա անհրաժեշտ է 
ավելացնել նոր հաշվարկային սխեմաավելացնել նոր հաշվարկային սխեմաավելացնել նոր հաշվարկային սխեմաավելացնել նոր հաշվարկային սխեմա, , , , պահպանելով նախորդներըպահպանելով նախորդներըպահպանելով նախորդներըպահպանելով նախորդները::::    

    
Վճարների և հաշվարկների խմբագրումՎճարների և հաշվարկների խմբագրումՎճարների և հաշվարկների խմբագրումՎճարների և հաշվարկների խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Վճարների և հաշվարկների հեռացումՎճարների և հաշվարկների հեռացումՎճարների և հաշվարկների հեռացումՎճարների և հաշվարկների հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 
 
 
Ապառք 
 
Ապառքներ մասում տեղեկություններ գրանցվում են այն դեպքում, երբ գործ 

ունեք նախկինում կնքված պայմանագրերի հետ, տիրապետում եք ապառքի 
տվյալներին և չեք ցանկանում  գրանցել պայմանագրի գործունեության սկզբից ի վեր 
կատարված բոլոր վճարումները: 

 
Ապառքի փոփոխումԱպառքի փոփոխումԱպառքի փոփոխումԱպառքի փոփոխում    
    
Փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի փոփոխման    մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Ապառքի ամսաթիվԱպառքի ամսաթիվԱպառքի ամսաթիվԱպառքի ամսաթիվ    – Այս դաշտը հետագա աշխատանքի ընթացքում 
ինքնաշխատ լրացվում է:  

• Ապառք մայր գումարիԱպառք մայր գումարիԱպառք մայր գումարիԱպառք մայր գումարի, , , , դրդրդրդր. – Լրացվում է մայր գումարի ապառքը ՀՀ 
դրամով: 

• Ապառք տույժերիԱպառք տույժերիԱպառք տույժերիԱպառք տույժերի, , , , դրդրդրդր....    –––– Լրացվում է տույժերի ապառքը ՀՀ դրամով: 
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 
Արտոնություններ 
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Արտոնությունների աԱրտոնությունների աԱրտոնությունների աԱրտոնությունների ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ Ամսաթիվ – Լրացվում է արտոնության տրման ամսաթիվը: 
• ՄՄՄՄայր գումարիայր գումարիայր գումարիայր գումարի զեղչզեղչզեղչզեղչ – Լրացվում է մայր գումարի զեղչը ՀՀ դրամով: 
• ՏՏՏՏույժի ույժի ույժի ույժի զեղչզեղչզեղչզեղչ – Լրացվում է տույժի զեղչը ՀՀ դրամով: 
• ՀիմքՀիմքՀիմքՀիմք- Լրացվում է արտոնության տրամադրման հիմքը. ավելացնել հղման 

միջոցով բացվող պատուհանում կատարում եք գրանցման հիմքի 
ավելացում (մանրամասն տես` Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում Հողերի ավելացում ----    Գրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմքԳրանցման հիմք)))):::: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
    
Արտոնությունների խմբագրումԱրտոնությունների խմբագրումԱրտոնությունների խմբագրումԱրտոնությունների խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Արտոնությունների հեռացումԱրտոնությունների հեռացումԱրտոնությունների հեռացումԱրտոնությունների հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 

 
Վճարման սխեմաՎճարման սխեմաՎճարման սխեմաՎճարման սխեմա 

 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ պայմանագրի վճարման սխեման: 
 

 
 
Վճարման սխեման ստանալու համար անհրաժեշտ է լրացնել վճարման 

վերջնաժամկետը և սեղմել  կոճակը: 
 
Վճարման սխեման կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված կոճակների 

, ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 
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ՎճարներՎճարներՎճարներՎճարներ 

 
Այս ներդիրը պարունակում է պայմանագրի վճարները (մուտքեր), որոնց 

գրանցումը կարելի է իրականացնել երկու եղանակով.  
1. Անմիջապես այս ներդիրից, (տես` վճարների ավելացումվճարների ավելացումվճարների ավելացումվճարների ավելացում): 
2. Տվյալ համակարգի ՎճարՎճարՎճարՎճարներներներներ բաժնի միջոցով, (տես` ՎճարումներիՎճարումներիՎճարումներիՎճարումների    ևևևև    

պայմանագրերիպայմանագրերիպայմանագրերիպայմանագրերի    համապատասխանեցումհամապատասխանեցումհամապատասխանեցումհամապատասխանեցում): 
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Վճարների աՎճարների աՎճարների աՎճարների ավելացումվելացումվելացումվելացում    
    
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Մուծման ամսաթիվ Մուծման ամսաթիվ Մուծման ամսաթիվ Մուծման ամսաթիվ – Լրացվում է մուծման ամսաթիվը: 
• Կտրոնի Կտրոնի Կտրոնի Կտրոնի NNNN – Լրացվում է վճարման կտրոնի համարը: 
• Մայր գումարՄայր գումարՄայր գումարՄայր գումար, , , , դրդրդրդր....    – Լրացվում է վճարված մայր գումարի չափը ՀՀ 

դրամով: 
• ՏույժՏույժՏույժՏույժիիիի    գումարգումարգումարգումար, , , , դրդրդրդր. – Լրացվում է վճարված տույժի չափը (եթե այն 

գոյություն ուներ): 
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
    
Վճարների խմբագրումՎճարների խմբագրումՎճարների խմբագրումՎճարների խմբագրում  (տես` Գրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրումԳրառման խմբագրում)))):::: 
Վճարների հեռացումՎճարների հեռացումՎճարների հեռացումՎճարների հեռացում  (տես` Գրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացումԳրառման հեռացում)))):::: 
 
 
 

ՊարտքացուցակՊարտքացուցակՊարտքացուցակՊարտքացուցակ 
 
Այս ներդիրը պարունակում է տվյալ պայմանագրի հետ կապված վճարման 

ժամկետները, կետանցների ամսաթվերը, վճարումները, հաշվարկված պարտքերը և 
տույժերը: 
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Պարտքացուցակը ստանալու համար անհրաժեշտ է լրացնել անսաթիվը և 

սեղմել  կոճակը: Պարտքացուցակը կարելի է արտահանել աջ կողմում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  
կոճակը և արտահանել: 

 
    

 
    

ԴադարեցնելԴադարեցնելԴադարեցնելԴադարեցնել 
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Այս ներդիրում գրանցվում են տվյալ պայմանագրի դադարեցման ամսաթիվն ու 

հիմքը: 
Դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (««««ԴադարեցնելԴադարեցնելԴադարեցնելԴադարեցնել»»»») կոճակը, որից 

հետո` լրացնել առաջարկվող դաշտերը: 
 

 
 

Պայմանագիրը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել «Դադարեցման Դադարեցման Դադարեցման Դադարեցման 
ամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվըամսաթիվը»»»» և «Դադարեցման հիմքըԴադարեցման հիմքըԴադարեցման հիմքըԴադարեցման հիմքը»»»», այնուհետև սեղմել  (Պահպանել) կոճակը: 

 

 
 
Դադարեցումը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(Վերականգնել) կոճակը: 
 
 

    
Սուբյեկտներ Սուբյեկտներ Սուբյեկտներ Սուբյեկտներ / / / / Հաշվեկշիռ վարողներ    

    
Հաշվեկշիռ վարողներ Հաշվեկշիռ վարողներ Հաշվեկշիռ վարողներ Հաշվեկշիռ վարողներ բաժինը ներառում է բոլոր այն սուբյեկտների ցանկը, 

որոնց հաշվեկշռում համակարգում գրանցված գույք կա: 
 

 
 
Տվյալ սուբյեկտի մանրամասն տվյալները տեսնելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել  (Հիմնարկի դիտում) կոճակը, որից հետո կբացվի տվյալ սուբյեկտի դիտման 
էջը: 

 
Տվյալ սուբյեկտի հաշվեկշռում գտնվող գույքային ցանկը դիտելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ էջը` 
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Հաշվեկշռում գտնվող գույքի ցուցակը կարելի է արտահանել աջ կողմում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել 

 կոճակը: 
 
 
 
ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում    

 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Հաշվեկշիռ տիրապետողՀաշվեկշիռ տիրապետողՀաշվեկշիռ տիրապետողՀաշվեկշիռ տիրապետող – Կարող եք ներդնել ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձ: Իրավաբանական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  («ներդնել») կոճակը, որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից 
ընտրելով անհրաժեշտ կազմակերպությունը, սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 
Ֆիզիկական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») 

կոճակը, որից հետո, բացվող բնակչության ռեգիստրի որոնման համակարգից, 
որոնելով և ընտրելով անհրաժեշտ աշխատակցին, սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 
Տվյալ գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  («հեռացնել») 
կոճակը: 

• Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ - Կարող եք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` ««««ՄաքրելՄաքրելՄաքրելՄաքրել»»»»    կոճակը: 
    
    



Սուբյեկտներ Սուբյեկտներ Սուբյեկտներ Սուբյեկտներ / / / / Տիրապետողներ    
    
Տիրապետողներ Տիրապետողներ Տիրապետողներ Տիրապետողներ բաժինը հանդիսանում է համայնքի հետ համայնքային 

սեփականության որևէ գույքի նկատմամբ պայմանագրային հարաբերություններ 
ունեցող սուբյեկտների փնտրման համակարգ: 

 

 
 
 
 
ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում    

 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Հաշվեկշիռ տիրապետողՀաշվեկշիռ տիրապետողՀաշվեկշիռ տիրապետողՀաշվեկշիռ տիրապետող – Կարող եք ցանկից ընտրել ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձ և ներդնել: Իրավաբանական անձ ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») կոճակը, որից հետո, բացվող 
կազմակերպությունների էջից ընտրելով անհրաժեշտ կազմակերպությունը, 
սեղմել «փոխանցել» կոճակը: Ֆիզիկական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող բնակչության ռեգիստրի 
որոնման համակարգից փնտրելով և ընտրելով անհրաժեշտ աշխատակցին, 
սեղմել «փոխանցել» կոճակը: Տվյալ գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  («հեռացնել») կոճակը: 

• ՏեսակՏեսակՏեսակՏեսակ – Կարող եք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը: 
• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ – Կարող եք ցանկից ընտրել պայմանագրի կարգավիճակը: 
• Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ - Կարող եք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը: 
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Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` ««««ՄաքրելՄաքրելՄաքրելՄաքրել»»»» կոճակը: 
 

Որոնումից հետո ցանկում  կոճակը սեղմելիս կարտացոլվի տվյալ 
ֆիզիկական անձի անձնական տվյալների դիտման էջ,  կոճակը` տվյալ 
իրավաբանական անձի մանրամասն տվյալների դիտման էջ, իսկ  կոճակը` տվյալ 
սուբյեկտի կողմից կնքված պայմանագրի դիտման էջ: 

 
 
 
 

Հաշվետվություններ Հաշվետվություններ Հաշվետվություններ Հաշվետվություններ / / / / Պայմանագրերի գոյացած պարտքերը 
        
Այս բաժնի օգնությամբ հնարավոր է ստանալ Պայմանագրերի գոյացած 

պարտքերի հաշվետվություններ ցանկացած օրվա դրությամբ:  
Էջը որոնման համակարգ է: Որոնման արդյունքում ստացվում են 

պարտքացուցակներ, որոնք կարող են արտահանվել հաշվետվությունների տեսքով: 
 

 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 

դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 
• Աղյուսակի վերում կարող եԱղյուսակի վերում կարող եԱղյուսակի վերում կարող եԱղյուսակի վերում կարող եք լրացնել ամսաթիվըք լրացնել ամսաթիվըք լրացնել ամսաթիվըք լրացնել ամսաթիվը::::    
• Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ - Կարող եք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը: 
• Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ - Կարող եք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը: 
• Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ Կարգավիճակ – Կարող եք ցանկից ընտրել պայմանագրի կարգավիճակը: 
• Պարտք մայր գումարիՊարտք մայր գումարիՊարտք մայր գումարիՊարտք մայր գումարի, , , , դրդրդրդր.... – Կարող եք լրացնել փնտրվող պայմանագրերի մայր 

գումարի պարտքի մոտավոր չափը ՀՀ դրամով: 
• Պարտք տույժերիՊարտք տույժերիՊարտք տույժերիՊարտք տույժերի, , , , դրդրդրդր.... – Կարող եք լրացնել փնտրվող պայմանագրերի տույժերի 

պարտքի մոտավոր չափը ՀՀ դրամով: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` ««««ՄաքրելՄաքրելՄաքրելՄաքրել»»»»    կոճակը: 
Փնտրում կատարելուց հետո աղյուսակի տեսքով կստանանք անհրաժեշտ 

ցուցակը: 
 



 248 

 

 
 

Պայմանագրերի գոյացած պարտքերը կարելի է արտահանել աջ կողմում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել 

 կոճակը: 
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ՀաշվետվուՀաշվետվուՀաշվետվուՀաշվետվություններ թյուններ թյուններ թյուններ / / / / Պայմանագրերի վճարները 
        
Այս բաժնի օգնությամբ հնարավոր է ստանալ ընտրված ժամանակահատվածում 

կատարված պայմանագրերի վճարումները: 
Էջն հանդիսանում է որոնման համակարգ, որի արդյունքում ստացվում է 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն հաշվետվությունը ստանալու համար: 
 

 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 

դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 
• Աղյուսակի վերԱղյուսակի վերԱղյուսակի վերԱղյուսակի վերևևևևում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածըում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածըում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածըում կարող եք լրացնել ժամանակահատվածը::::    
• Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ Գույքի տեսակ - Կարող եք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը: 
• Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ Պայմանագրի տեսակ - Կարող եք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը: 
• ՊայմՊայմՊայմՊայմ. N . N . N . N – Կարող եք լրացնել պայմանագրի համարը: 
• Վճարող Վճարող Վճարող Վճարող – Կարող եք ցանկից ընտրել վճարողին` ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձ և ներդնել: Իրավաբանական անձ ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  («ներդնել») կոճակը, որից հետո բացվող 
կազմակերպությունների էջից, ընտրելով անհրաժեշտ կազմակերպությունը, 
սեղմել «փոխանցել» կոճակը: 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: 
• Վճարված գումարՎճարված գումարՎճարված գումարՎճարված գումար, , , , դրդրդրդր. . . . – Կարող եք լրացնել փնտրվող վճարված գումարի 

մոտավոր չափը ՀՀ դրամով: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել ««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` ««««ՄաքրՄաքրՄաքրՄաքրելելելել»»»» կոճակը: 
Փնտրում կատարելուց հետո աղյուսակի տեսքով կվատանանք անհրաժեշտ 

ցուցակը: 
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Պայմանագրերի վճարները կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը և սեղմել  կոճակը: 

 

 
 
 

ՎճարՎճարՎճարՎճարումումումումներ ներ ներ ներ ((((ԲյուջեիցԲյուջեիցԲյուջեիցԲյուջեից))))    
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 Այս ենթահամակարգի օգնությամբ կարելի է ՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀՀԿՏՀ բյուջետավարման մուտքերի 
մասում գրանցված գումարները բաշխել ըստ պայմանագրերի: Ընդ որում, մուտքերում 
գրանցված վճարների գումարները կարելի է բաժանել` որպես մայր գումարի վճար և 
տույժերի դիմաց վճար: 
 

 
 

