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Հ ՈՒ Շ Ա Թ Ե Ր Թ

- Ե ՐԵ ՎԱՆ 2013 -



 Սույն հու շա թեր թը կազմ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րա կան օ րենսգր քի և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում ե րի հի ման վրա:

 Սույն հու շա թեր թը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րի ան դամ ե րին պատ շաճ կա տա րե լու ի րենց պար տա կա-
նու թյուն նե րը քվե ար կու թյան քվե ար կու թյան կազ մա կերպ ման 
և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ըն թաց քում:
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Հ ՈՒ Շ Ա Թ Ե Ր Թ
 ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՀԱ ՋՈՐ ԴԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 
ՄԻՆ ՉԵՎ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ  
ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ԲԱ ՑՈՒ ՄԸ

Ք վե ար կու թյան օ րը ժա մը 7:00-8.00

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն.

�� ս տու գել պա հա րա նին սոսնձ ված թղ թի ամ բող ջա կա-
նու թյու նը և ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րից ըն դու նել  
չհր կիզ վող պա հա րա նը,

�� գ րան ցա մա տյա նում լրաց նել պա հա րանն ըն դու նե լու մա-
սին ար ձա նագ րու թյու նը, 

�� ի րա կա նաց նել վի ճա կա հա նու թյուն հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ ե րի գոր ծա ռույթ ներն ու դրանց հեր թա փո խը ո րո շե-
լու հա մար,

��  վի ճա կա հա նու թյան ար դյունք նե րը գրան ցել գրան ցա մա-
տյա նում,

��  բա ցել չհր կիզ վող պա հա րա նը,

��  հա նել հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ան հա տա կան կնիք-
նե րը և հանձ նա ժո ղո վի յու րա քան չյուր ան դա մին հանձ նել 
նա խորդ օր վա վի ճա կա հա նու թյամբ ի րեն տրա մադր ված 
ան հա տա կան կնի քը,

��  հա նել հա րյու րա կան փա թեթ նե րով քվե ա թեր թիկ նե րը և 
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քվե ար կու թյան ծրար նե րը ու հանձ նել քվե ա թեր թիկ ներ և 
քվե ար կու թյան ծրար ներ հատ կաց նող ան դա մին (ան դամ-
նե րին),

��  հա նել ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը և հանձ նել ը նտ րող նե-
րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տու ան դա մին (ան-
դամ ե րին),

��  հա նել հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, ստու գել 
փա թե թա վոր ված կնի քի փա թե թի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, 
բա ցել փա թե թա վոր ված կնի քը, գրան ցա մա տյա նում կնիք 
դնե լով՝ հայ տա րա րել կնի քի հա մա րը,

��  հա նել դրոշ մակ նի քը,

��  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի քը հանձ նել քվե ար-
կու թյան ծրար նե րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա-
տաս խա նա տու ան դա մին: Նրան փո խան ցել հա մա պա-
տաս խան թա նաք նե րով թա նա քոտ ված բար ձիկ ներ,

�� ս տու գել քվե ա տու փի (առ կա յու թյան դեպ քում նաև շր ջիկ 
ա րկ ղի) դա տարկ լի նե լը (բարձ րա ձայն հայտ նել այդ մա-
սին), և մինչև փա կե լը այն ցու ցադ րել նիս տին ներ կա լի-
նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց, ա պա փա կել և հա տուկ 
կա պիչ նե րով կն քել քվե ա տու փը (առ կա յու թյան դեպ քում 
նաև շր ջիկ ա րկ ղը):

Ու շադ րու թյուն
�9 Նշ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են այն 

հաշ վով, որ պես զի ժա մը 8.00-ի դրու թյամբ կա տար ված և 
ա վարտ ված լի նեն:
�9  Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ժա մը 8.00-ին, բարձ րա-

ձայն հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան սկիզ բը և թույ լատ-
րում ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ:
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�9  Տե ղա մա սային կենտ րո նը բաց վե լուց հե տո հանձ նա ժո-
ղո վի նա խա գա հը ան մի ջա պես տե ղե կաց նում է ը նտ րա-
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին 
տե ղա մա սը բաց ված լի նե լու մա սին:

Ու շադ րու թյուն
Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում 

�� մինչև ժա մը 11.30ը, 14.30ը, 17.30ը և 20.30ը ը նտ րա-
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով է հա ղորդ վում 
հա մա պա տաս խա նա բար մինչև ժա մը 11.00-ն, 14.00-ն, 
17.00-ն և 20.00-ն տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե-
ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թի վը.

