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Պայմանանշաններ 
 
 

 Դեպի ելակետ

 Տվյալ էջը դարձնել ելակետային 

 Կայքի քարտեզ 

 Պարամետրեր 

 Դեպի ցանկ 

 Մանրամասն

 Փնտրում

 Ավելացում  

 Խմբագրում 

 Հեռացում

 Պահպանում 

 Հրաժարվել 

 Ավելացում նմուշի ընդունմամբ   
,  Տեսակավորում 

 Աշխատանք տեղեկատուի հետ 
 Տվյալների փոխանցում 

 Տիրապետող 
 Պայմանագրեր 

 Նշում /ընտրում/ 

 
Հաշվետվության ստացման/գեներացման գործիք 
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Մուտք համակարգ 
 

«Մուտք համակարգ» հղումը բացում է մի պատուհան, որտեղ օգտագործողը, 
լրացնելով ծածկանունը և ծածկագիը` մուտք է գործում համակարգ: 

  
 

Որպեսզի օգտագործողը մուտք գործի համակարգ, նախ պետք է գրանցվի` 
սեղմելով Գրանցվել հղման վրա: Դրանից հետո բացվում է օգտագործողի գրանցման 
էջը: 
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Լրացվող դաշտերը (էջում *-ով նշված դաշտերի լրացումը պարտադիր է)` 
 

• Ծածկանուն – Լրացվում է օգտագործողի ծածկանունը լատիներեն 
(անգլերեն)  տառերով: Ծածկանվան կրկնության դեպքում, համակարգը 
դաշտի դիմաց գրում է հաղորդագրություն` Նման ծածկանուն արդեն գոյություն ունի 

• Ծածկագիր - Լրացվում է ծածկագիրը լատիներեն (անգլերեն)  տառերով 
(հնարավոր է նաև տառերի և թվերի համադրում) 

• Կրկնել ծածկագիրը - Լրացվում է ծածկագրի կրկնությունը լատիներեն 
(անգլերեն)  տառերով (կրկին լրացվում է ծածկագիրը` չսխալվելու համար)  

• Նկար - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է օգտագործողի նկարը, որն 
օգտագործվում է ֆորումում: Բեռնավորման համար անհրաժեշտ է սեղմել 
Browse կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմել Open կոճակը: 
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Բեռնավորվող ֆայլը կարող է ունենալ միայն նկարներին հատուկ 
ֆորմատ, օրինակ jpg, gif, bmp, jpeg  և այլն : 

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

• Պատասխան – Լրացվում է վերոնշված հարցի պատասխանը լատիներեն 
(անգլերեն)  տառերով 

• Անուն - Լրացվում է օգտագործողի անունը` հայերեն Unicode տառերով 
• Ազգանուն – Լրացվում է օգտագործողի ազգանունը` հայերեն Unicode 

տառերով 
• Հայրանուն – Լրացվում է օգտագործողի հայրանունը` հայերեն Unicode 

տառերով 
• Սեռ – Ցանկից ընտրվում է սեռը  
• Էլ. փոստ – Լրացվում է էլ. փոստը 
• Քաղաք – Լրացվում է քաղաքը` հայերեն Unicode տառերով 
• Փոստային ինդեքս – Լրացվում է փոստային ինդեքսը 
• Հասցե – Լրացվում է հասցեն` հայերեն Unicode տառերով 
• Աշխատանքային հասցե – Լրացվում է աշխատանքային հասցեն` հայերեն 

Unicode տառերով 
• Հեռ. տուն. – Լրացվում է տան հեռախոսահամարը 
• Հեռ. աշխ. – Լրացվում է աշխատանքային հեռախոսահամարը 
• Հեռ. բջջ. – Լրացվում է բջջային հեռախոսահամարը 

 
Գրանցում կատարելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Գրանցվել կոճակը, իսկ 

գրանցումից հրաժարվելու համար` Հրաժարվել կոճակը: 
 
Գրանցվելուց հետո, մուտք գործելու համար, անհրաժեշտ է լրացնել ծածկագիրն 

ու ծածկանունը և սեղմել Մուտք կոճակը: Համակարգն ավտոմատ ճանաչում է 
օգտագործողին` 

 
 

Ելք հղումով օգտագործողը դուրս է գալիս համակարգից: 
Օգտագործողին ուղղված նամակների առկայության դեպքում համակարգը 

տեղեկացնում է առկա նամակների մասին` 
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Նոր  նամակի մոտ գրված թվանշանը ցույց է տալիս ստացված նոր 
նամակների թիվը: Նամակների էջը գնալու համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը 
(Գործավարություն/էլեկտրոնային նամակագրություն): 
 Օգտագործողը հնարավորություն ունի խմբագրել գրանցման ժամանակ լրացված 
տվյալները` սեղմելով իր անվան, ազգանվան հղման վրա: 
 

 
 

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

 
Օգտագործողը ծածկագիրը մոռանալու դեպքում կարող է օգտվել համակարգ 

մուտք գործելիս առաջարկվող էջի Մոռացել եք գաղտնաբառը հղումից, որից հետո 
բացվում է  հետևյալ էջը` 
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Այն պետք է լրացնել հետևյալ ձևով` 
• Ծածկանուն դաշտի դիմաց լրացնել ծածկանունը` լատիներեն տառերով, 
• Հարցերի ցանկից ընտրել հարցը, 
• Պատասխան դաշտի դիմաց լրացնել պատասխանը, լատիներեն տառերով, 
• Սեղմել Պատասխանել կոճակը: 

 
Այս քայլերից հետո համակարգը կհիշեցնի օգտագործողի ծածկագիրը: 

 
 

Տեղեկատուներ 
 

Համակարգում նախատեսված են մի շարք տեղեկատուներ, որտեղ լրացվում է 
որոշակի ինֆորմացիա, 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 հետ 
աշխատելու էջին: Տվյալ մասի հետ աշխատելու համար կարելի է բերել միայն մի 
օրինակ, մնացած տեղեկատուների հետ աշխատելու սկզբունքը նույնն է: 

 
 

 Ավելացում 
 

Նախքան նոր գրանցում ավելացնելը կարելի է / եթե անհրաժեշտ է / որոնում 
կատարել` պարզելու համար արդյոք գոյություն չունի նման անվանումով գրանցում, 
որից հետո նոր ավելացնել: 
 Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը. այս դեպքում 
աղյուսակի ներքևի մասում բացվում է ավելացնելու դաշտը, որը լրացնելուց հետո 
կատարված գրանցումը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  պահպանել 
կոճակը:  
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Խմբագրում` 
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը հնարավորություն է տալիս խմբագրել տվյալ գրանցումը: Խմբագրածը 
պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Պահպանել, խմբագրելուց հրաժարվելու 
համար` Հրաժարվել կոճակը: 
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Հեռացում` 
 
Եթե ցանկանում ենք հեռացնել կատարած գրանցումը, անհրաժեշտ է սեղմել  

(հեռացնել) կոճակը, որից հետո համակարգը կհարցնի 
 

 
 

Եթե համոզված ենք, որ ցանկանում ենք հեռացնել գրանցումը, սեղմում ենք OK 
կոճակը, հրաժարվելու դեպքում` Cancel կոճակը: 
 

Օրացույց 
 

Համակարգում հանդիպում ենք այսպիսի  դաշտի, որն ամսաթվերի 
ներմուծման դաշտ է` օր/ամիս/տարի ֆորմատով: Աջ կողմի կոճակը սեղմելիս կբացվի 
օրացույցը` 

 

 
 

Օրացույցն ունի շատ պարզ կառուցվածք. այս « , » նշանները  սեղմելիս 
համապատասխանաբար դեպի ետ և դեպի առաջ փոխվում է տարին, , իսկ այս < , > 
նշանները` ամիսները: Ամսաթիվն ընտրելու համար օրացույցում անհրաժեշտ է սեղմել 
այդ թվի վրա: Այսօր–ը սեղմելիս դաշտում միանգամից լրացվում է տվյալ օրը, ամիսը, 
տարին, իսկ Դատարկել-ը` դատարկում է արդեն գրառում պարունակող դաշտը:  
 Դաշտում ամսաթիվը կարելի է լրացնել նաև առանց օրացույցին դիմելու` 
օր/ամիս/տարի ֆորմատով: 
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Գույքի կառավարման համակարգ 
 

 
Ընտրանի 

 
Համակարգի ձախ մասում է գտվում գույքի կառավարման համակարգի 

ընտրանին: 

 
 

Ընտրանին բաղկացած է հիմնական` Օբյեկտներ, Սուբյեկտներ, Պայմանագրեր 
բաժիններից, որոնք ունեն իրենց ենթաբաժինները, ինչպես նաև իր մեջ ունի 
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հաշվետվություններ, կառավարման գործիքներ, և օգնություն (համակարգը 
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: 

Օբյեկտներն իր մեջ ներառում է Հողեր, Շենքեր շինություններ, 
Փոխադրամիջոցներ և Այլ բաժինները: Ցանկացած բաժնի վրա սեղմելիս աջ մասում 
երևում է համապատասխան բաժինն իր որոնման համակարգով և գրանցումների 
ցանկով:  

Օրինակ, սեղմելով Հողեր բաժինը, կտեսնենք` 
 

 
 
Ընտրանիում հողեր բաժնի տակ առկա ենթաբաժինները կատարում են ֆիլտրում 

ըստ հողերի նպատակային նշանակության, և հողերի ցանկում երևում են միայն տվյալ, 
ընտրված նպատակային նշանակության հողերը, օրինակ սեղմելով Բնակավայրի վրա, 
կտեսնենք` 
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Նույն սկզբունքն օգտագործված է նաև Շենքեր և շինություններ ու Պայմանագրեր 

բաժիններում: 

 
 
 
Օբյեկտներ  / Հողեր 

 
«Հողեր» բաժինն իրենից ներկայացնում է համայնքային և ոչ համայնքային 

հողերի ցանկ: 
Բաժնի  առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
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Եթե հողատարածքը գտնվում է որևէ սուբյեկտի կամ սուբյեկտների 
տիրապետության տակ, ապա ցանկում հողի դիմաց երևում է  կոճակը, որը սեղմելիս 
բերում է տվյալ հողը տիրապետող սուբյեկտի(ների) ցանկը: 

 

 
 

Հողերի ցուցակը կարելի է արտահանել առաջին էջի աջ կողմում պատկերված 
կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել ցուցակի տեսքը Սովորական 
կամ Ընդլայնված, հետո ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և արտահանել: 

Սովորական տեսք 
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Ընդլայված տեսք. Տպագրելիս հաշվետվության վերնամասը տեղավորվում է A4 
լայնական ձևաչափի թղթերի վրա: 

 
Մաս1-թուղթ1 

 
 

Մաս2-թուղթ2 
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Որոնում` 
 
Որոնումը կատարվում է երկու եղանակով` Սովորական և Ընդլայնված: Որպես 

լռելայն բացված է լինում սովորական որոնումը, որը հանդիսանում է Ընդլայնված 
որոնման մասնավոր դեպք: 

 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Հասցե – Կարող ենք գրել հասցեն 
• Սեփականության ձև - Կարող ենք ցանկից ընտրել սեփականության ձևը 
• Տիրապետող – Կարող ենք 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 
անհրաժեշտ աշխատակցին` սեղմել փոխանցել կոճակը: Տվյալ գրառումը 
հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (հեռացնել) կոճակը : 

Եթե որոնման արդյունքում չի գտնվել համապատասխան իրավաբանական կամ 
ֆիզիակական անձը, ապա անհրաժեշտ է ՀԿՏՀ Իրավաբանական անձանց 
/Կազմակերպություններ/ կամ Բնակչության ռեգիստրում կատարել տվյալ 
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի տվյալների գրանցում  /տես Բնակչության 
Ռեգիստր, Կազմակերպություններ/: Գրանցելուց հետո տվյալները կդառնան 
մատչելի: 
• Մակերես – Կարող ենք լրացնել մակերեսի չափը, ինչպես նաև ցանկից ընտրել 

չափման միավորը: 
• Կադաստրային համար – Կարող ենք լրացնել կադաստրային համարը 
• Նպատակային նշանակություն - Կարող ենք ցանկից ընտրել նպատակային 

նշանակությունը 
• Գործառնական նշանակություն – Կարող ենք ցանկից ընտրել գործառնական 

նշանակությունը (այն զտվում է նպատակային նշանակությունը ընտրելիս) 
• Կարգավիճակ – Կարող ենք ցանկից ընտրել հողի կարգավիճակը 
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• Կադաստրային արժեք – Կարող ենք լրացնել կադաստրային արժեքը հազար 
դրամով 

• Հաշվեկշիռ վարող – Կարող ենք իրավաբանական անձանց ցանկից ներդնել 
Հաշվեկշիռ վարող: Ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, 
որից հետո բացվող կազմակերպությունների էջից ընտրելով անհրաժեշտ 
կազմակերպությունը` սեղմել փոխանցել կոճակը: 

• Գույքի բնութագիր – Կարող ենք ցանկից ընտրել գույքի բնութագիրը 
• Տիրապետման ամսաթիվ–Կարող ենք լրացնել տիրապետման 

ժամանակահատվածը: 
 
Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` Հրաժարվել կոճակը: 
Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 

Սեփականության ձև -  Հրազդան համայնք, Մակերես – 110-620ք.մ, Կարգավիճակ – 
Տրված կառուցապատման իրավունքով: 

 

 
 
 
 
Հողերի ավելացում` 
 
Նոր հող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից 

հետո կբացվի Հողի գրանցման էջը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• Հասցե – Լրացվում է հողի հասցեն 
• Կադաստրային համար – Մուտքագրվում է կադաստրի համարը 
• Մակերես, ք.մ. – Լրացվում է հողի մակերեսը քառակուսի մետրերով 
• Սեփականության ձև – Ընտրվում է սեփականության ձևը. համայնքային է 

(Համայնքի անվանումը նշված է), թե` ոչ: 
• Տարածագնահատման գոտի – Ցանկից ընտրվում է տարածագնահատման 

գոտին 
• Նպատակային նշանակություն – Ցանկից ընտրվում է գրանցվող հողի 

նպատակային նշանակությունը 
• Գործառնական նշանակություն – Ցանկից ընտրվում է գործառնական 

նշանակությունը (այն զտվում է նպատակային նշանակությունը ընտրելիս) 
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• Գրանցման հիմք – Լրացվում է գրանցման հիմքը` ավելացնել հղման 
միջոցով բացվող պատուհանում կատարելով գրանցման հիմքի ավելացում 

 
o Փաստաթղթի տիպ - Ցանկից ընտրվում է փաստաթղթի տիպը: Եթե 

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

o Համար – Լրացվում է փաստաթղթի համարը: 
o Վավերացվել է – Լրացվում է վավերացման ամսաթիվը: 
o Տվող մարմին – Լրացվում է փաստաթուղթը տվող մարմնի 

անվանումը 
o Փաստաթուղթ -  Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է այդ 

փաստաթուղթը: Բեռնավորման համար սեղմում ենք Browse 
կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open կոճակը:  

• Տեսակ - Ցանկից ընտրվում է գրանցվող հողի տեսակը, 
• Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում 

ավտոմատ լրացվում է:  
• Նկարագրություն – Լրացվում է գրանցվող հողի նկարագրությունը 
• Առաջարկվում է - Ցանկից ընտրվում է որևէ առաջարկ: Եթե այն ցանկում 

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

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 
Հողերի խմագրում`(այսուհետ` Գրառման խմբագրում) 
 
Խմբագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Խմբագրել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի խմբագրման էջը` 
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Փոփոխություններ կատարելուց հետո խմբագրածը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, խմբագրելուց հրաժարվելու համար` կոճակը: 
 
 
Հողերի հեռացում` (այսուհետ` Գրառման հեռացում) 
 
Հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (հեռացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

 
 

Եթե համոզված ենք, որ ցանկանում ենք հեռացնել գրանցումը, սեղմում ենք OK 
կոճակը, հրաժարվելու դեպքում` Cancel կոճակը: 

 
 
Հողերի դիտում` 

 
Աղյուսակում  (դիտել) կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ հողի դիտման էջը: 
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Այս էջն իր մեջ ունի ներդիրներ` 
 

Ընդհանուր 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ հողի մասին ընդհանուր տվյալներ: 
Հողերի ընդհանուր տվյալները կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված 

կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և 
արտահանել: 
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Տարածական 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ հողի տարածական տվյալներ` 

Կոորդինատներ, Նկարներ: 
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Կոորդինատներ 
 
Կոորդինատների ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Կոորդինատների ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• X, Y – Լրացվում է աշխարհագրական տեղեկայվածությունը X, Y 
կոորդինատներով: 

• Գծային չափսեր – Լրացվում է հողի գծային չափսերը: 
• Սահմանակից հողօգտագործողներ – Լրացվում է սահմանակից 

հողօգտագործողների անունները: 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
  

Կոորդինատների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Կոորդինատների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 
 
Նկարներ 
 
Նկարների ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Նկարների ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Ֆայլ – Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է նկար: Բեռնավորման համար 
սեղմում ենք Browse կոճակը, այնուհետև ընտրելով ֆայլը` սեղմում Open 
կոճակը 
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• Նկարագրություն – Լրացվում է բեռնավորվող ֆայլի նկարագրությունը 
Եթե կցվող ֆայլերը շատ են, + կոճակով ավելացնում ենք նոր ֆայլ կցելու 

հնարավորություն: Կցելու համար գրում ենք բեռնավորվող ֆայլի 
նկարագրությունը, այնուհետև սեղմում Browse կոճակը և ընտրելով 
ֆայլը`սեղմում Open կոճակը:  

 
Նկարների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Նկարների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 

 
Սերվիտուտներ 

 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ հողին վերաբերվող 

սահմանափակումներ: 
 

 
 
Սահմանափակումների ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Սահմանափակումներ մասը` 
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Սահմանափակումներ տալու համար սերվիտուտների անվանացանկում 

անհրաժեշտ է նշումներ կատարել, որից հետո սեղմել  կոճակը: 
Նույն սկզբունքով նշումները հանելուց հետո սահմանափակումները վերանում 

են: 
 
 

Ֆինանսական 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ հողին վերաբերվող ֆինանսական 

տվյալներ` Կադաստրային արժեք, Ֆինանսական տեղեկատվություններ, Հաշվեկշիռ 
վարողներ: 
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Կադաստրային արժեք 
 
Կադաստրային արժեքի ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Կադաստրային արժեքի ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գնահատման ամսաթիվ – Լրացվում է կադաստրային արժեքի 
գնահատման ամսաթիվը 

• Կադաստրային արժեք դրամ – Մուտքագրվում է կադաստրային արժեքը ՀՀ 
դրամով: 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
  

Կադաստրային արժեքի խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Կադաստրային արժեքի հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 
 
Ֆինանսական տեղեկատվություններ 
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Ֆինանսական տեղեկատվության ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ֆինանսական տեղեկատվության ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գնահատման ամսաթիվ – Լրացվում է գնահատման ամսաթիվը 
• Գնահատման արժեք դրամ – Մուտքագրվում է գնահատման արժեքը ՀՀ 

դրամով: 
• Բալանսային արժեք դրամ – Մուտքագրվում է բալանսային արժեքը ՀՀ 

դրամով: 
• Մաշվածության արժեք դրամ – Մուտքագրվում է մաշվածության արժեքը 

ՀՀ դրամով: 
• Շահագործման արժեք դրամ – Մուտքագրվում է շահագործման արժեքը ՀՀ 

դրամով: 
• Մնացորդային արժեք դրամ – Մուտքագրվում է մնացորդային արժեքը ՀՀ 

դրամով: 
 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Ֆինանսական տեղեկատվության խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Ֆինանսական տեղեկատվության հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 
 
Հաշվեկշիռ վարող 
 
Հաշվեկշիռ վարողի ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման մասը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• Ամսաթիվ – Լրացվում է Հաշվեկշիռ վարող դառնալու իրավունքի 
գրանցման ամսաթիվը 

• 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 խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Հաշվեկշիռ վարողի հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 

Ծանրաբեռնվածություն 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տեղեկատվություն տվյալ հողի 

ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ: 
 

 
 

Ներդիրում գրառումներն ավելանում են գույքային միավորներ մասում տվյալ 
հողը ներդնելուց հետո (հողի վրա շինություն ավելացնելուց հետո): 

 
Պայմանագրեր 

 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տեղեկատվություն հողերի պայմանագրերի 

վերաբերյալ 
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Պայմանագրերի ավելացումը կատարվում է  (Ավելացնել) կոճակի օգնությամբ,   
մանրամասն տես Պայմանագրեր բաժնում: 

 
 
 

Օբյեկտներ  / Շենքեր և շինություններ 
 
Գույքային միավորներ (Շենքեր և շինություններ) բաժինն իրենից ներկայացնում է 

համայնքային և ոչ համայնքային շենքերի և շինությունների ցանկը: 
Բաժնի առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

Եթե գույքային միավորը գտնվում է որևէ սուբյեկտի կամ սուբյեկտների 
տիրապետության տակ, ապա ցանկում տվյալ գույքային միավորի դիմաց երևում է  
կոճակը, որը սեղմելիս բերում է տվյալ գույքային միավորին 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, սեղմել  
կոճակը և արտահանել:  

Տպագրելիս հաշվետվության վերնամասը տեղավորվում է A4 լայնական 
ձևաչափի թղթերի վրա: 

 
Մաս1-թուղթ1 

 
 

Մաս2-թուղթ2 

 
 

Մաս3-թուղթ3 

 
 
 
Որոնում` 
 
Որոնումը կատարվում է երկու եղանակով` Սովորական և Ընդլայնված: Որպես 

լռելայն բացված է լինում սովորական որոնումը, որը հանդիսանում է Ընդլայնված 
որոնման մասնավոր դեպք: 
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Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Հասցե – Կարող ենք գրել հասցեն 
• Սեփականության ձև - Կարող ենք ցանկից ընտրել սեփականության ձևը 
• Տիրապետող – Կարող ենք 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 անհրաժեշտ 
աշխատակցին` սեղմել փոխանցել կոճակը: Տվյալ գրառումը հեռացնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (հեռացնել) կոճակը: 

• Մակերես – Կարող ենք լրացնել մակերեսի չափը, ինչպես նաև ցանկից ընտրել 
չափման միավորը: 

• Կադաստրային համար – Կարող ենք լրացնել կադաստրային համարը 
• Շինության տիպ - Կարող ենք ցանկից ընտրել շինության տիպը 
• Շինության ենթատիպ – Կարող ենք ցանկից ընտրել շինության ենթատիպը (այն 

զտվում է շինության տիպը ընտրելիս) 
• Կարգավիճակ – Կարող ենք ցանկից ընտրել շինության կարգավիճակը 
• Կադաստրային արժեք – Կարող ենք լրացնել կադաստրային արժեքը հազար 

դրամով 
• Հաշվեկշիռ վարող – Կարող ենք 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 բնութագիր – Կարող ենք ցանկից ընտրել գույքի բնութագիրը: 
• Կառուցման տարեթիվ – Կարող ենք լրացնել կառուցման ժամանակահատվածը: 

 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` Հրաժարվել կոճակը: 
Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 

Սեփականության ձև -  Հրազդան համայնք, Մակերես – 200-400ք.մ, Կարգավիճակ – 
Տրված վարձակալության: 
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Մաս1-թուղթ1 

 
 

Մաս2-թուղթ2 

 
 
Մաս3-թուղթ3 

 
 
 
Գույքային միավորի ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի Շինության գրանցում էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Անվանում – Լրացվում է շինության անվանումը 
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• Հասցե – Լրացվում է շինության հասցեն 
• Սեփականության ձև – Ընտրվում է սեփականության ձևը` համայնքային է, 

թե` ոչ: 
• Նկարագրություն – 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 միավորին շինություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(Ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի շինության գրանցման էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Գլխավոր է – Նշվում է շինությունը գլխավոր է, թե` ոչ 
• Կադաստրային համար – Մուտքագրվում է կադաստրի համարը 
• Շինության մակերես, ք.մ. – Լրացվում է շինության մակերեսը քառակուսի 

մետրերով 
• Հարկերի քանակը – Լրացվում է հարկերի քանակը 
• Սենյակների քանակը – Լրացվում է սենյակների քանակը 
• Օգտագործվող մակերես, ք.մ. – Լրացվում է շինության օգտագործվող 

մակերեսը քառակուսի մետրերով 
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• Ընդհանուր մակերես, ք.մ. – Լրացվում է շինության ընդհանուր մակերեսը 
քառակուսի մետրերով 

• Առաստաղի բարձրություն - Լրացվում է առաստաղի բարձրությունը 
մետրերով 

• Գրանցման հիմք – Լրացվում է սեփականության հիմքը. ավելացնել հղման 
միջոցով բացվող պատուհանում կատարում ենք գրանցման հիմքի 
ավելացում` մանրամասն տես Հողերի ավելացում - Գրանցման հիմք 

• Նպատակային նշանակություն – Ցանկից ընտրվում է շինության 
նպատակային նշանակությունը 

• Գործառնական նշանակություն - Ցանկից ընտրվում է շինության 
գործառնական նշանակությունը (այն զտվում է շինության տիպը 
ընտրելիս) 

• Շինության տարեթիվ – Լրացվում է շինության տարեթիվը 
• Բնութագիր - Ցանկից ընտրվում է բնութագիրը 
• Վնասվածության աստիճան – Ցանկից ընտրվում է վնասվածության 

աստիճանը 
• Շինանյութի տեսակ – Ցանկից ընտրվում է շինության շինանյութի տեսակը 
• Ավարտվածության աստիճան – Ցանկից ընտրվում է ավարտվածության 

աստիճանը 
• Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում 

ավտոմատ լրացվում է: 
• Նկարագրություն – Լրացվում է գրանցվող շինության նկարագրությունը 
• Առաջարկվում է - Ցանկից ընտրվում է որևէ առաջարկ, եթե այն ցանկում 

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

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Պահպանելուց հետո բերում է տվյալ շինության դիտման էջը` 
 



Գույքի Կառավարման և Հողի վարձավճարների վարման համակարգի ձեռնարկ 
 

 
35 

 

 
 

Այս էջն իր մեջ ունի ներդիրներ` 
 

Ընդհանուր 
 
Այս ներդիրն իր մեջ 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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Տարածական 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ շինության տարածական տվյալներ` 

Նկարներ: 
 
Նկարների ավելացում` տես Հողերի դիտում, Տարածական, Նկարների ավելացում 
Նկարների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Նկարների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 

Սերվիտուտներ 
 
Տես` Հողեր, Սերվիտուտներ 
 

Ֆինանսական 
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Տես` Հողեր, Ֆինանսական 
 

Պայմանագրեր 
 
Տես` Հողեր, Պայմանագրեր 
 
Գույքային միավորին հող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  

(Ավելացնել հող) կոճակը, որից հետո կբացվի հողերի 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 խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Գույքային միավորի հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
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Օբյեկտներ  / Փոխադրամիջոցներ 
 
Փոխադրամիջոցներ բաժինն իրենից ներկայացնում է համայնքային և ոչ 

համայնքային փոխադրամիջոցների ցանկը: 
Բաժնի  առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

Եթե փոխադրամիջոցը գտնվում է որևէ սուբյեկտի կամ սուբյեկտների 
տիրապետության տակ, ապա ցանկում տվյալ փոխադրամիջոցի դիմաց երևում է  
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: 
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Մաս1-թուղթ1 

 
 

Մաս2-թուղթ2 

 
 
 
 
Որոնում` 
 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Համարանիշ – Կարող ենք գրել համարանիշը 
• Մակնիշ – Կարող ենք գրել մակնիշը 
• Տրանսպորտի տիպ - Կարող ենք ցանկից ընտրել տրանսպորտի տիպը 
• Նստատեղերի քանակը – Կարող ենք գրել նստատեղերի քանակը 
• Վառելիքի տիպ - Կարող ենք ցանկից ընտրել վառելիքի տիպը 
• Արտադրման տարեթիվ – Կարող ենք գրել արտադրման տարեթիվը 

 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրելուց հրաժարվելու համար` Հրաժարվել կոճակը: 
Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 

Տրանսպորտի տիպ -  Մարդատար, Վառելիքի տիպ – Բենզին, Արտադրման տարեթիվ – 
01/01/1993-01/01/2003: 
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Մաս1-թուղթ1 

 
 

Մաս2-թուղթ2 

 
 
 
Փոխադրամիջոցի ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի փոխադրամիջոցի գրանցում էջը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Տրանսպորտի տիպ – Ցանկից ընտրվում է տրանսպորտի տիպը 
• Համարանիշ – Լրացվում է համարանիշը 
• Մակնիշ – Լրացվում է մակնիշը 
• Հասցե – Լրացվում է շարժիչի համարը 
• Թափքի տեսակ – Լրացվում է թափքի տեսակը 
• Իդենտիֆիկացիոն համար – Լրացվում է իդենտիֆիկացիոն համարը 
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• Արտադրման ժամանակ – Լրացվում է արտադրման տարեթիվը 
• Շարժիչի աշխ. Ծավալ, լ. -  Լրացվում է շարժիչի աշխատանքային ծավալը 

լիտրերով 
• Շարժիչի հզորություն – Լրացվում է շարժիչի հզորությունը 
• Գույն – Լրացվում է փոխադրամիջոցի գույնը 
• Նստատեղեր – Լրացվում է նստատեղերի քանակը 
• Վառելիքի տեսակ - Ցանկից ընտրվում է վառելիքի տեսակը, եթե այն 

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

• Վնասվածության աստիճան – Ցանկից ընտրվում է վնասվածության 
աստիճանը 

• Սեփականության ձև – Ընտրվում է սեփականության ձևը` համայնքային է 
(Համայնքի անվանումը նշված է), թե` ոչ: 

• Սեփականության հիմք – Լրացվում է սեփականության հիմքը. ավելացնել 
հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարում ենք գրանցման հիմքի 
ավելացում` մանրամասն տես Հողերի ավելացում - Գրանցման հիմք 

• Բնութագիր - Ցանկից ընտրվում է բնութագիրը 
• Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում 

ավտոմատ լրացվում է:  
• Նկարագրություն – Լրացվում է գրանցվող փոխադրամիջոցի 

նկարագրությունը: 
• Առաջարկվում է - Ցանկից ընտրվում է որևէ առաջարկ, եթե այն ցանկում 

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

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 
Փոխադրամիջոցների դիտում` 

 
Աղյուսակում  (դիտել) կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ հողի դիտման էջը: 
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Այս էջն իր մեջ ունի ներդիրներ` 
 

Ընդհանուր 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ փոխադրամիջոցի մասին ընդհանուր 

տվյալներ: 
Փոխադրամիջոցի ընդհանուր տվյալները կարելի է արտահանել աջ կողմում 

պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  
կոճակը և արտահանել: 
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Նկարներ 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ փոխադրամիջոցի նկարները: 

 
Նկարների ավելացում` տես Հողերի դիտում, Տարածական, Նկարների ավելացում 
Նկարների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Նկարների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 

 
Ֆինանսական 

 
Տես` Հողեր, Ֆինանսական 
 
 
Հաշվեկշիռ վարող - Տես` Հողեր, Ֆինանսական, Հաշվեկշիռ վարող 
 
 
Փոխադրամիջոցի խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Փոխադրամիջոցի հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
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Պայմանագրեր 
 
Պայմանագրեր բաժինն իրենից ներկայացնում է համայնքում կնքված 

պայմանագրերի ցանկը: 
Բաժնի  առաջին էջն ունի հետևյալ տեսքը` 
 

 
 

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

Որպես լռելայն համակարգը ցույց է տալիս ընթացիկ կարգավիճակ ունեցող 
պայմանագրերի ցանկը: 
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Որոնում` 
 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Տեսակ – Կարող ենք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը 
• N – Կարող ենք գրել պայմանագրի համարը 
• Կնքման ժամանակահատված - Կարող ենք ընտրել պայմանագրի կնքման 

ժամանակահատվածը 
• Երկրորդ կողմ – Կարող ենք ցանկից ընտրել պայմանագրի երկրորդ կողմ 

հանդիսացող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ և ներդնել: 
Իրավաբանական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) 

կոճակը, որից հետո բացվոող կազմակերպությունների էջից ընտրելով մեզ 
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: 

• Կարգավիճակ - Կարող ենք ցանկից ընտրել կարգավիճակը 
 

Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 
փնտրելուց հրաժարվելու համար` Հրաժարվել կոճակը: 

Ստորև բերված օրինակում կատարված է որոնում հետևյալ պայմաններով` 
Պայմանագրի տեսակ -  Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման, Կնքման 
ժամանակահատված – 02/02/2008-02/02/2012, Կարգավիճակ – Ընթացիկ: 

 

 
 
 
Պայմանագրի ավելացում` 
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Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Ավելացնել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի Պայմանագրի գրանցում էջը` 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Պայմանագրի տեսակ – Ցանկից ընտրվում է պայմանագրի տեսակը, ըստ 
որի փոփոխվում են նաև ներքև դաշտերը: (Որոշ պայմանագրի 
տեսակներում Սկզբնաժամկետ  և Վերջնաժամկետ  դաշտերը բացակայում 
են) 

• Կոդ – Պահպանելուց հետո ավտոմատ լրացվում է պայմանագրի կոդը 
• Կնքման վայր – Լրացվում է պայմանագրի կնքման վայրը 
• Վավերացման ամսաթիվ – Լրացվում է վավերացման ամսաթիվը 

(պարտադիր լրացվող դաշտ է) 
• Պայմանագրի N – Լրացվում է պայմանագրի համարը 
• Սկզբնաժամկետ -  Լրացվում է պայմանագրի սկզբնաժամկետը 
• Վերջնաժամկետ - Լրացվում է պայմանագրի վերջնաժամկետը 
• Գրանցման հիմք - Լրացվում է պայմանագրի գրանցման հիմքը. ավելացնել 

հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարում ենք գրանցման հիմքի 
ավելացում` մանրամասն տես Հողերի ավելացում - Գրանցման հիմք 

• Կարգավիճակ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքների ընթացքում 
ավտոմատ լրացվում է:  

• Պայմանագիր - Այս դաշտի միջոցով բեռնավորվում է պայմանագիրը: 
Բեռնավորման համար սեղմում ենք Browse կոճակը, այնուհետև ընտրելով 
ֆայլը` սեղմում Open կոճակը:  

• Լրացուցիչ նշումներ – Այս դաշտը նախատեսված է լրացուցիչ նշումների 
համար 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
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Պայմանագրերի դիտում` 

 
Աղյուսակում  (դիտել) կոճակը սեղմելիս բացվում է տվյալ պայմանագրի 

դիտման էջը:  
 
 

 
 

Այս էջն իր մեջ ունի ներդիրներ` 
 

Ընդհանուր 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ պայմանագրի մասին ընդհանուր 

տվյալներ: 
 

Առարկա 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է այն գույքային միավորը(ները), որի(որոնց) 

համար  կնքվել է պայմանագիրը: 
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Պայմանագրի առարկա ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  
(Ավելացնել) կոճակը, որից հետո կբացվի ավելացման մասը` 

 

 
 

Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է ցանկից ընտրել գույքային միավորը, սեղմել 
 (Ներմուծել) կոճակը, որից հետո բացվող պատուհանում ընտրելով գույքային 

միավորը, սեղմել  (Ներդնել) կոճակը: 
 

Կողմեր 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է պայմանագիրը կնքող կողմերի մասին 

տեղեկատվություն: 
 

 
 
Պայմանագրի կողմերի ավելացում` 
 
Առաջին կողմ – Այն ավտոմատ լրացվում է համակարգի կողմից: Հաշվեհամարը 

ընտրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Խմբագրել) կոճակը, որից հետո կբացվի 
հաշվեհամարի ընտրման մասը` 
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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` 
 

• Բաժնեմաս – Լրացվում է երկրորդ կողմ հանիսացողի բաժնեմասը (կարող 
է գրվել կոտորակային, կամ տոկոսային թիվ) 

• Երկրորդ 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 մեզ անհրաժեշտ 
կազմակերպությունը` սեղմել փոխանցել կոճակը: Ֆիզիկական անձ 
ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո 
բացվող բնակչության ռեգիստրի որոնման համակարգըից 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: 
 
 

Հաշվարկներ 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է պայմանագրի հաշվարկները: 
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Պայմանագրով կատարվող վճարները և հաշվարկները 
 
Վճարների և հաշվարկների ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

համակարգը կհարցնի` 
 

 
 

Եթե համոզված ենք, որ ցանկանում ենք ավելացնել նոր հաշվարկային սխեմա, 
ապա սեղմում ենք OK կոճակը, հրաժարվելու դեպքում` Cancel կոճակը: OK կոճակը 
սեղմելուց հետո բացվում է հաշվարկային սխեմայի ավելացնելու մասը` 
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Լրացվող դաշտերը` 
 

• Հաշվարկի սկիզբ – Լրացվում է հաշվարկի սկիզբ հանդիսացող ամսաթիվը 
• Վարձավճար – Լրացվում է վարձավճարը ՀՀ դրամով, ինչպես նաև ցանկից 

ընտրվում է ամսական է, եռամսյակային, կիսամյակային, թե՞ տարեկան 
(պարտադիր լրացվող դաշտ է): 

• Վճարման պարբերականություն – Ցանկից ընտրվում է վճարման 
պարբերականությունը` ամսական է, եռամսյակային, կիսամյակային, թե՞ 
տարեկան: 

• Վճարման վերջնաժամկետ – Լրացվում է վճարման վերջնաժամկետը: 
Անհրաժեշտ է ցանկից ընտրել նախապայմանը և հաջորդ դաշտում 
լրացնել ամսվա օրը: 

• Վարձավճարի կետանցի դեպքում յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար 
վճարվում է տույժ` –Անհրաժեշտ է ցանկից ընտրել տարբերակը 
(չվճարված գումար, կամ ամսեկան վարձավճար), այնուհետև լրացնել 
տույժի հաշվարկման %-ի չափը 

• Հիմք-  Լրացվում է հաշվարկային սխեմայի հաշվարկման հիմքը. 
ավելացնել հղման միջոցով բացվող պատուհանում կատարում ենք 
գրանցման հիմքի ավելացում` մանրամասն տես Հողերի ավելացում - 
Գրանցման հիմք 

 
Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 
Վճարների և հաշվարկների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Վճարների և հաշվարկների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 
 
Ապառք 
 
Ապառքի փոփոխում` 
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Փոփոխելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (խմբագրել) կոճակը, որից հետո 
կբացվի փոփոխման մասը` 

 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Ապառքի ամսաթիվ – Այս դաշտը հետագա աշխատանքի ընթացքում 
ավտոմատ լրացվում է:  

• Ապառք մայր գումարի, դր. – Լրացվում է մայր գումարի ապառքը ՀՀ 
դրամով 

• Ապառք տույժերի, դր. – Լրացվում է տույժերի ապառքը ՀՀ դրամով: 
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
 
Արտոնություններ 
 
Արտոնությունների ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Ամսաթիվ – Լրացվում է արտոնության տրման ամսաթիվը 
• Զեղչ մայր գումարի – Լրացվում է մայր գումարի զեղչը ՀՀ դրամով 
• Զեղչ տույժի – Լրացվում է տույժի զեղչը ՀՀ դրամով 
• Հիմք-  Լրացվում է արտոնության տրամադրման հիմքը. ավելացնել հղման 

միջոցով բացվող պատուհանում կատարում ենք գրանցման հիմքի 
ավելացում` մանրամասն տես Հողերի ավելացում - Գրանցման հիմք 

 
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
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Արտոնությունների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Արտոնությունների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 

 
Վճարման սխեմա 

 
Այս ներդիրն իր մեջ 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, սեղմել  կոճակը և արտահանել: 
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Վճարներ 

 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է պայմանագրի վճարները (մուտքեր), որոնց 

գրանցումը կարելի է իրականացնել երկու եղանակով.  
1. անմիջապես այս ներդիրից, (տես վճարների ավելացում) 
2. տվյալ համակարգի Վճարներ բաժնի միջոցով, (տես Վճարումների և 

պայմանագրերի համապատասխանեցում) 
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Վճարների ավելացում` 
 
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ավելացնել) կոճակը, որից հետո 

կբացվի ավելացման մասը` 
 

 
 

Լրացվող դաշտերը` 
 

• Մուծման ամսաթիվ – Լրացվում է մուծման ամսաթիվը 
• Կտրոնի N – Լրացվում է վճարման կտրոնի համարը 
• Մայր գումար, դր.  – Լրացվում է վճարված մայր գումարի չափը ՀՀ դրամով 
• Տույժ գումար, դր. – Լրացվում է վճարված տույժի չափը (եթե այն գոյություն 

ուներ)  
 

Ավելացրածը պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Պահպանել) 

կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` (Հրաժարվել) կոճակը: 
 
Վճարների խմբագրում` տես Գրառման խմբագրում 
Վճարների հեռացում` տես Գրառման հեռացում 
 
 

Պարտքացուցակ 
 
Այս ներդիրն իր մեջ պարունակում է տվյալ պայմանագրի պարտքերի ցուցակը: 
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Պարտքացուցակը ստանալու համար անհրաժեշտ է լրացնել վճարման 

վերջնաժամկետը և սեղմել  կոճակը: 
Պարտքացուցակը կարելի է արտահանել աջ կողմում պատկերված կոճակների 

, ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  կոճակը և արտահանել: 
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Դադարեցնել 
 
Այս ներդիրում գրանցվում է պայմանագրի դադարեցման ամսաթիվն ու հիմքը: 
Դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Դադարեցնել) կոճակը, որից 

հետո անհարժեշտ է լրացնել դադարեցնել ներդիրը: 
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Պայմանագիրը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Դադարեցման 
ամսաթիվը և Դադարեցման հիմքը, այնուհետև սեղմել  (Պահպանել) կոճակը: 

 

 
 
Դադարեցումը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (Վերականգնել) 

կոճակը: 
 
 

Սուբյեկտներ  / Հաշվեկշիռ վարողներ 
 
Հաշվեկշիռ վարողներ բաժինն իր մեջ ներառում է բոլոր այն սուբյեկտների 

ցանկը, որոնց հաշվեկշիռում համակարգում գրանցված գույք կա: 
 

 
 
Տվյալ սուբյեկտի մանրամասն տվյալները տեսնելու համար անհարաժեշտ 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` 

 

 
 

Հաշվեկշռում գնտվող գույքի ցուցակը կարելի է արտահանել աջ կողմում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ` անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  
կոճակը և արտահանել: 
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Որոնում` 

 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Հաշվեկշիռ տիրապետող – Կարող ենք ներդնել ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձ: Իրավաբանական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվոող կազմակերպությունների էջից 
ընտրելով մեզ անհրաժեշտ կազմակերպությունը, սեղմել փոխանցել կոճակը: 
Ֆիզիկական անձ ներդնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, 
որից հետո բացվոց բնակչության ռեգիստրի որոնման համակարգից, որտեղից 
որոնելով և ընտրելով անհրաժեշտ աշխատակցին` սեղմել փոխանցել կոճակը: 
Տվյալ գրառումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել  (հեռացնել) կոճակը: 

• Գույքի տեսակ - Կարող ենք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը 
 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` Մաքրել կոճակը: 
 
 

Սուբյեկտներ  / Տիրապետողներ 
 
Տիրապետողներ բաժինն իրենից ներկայացնում է համայնքի հետ  համայնքի որևէ 

գույքի նկատմամբ պայմանագրային հարաբերություններ ունեցող սուբյեկտների 
փնտրման համակարգ: 
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Որոնում` 
 

 
 

Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Հաշվեկշիռ տիրապետող – Կարող ենք ցանկից ընտրել ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական անձ և ներդնել: Իրավաբանական անձ ներդնելու համար 
անհրաժեշտ է սեղմել  (ներդնել) կոճակը, որից հետո բացվող 
կազմակերպությունների էջից ընտրելով մեզ 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: 

• Տեսակ – Կարող ենք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը 
• Կարգավիճակ – Կարող ենք ցանկից ընտրել պայմանագրի կարգավիճակը 
• Գույքի տեսակ - Կարող ենք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը 

 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` Մաքրել կոճակը: 
 
Որոնումից հետո ցանկում  կոճակը սեղմելիս գնում ենք 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 / Պայմանագրերի գոյացած պարտքերը 
  
Այս բաժնի օգնությամբ հնարավոր է ստանալ Պայմանագրերի գոյացած 

պարտքերի հաշվետվություններ:  
Էջն իրենից ներկայացնում է որոնման համակարգ, որի արդյունքում ստացվում է 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն հաշվետվությունը ստանալու համար: 
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Որոնում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել պատկերված 
դաշտերից որևէ մեկը կամ բոլորը` 

• Գույքի տեսակ - Կարող ենք ցանկից ընտրել գույքի տեսակը 
• Պայմանագրի տեսակ - Կարող ենք ցանկից ընտրել պայմանագրի տեսակը 
• Կարգավիճակ – Կարող ենք ցանկից ընտրել պայմանագրի կարգավիճակը 
• Պարտք մայր գումարի, դր – Կարող ենք գրել փնտրվող պայմանագրերի մայր 

գումարի պարտքի մոտավոր չափը ՀՀ դրամով 
• Պարտք տույժերի, դր – Կարող ենք գրել փնտրվող պայմանագրերի տույժերի 

պարտքի մոտավոր չափը ՀՀ դրամով 
 
Որոնումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Փնտրել կոճակը, իսկ 

փնտրման դաշտերը մաքրելու համար` Մաքրել կոճակը: 
Փնտրում կատարելուց հետո աղյուսակի տեսքով կաստանանք անհրաժեշտ 

ցուցակը: 
 

 
 

Պայմանագրերի գոյացած պարտքերը կարելի է արտահանել աջ կողմում 
պատկերված կոճակների , ,  օգնությամբ. անհրաժեշտ է ընտրել տիպը, սեղմել  
կոճակը և արտահանել: 
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Վճարներ 
 

 Այս ենթահամակարգի օգնությամբ կարելի է ՀԿՏՀ 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: 
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 Աղյուսակի վերևում առկա ցանկից կարելի է ընտրել և տեսնել Միայն մշակման 
ենթակա մուտքերը կամ Բոլորը: 

Նույնականացման համար անհրաժեշտ է սեղմել Նշել հղումը, որից հետո էջի 
ներքևում կցուցադրվի այն պայմանագրերի ցանկը, որոնք կնքված են տվյալ 
եկամտատեսակով տվյալ աղբյուրի հետ (Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ): 
 

 
 
 Տվյալ պայմանագիրը չգտնելու դեպքում կարելի է օգտվել փնտրումից` սեղմելով 

Փնտրել մասը:  
 

 
 

(Մանրամասն տես Պայմանագրեր, Որոնում): 
 
 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`  
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Պատուհանում պարտքերն ու տույժերը երևում են տվյալ գումարը բյուջեում 
մուտք արած օրվա դրությամբ: 

Պարտքերն ու տույժերը տեսնելուց հետո, պայմանագրի վճարները մուտք անելու 
համար անհրաժեշտ է սեղմել  կոճակը, որից հետո բյուջեում մուտք եղած գումարը 
ավտոմատ 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 

գրանցման խմբագրում իրականացնելու 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 

Պահպանել կոճակը, իսկ հրաժարվելու համար` Հրաժարվել կոճակը: 
 
Վճարումը ավելացնելուց հետո մշակման ենթակա գումարը դառնում է 0: 
 

 
 
Մուտքագրված (մշակված) գումարները ցանկից հանելու համար անհրաժեշտ է 

սեղմել  կոճակը: 
 
 
 

Պարտքի դիտում 
 
Այս բաժնի միջոցով հնարավորություն է տված օգտագործողներին, որոնք ունեն 

կնքված պայմանագրեր, տեսնել պայմանագրի պարտքացուցակը, կամ վճարման 
սխեման: 
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Պայմանագրի պարտքացուցակը կամ վճարման սխեման դիտելու համար 
անհարժեշտ է նշել համապատասխան հաշվետվության դիմաց, այնուհետև 
Պայմանագրի ծածկագիր դաշտում լրացնել պայմանագրի կոդը և սեղմել Դիտել կոճակը: 

 

 
 
 