 Աղյուսակի վերևում առկա ցանկից կարելի է ընտրել և տեսնել Միայն մշակման 
ենթակա մուտքերը կամ Բոլորը:::: 

Նույնականացման համար անհրաժեշտ է սեղմել ՆշելՆշելՆշելՆշել հղումը, որից հետո էջի 
ներքևում կցուցադրվի այն պայմանագրերի ցանկը, որոնք կնքված են տվյալ 
եկամտատեսակովեկամտատեսակովեկամտատեսակովեկամտատեսակով տվյալ աղբյուրիաղբյուրիաղբյուրիաղբյուրի հետ (Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ): 
 

 
 

 Տվյալ պայմանագիրը չգտնելու դեպքում կարելի է օգտվել փնտրումից` սեղմելով 

««««ՓնտրելՓնտրելՓնտրելՓնտրել»»»»    մասը: : : :  
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(Մանրամասն տես` ՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրերՊայմանագրեր, , , , ՈրոնումՈրոնումՈրոնումՈրոնում):):):): 
 

 Պայմանագրերի որոնումը անհրաժեշտ է նաև, եթե տվյալ գումարը պետք է 
բաժանվի որպես մի քանի պայմանագրերի մայր գումարների մարում: 

Պայմանագիրը տեսնելու համար անհարժեշտ է սեղմել  կոճակը: Տվյալ 
պայմանագրի պարտքերն ու տույժերը դիտելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ պատուհանը`  
 

 
 

Պատուհանում պարտքերն ու տույժերը երևում են տվյալ գումարը բյուջեում 
մուտագրած օրվա դրությամբ: 

Պարտքերն ու տույժերը տեսնելուց հետո, պայմանագրի վճարները մուտք 
անելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բյուջեում մուտք եղած 
գումարը ինքնաշխատ լրացվում է որպես մայր գումար: 

 

 
 
Եթե տվյալ մուտքագրված գումարից անհրաժեշտ է մուծել նաև տույժ, ապա 

մայր գումարից հանվում է անհրաժեշտ գումարը և մուտքագրվում տույժի դաշտում: 
 

 
 

Գումարները մուտք անելուց հետո պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

 (Պահպանել) կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 Մուտքագրածը պահպանելուց հետո,  կոճակը օգտագործվում է տվյալ 

գրառումը խմբագրելու համար: 

Եթե կա արդեն կատարված վճարում, ապա անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը` 
նույն պայմանագրի համար ևս գումար ավելացնելու նպատակով: 
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Գումարները մուտք անելուց հետո, պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
ՊահպանելՊահպանելՊահպանելՊահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` ՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվելՀրաժարվել կոճակը: 

 

Վճարումը ավելացնելուց հետո մշակման ենթակա գումարը դառնում է 0: 
 

 
 
Մուտքագրված (մշակված) գումարները ցանկից հանելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել  կոճակը: 
 
 
 
 

            
Պայմանագրի հաշվարկներինՊայմանագրի հաշվարկներինՊայմանագրի հաշվարկներինՊայմանագրի հաշվարկներին, , , , վճարներինվճարներինվճարներինվճարներին, , , , գոյացած գոյացած գոյացած գոյացած 
պարտքերին և վճարման ժամանակպարտքերին և վճարման ժամանակպարտքերին և վճարման ժամանակպարտքերին և վճարման ժամանակացույցին հետևումացույցին հետևումացույցին հետևումացույցին հետևում    

 

Այս բաժնի միջոցով հնարավորություն է տված օգտագործողներին, ովքեր  ունեն 
կնքված պայմանագրեր, առցանց /On-Line/ եղանակով ստանալ տեղեկություններ 
կատարված վճարների, հաշվարկների, գոյացած պարտքերի և վճարման 
ժամանակացույցի վերաբերյալ: 
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Տեղեկությունները ստանալու համար անհրաժեշտ է նշել համապատասխան 
հաշվետվության դիմաց, այնուհետև ««««ԾԱԾԿԱԳԻՐԸԾԱԾԿԱԳԻՐԸԾԱԾԿԱԳԻՐԸԾԱԾԿԱԳԻՐԸ»»»» դաշտում լրացնել պայմանագրի 
ծածկագիրը և սեղմել ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել կոճակը: Սրացված հաշվետվությունների օրինակները 
ներկայացված են ստորև` 
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ԹույլտվություններԹույլտվություններԹույլտվություններԹույլտվություններ    ((((փաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթերփաստաթղթեր))))    
 

Թույլտվությունների կառավարման մասն անցնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել գլխավոր ընտրանիում ՏուրքերՏուրքերՏուրքերՏուրքեր հղմանը, որից հետո կբացվի բոլոր տեսակի 
թույլտվությունների և նրանց հետ կապված (համակարգում առկա) փաստաթղթերի 
ցանկը` 

 

 
 

Այստեղից հնարավորություն կա ավելացնել ցանկացած տիպի թույլտվություն` 
ընտրելով ցանկից և սեղմելով     ավելացնելավելացնելավելացնելավելացնել կոճակը, ինչպես նաև կատարել որոնում 
սեղմելով     փնտրել փնտրել փնտրել փնտրել կոճակը:  

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

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

 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ տրվել է թույլտվությունը կամ փաստաթուղթը: 
Որևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառիՈրևէ բառի – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական բառը կամ 
բառակապակցությունը, որը կարող է գոյություն ունենալ փաստաթղթում: 
Փաստաթղթի հՓաստաթղթի հՓաստաթղթի հՓաստաթղթի համարամարամարամար    – Կարող ենք գրել փաստաթղթի համարը: 
ԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակԿարգավիճակ    – Կարող ենք նշել թույլտվության գործողության ժամկետի  
կարգավիճակ(ներ)ը: 
Փաստաթղթի տիպըՓաստաթղթի տիպըՓաստաթղթի տիպըՓաստաթղթի տիպը    – Կարող ենք նշել փաստաթղթի տիպ(եր)ը: 
 
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: 

 
 
 

ՈԽԾ վաճառքի թույտվությունՈԽԾ վաճառքի թույտվությունՈԽԾ վաճառքի թույտվությունՈԽԾ վաճառքի թույտվություն    
 

««««ՈԽԾ վաճառքի թույլտվությունՈԽԾ վաճառքի թույլտվությունՈԽԾ վաճառքի թույլտվությունՈԽԾ վաճառքի թույլտվություն»»»» բաժինն իրենից ներկայացնում է ոգելից 
խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի 
օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման 
թույտվությունների ցանկ: 
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ԴիտումԴիտումԴիտումԴիտում`̀̀̀    
    
Թույլտվության դիտման համար անհրաժեշտ է սեղմել     (Դիտել) կոճակը, որից 

հետո կբացվի ԹույլտվությանԹույլտվությանԹույլտվությանԹույլտվության    դիտման դիտման դիտման դիտման էջը` 

 
 

Թույլտվության տպելու տարբերակը կարելի է տեսնել ձախ կողմում պատկերված 
 կոճակի օգնությամբ:  
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Թույտվությունը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված  կոճակի 
օգնությամբ (ընտրելով թղթի լայնակի կամ երկայնակի ձևը) կամ տպել պատկերված 

 կոճակի օգնությամբ: 
 
 

ԱվելացումԱվելացումԱվելացումԱվելացում`̀̀̀    
 

Թույլտվություն կարելի է ավելացնել  երկու եղանակով` որոշումների դիտման 
ռեժիմից և տվյալ թույլտվության բաժնից: 

Որոշումների դիտման ռեժիմից ավելացնելու համար անհրաժեշտ է 
թույլտվությունների ցանկից ընտրել անհրաժեշտ թույլտվությունը 
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 և սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից 
հետո կբացվի թույլտվության թույլտվության թույլտվության թույլտվության ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը: 

Թույլտվության բաժնից ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել     
(ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի թույլտվության թույլտվության թույլտվության թույլտվության ավելացման ավելացման ավելացման ավելացման էջը` 

 

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

• Թույլտվության հԹույլտվության հԹույլտվության հԹույլտվության համարամարամարամար             Լրացվում է թույլտվության համարը: 
• Տրման աՏրման աՏրման աՏրման ամսաթիվ մսաթիվ մսաթիվ մսաթիվ ---- Լրացվում է թույլտվության տրման ամսաթիվը` 

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

• Գործունեության անվանումԳործունեության անվանումԳործունեության անվանումԳործունեության անվանում    – Լրացվում է թույլտվության գործունեության  
անվանումը: (Հնարավորություն կա օգտվել ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ կոճակից, 
մանրամասն տես ԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստԱվտոտեքստ): 

• ՍուբյեկտՍուբյեկտՍուբյեկտՍուբյեկտ` ` ` ` ԱնվանոԱնվանոԱնվանոԱնվանումւմւմւմ - Ներդրվում է թույլտվություն ստացող 
Իրավաբանական անձը (Կամ ֆիզիկական անձը): Ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
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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: 
• 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: 
• Շինության տեսակըՇինության տեսակըՇինության տեսակըՇինության տեսակը    - Ցանկից ընտրվում է շինության տեսակը: Եթե այն 

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

• ԹԹԹԹույլտվության գործողության սկիզբ ույլտվության գործողության սկիզբ ույլտվության գործողության սկիզբ ույլտվության գործողության սկիզբ ––––    Լրացվում է թույլտվության 
գործողության սկիզբը` սեղմում ենք աջ կողմի վանդակի վրա, բացում ենք 
օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը (Մանրամասն տես 
ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը):    

• ԹԹԹԹույլտվության գործողության վերջ ույլտվության գործողության վերջ ույլտվության գործողության վերջ ույլտվության գործողության վերջ ––––    Լրացվում է թույլտվության 
գործողության վերջը, ինչպես նաև զգուշացմանզգուշացմանզգուշացմանզգուշացման օրըօրըօրըօրը`̀̀̀ քանի օօօօր առաջր առաջր առաջր առաջ 
համակարգը զգուշացնի, որ թույլտվության գործողության ժամկետը 
մոտենում է ավարտին:    

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

• Վճարված է դրամ Վճարված է դրամ Վճարված է դրամ Վճարված 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 տվյալ թույլտվության համար կա 
արտոնություն:    

• Այլ նշումներ Այլ նշումներ Այլ նշումներ Այլ նշումներ ––––    Լրացվում է նշումներ, օրինակ վճարված գումարի 
անդորագրի համարը և այլն:    

• ՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրողՍտորագրող – Ցանկից ընտրվում է, թե ում է ուղղված թույլտվությունը` 
ստորագրության: (Ցանկում երևում են այն օգտագործողները, ում տրված է 
ստորագրողի իրավասություն) 

• ՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթՓաստաթուղթ    – Այս դաշտը լրացվում է ավտոմատ, եթե թույլտվությունը 
ավելացվել է որոշումից, այլապես փաստաթուղթը կցելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
փաստաթղթերի ցանկից ներդնել փաստաթուղթը: 

 
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 թույլտվությանթույլտվությանթույլտվությանթույլտվության 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 թույլտվությանթույլտվությանթույլտվությանթույլտվության    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 թույլտվության մեջ: 
Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված Ժամանակահատված – Տվյալ դաշտում կարող ենք գրել այն հավանական 
ժամանակահատվածը, երբ տրվել է թույլտվությունը: Սեղմում ենք աջ կողմի 
վանդակի վրա, բացում ենք օրացույցը և ընտրում անհրաժեշտ ամսաթիվը 
(Մանրամասն տես ՕրացույցՕրացույցՕրացույցՕրացույց բաժինը): 
Գործունեության անվանումըԳործունեության անվանումըԳործունեության անվանումըԳործունեության անվանումը    – Կարող ենք գրել թույլտվության գործունեության 
անվանումը: 
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: 