��  հա ղորդ ված թվե րը գրառ վում են նաև տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում:
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 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ  
ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՓԱ ԿՈՒՄ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն.

��  ժա մը 20:00 հայ տա րա րել քվե ար կու թյան ա վար տի մա-
սին. 

�� ար գե լել ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ. 

�� ք վե ար կու թյան սե նյա կում գտն վող ը նտ րող նե րին տալ 
քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյուն. 

�� փա կել քվե ա տու փի ճեղ քը. 

�� փա կել տե ղա մա սային կենտ րո նը: 

2
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Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ  
Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն.

��  փա թե թա վո րել հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ան հա տա-
կան կնիք նե րը.

�� ան հա տա կան կնիք նե րի փա թե թը տե ղադ րել ը նտ րա կան 
փաս տաթղ թե րի պար կում.

��  հաշ վար կել չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.

�� այդ թվին ա վե լաց նել նախ կի նում մար ված` ը նտ րո ղի կող-
մից ոչ ճիշտ լրաց ված և հետ տր ված, տպագ րա կան խո-
տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմու շից տար բեր վող կամ 
կրկն վող հա մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը.

�� ս տաց ված թի վը, որ պես մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի ը նդ-
հա նուր թիվ բարձ րա ձայն հրա պա րա կել և լրաց նել գրան-
ցա մա տյա նում.

��  չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը մա րել դրանք ներք ևի 
աջ կամ ձախ ան կյու նից կտ րե լու մի ջո ցով, այն պես, որ 
չվ աս վեն հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի՝ քվե ա թեր թի կի 
վրա առ կա ստո րագ րու թյուն նե րը.

��  մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թը տե ղադ րել ը նտ րա-
կան փաս տաթղ թե րի պար կում.

��  փա թե թա վո րել օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ-
նե րը.

�� օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ նե րի փա թե թը 
տե ղադ րել ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կում.

�� ա ռան ձին-ա ռան ձին հաշ վար կել ը նտ րող նե րի հիմ ա կան 
և լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի թվե-
րը.
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�� ընտ րա կան ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թվե րը ա ռան ձին 
հաշ վար կե լուց հե տո, յու րա քան չյուր ցու ցա կի դեպ քում 
բարձ րա ձայն հրա պա րա կել և լրաց նել գրան ցա մա տյա-
նում. 

�� բո լոր ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թվե րը գու մա րել, գու մա-
րը բարձ րա ձայն հրա պա րա կել որ պես ը նտ րող նե րի ը նդ-
հա նուր թիվ և լրաց նել գրան ցա մա տյա նում.

�� ա ռան ձին-ա ռան ձին հաշ վար կել ը նտ րող նե րի հիմ ա կան 
և լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած 
ը նտ րող նե րի թվե րը (ս տո րագ րու թյուն նե րի հի ման վրա).

�� յու րա քան չյուր ցու ցա կի հա մար ա ռան ձին-ա ռան ձին 
բարձ րա ձայն հայ տա րա րել և լրաց նել գրան ցա մա տյա-
նում յու րա քան չյուր թի վը իր ան վան դի մաց. 

�� բո լոր ցու ցակ նե րի մաս նա կից նե րի թվե րը գու մա րել, 
բարձ րա ձայն հայ տա րա րել թի վը և որ պես մաս նա կից նե-
րի ը նդ հա նուր թիվ լրաց նել գրան ցա մա տյա նում.

�� ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի ծրա րը տե ղադ րել ը նտ րա կան 
փաս տաթղ թե րի պար կում:
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Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵ ՐԻ ԵՎ  
ՔՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

��  բա ցել քվե ա տու փը,

�9 քվե ա տու փից հա նել քվե ար կու թյան մեկ ծրար, 

�9 բարձ րա ձայն հայ տա րա րել ծրա րի սահ ման ված կամ 
չսահ ման ված նմու շի լի նե լու մա սին,

�9 ցու ցադ րել այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի 
հա մար,

�9 սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրա րից հա նել քվե-
ա թեր թի կը,

�9 բարձ րա ձայն հայ տա րա րել քվե ա թեր թի կի վա վեր, ան-
վա վեր կամ չսահ ման ված նմու շի լի նե լու մա սին,

�9 վա վեր քվե ա թեր թի կի դեպ քում բարձ րա ձայն հայ տա-
րա րել նաև, թե ի նչ պես է քվե արկ ված,

�9 քվե ա թեր թի կը ցու ցադ րել այն պես, որ այն տե սա նե լի 
լի նի ներ կա նե րի հա մար:

 Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը կրկն վում են քվե ա տու փում առ կա 
բո լոր ծրար նե րի և քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար: 

Ք վե ար կու թյան ծրար նե րը և քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո-
րե լուց հե տո մեկ առ մեկ հաշ վարկ վում է.

�� յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր-
թիկ նե րի թի վը, 

�� մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում թեկ նա ծու ին կողմ 
կամ դեմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը, 

�� ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը,

��  սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի թի վը:
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 փա թե թա վոր վում են ա ռան ձին փա թեթ նե րում (ծ րար նե
րում) և յու րա քան չյու րի վրա նշ վում է դրա պա րու նա կու թյու
նը: 

Չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րը և չսահ ման-
ված նմու շի քվե ա թեր թիկ նե րը մար վում են, չեն հաշ վարկ վում, 
հաշ վի չեն ա ռն վում ար դյունք ներն ամ փո փե լիս և փա թե թա-
վոր վում են ա ռա ձին փա թե թում և փա թե թի վրա նշ վում է 
«Չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար ներ» բա ռե րը, և 
այն ա ռանց պար կի մեջ տե ղադ րե լու, ներ կա յաց վում է ը նտ-
րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:
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ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱԶ ՄՈՒՄ

 Հիմք ըն դու նե լով կա տար ված հաշ վարկ նե րը և գրան ցա մա
տյա նում ար ձա նագր ված տվյալ նե րը տե ղա մա սային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մում է տե ղա մա սում քվե ար
կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյուն: Ար ձա նագ րու
թյու նը կազմ վում է  4 օ րի նա կից.

�9  Ար ձա նագ րու թյուն նե րը ստո րագ րում են հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը, քար տու ղա րը և ան դամ ե րը, այն կն քում է 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:

�9  Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է ստո րագ րել ար-
ձա նագ րու թյու նը: Ե թե  նա ար ձա նագ րու թյան տվյալ նե րի 
վե րա բե րյալ ու նի ա ռար կու թյուն (հա տուկ կար ծիք), ա պա 
այդ մա սին գրա ռում է կա տա րում ար ձա նագ րու թյու նում` 
դրա հա մար նա խա տես ված հա տուկ տե ղում: 
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Ու շադ րու թյուն
Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագր վում է մի այն բո լոր 
տվյալ նե րը լրաց նե լուց հե տո: 

Ար գել վում է նա խա պես ստո րագ րել քվե ար կու թյան 
ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան ձևաթղ թե րը: 

Ար ձա նագ րու թյան 4 օ րի նա կից` 

�� մեկ օ րի նակը փակց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում` 
ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի կող քին,

��  մեկ օ րի նակը տե ղադր վում է ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի 
պար կում.

�� եր կու օ րի նա կը ներ կա յաց վում են ը նտ րա տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ներ կա լի նե լու 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց պա հան ջով նրանց տրա մադր-
վում է ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե-
րի ար ձա նագ րու թյու նից քաղ վածք՝ վա վե րաց ված հանձ նա ժո-
ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի ստո րագ րու թյուն նե րով և 
հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:


