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Համակարգի ընդհանուր նկարագրություն
Սույն համակարգի ամբողջական անվանումն է` Քաղաքացիական Կացության
Ակտերի Գրանցման Տարածքային Բաժինների Էլեկտրոնային Կառավարման
Համակարգ, կրճատ` ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ, կամ անգլերեն տարբերակը` CSRO MIS (Civil
Status Registration Office Menagment Information System):
Համակարգը նախատեսված է ավտոմատացնելու ՀՀ արդարադատության
նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (այսուհետ`
ՔԿԱԳ) գործակալության Ամուսնության պալատում, Երևանի հատուկ սպասարկման
տարածքային բաժիններում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային
բաժիններում (հետագայում` ՔԿԱԳ ՏԲ) իրականացվող գործընթացները:
Այն հնարավորություն է ընձեռում կատարել հետևյալ գործողությունները`
− Մուտքագրել ՔԿԱԳ ՏԲ-ում իրականացվող գործառույթների տվյալները,
− Դրանք պահել տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանում,
− Կազմել հաշվետվություններ,
− Ցանցի առկայության դեպքում, տվյալներ փոխանակել ինչպես միմյանց,
այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման (այսուհետ` ՏԻՄ) մարմինների և
արդարադատության նախարարության հետ,
Ստորև ներկայացնում ենք սույն համակարգի օգտագործողի ձեռնարկը:
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Հիմնական խնդիրները
CSRO MIS համակարգը նախատեսված է աշխատելու ՔԿԱԳ տարածքային
բաժիններում: Այն հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել հետևյալ հիմնական
խնդիրները`
1. Մուտքագրել համակարգ ՔԿԱԳ ՏԲ-ում իրականացվող գործառույթները:
Մասնավորապես`
− Դիմումների ընդունում,
− Ակտերի գրանցում,
− Ակտերի վերականգնում,
− Ակտերում փոփոխությունների, լրացումների, ուղղումների կատարում,
− Տեղեկանքների տրամադրում,
− Վկայականների կրկնօրինակների տրամադրում,
− Եզրակացությունների կազմում,
− Հարցումների պատրաստում,
− Հաղորդումների պատրաստում,
− Այբբենական մատյանների կազմում,
− Հետախուզվողների ցուցակի վարում,
− Վկայականների շարժի գրանցում:
2. Հետևյալ հաշվետվությունների ավտոմատ պատրաստում`
− Ծննդյան ակտային գրանցումների վերաբերյալ ոստիկանական
բաժանմունք (այսուհետ` ՈԲ) ներկայացվող հաշվետվություն,
− Մահվան ակտային գրանցումների վերաբերյալ ՈԲ ներկայացվող
հաշվետվություն,
− Մահացած քաղաքացիների անձնագրերի վերաբերյալ ՈԲ ներկայացվող
հաշվետվություն ,
− Անձնագիրը չներկայացրած մահացածների վերաբերյալ ՈԲ
ներկայացվող հաշվետվություն,
− Զինկոմիսարիատ ներկայացվող 18-55 տարեկան մահացածների
վերաբերյալ հաշվետվություն,
− Մահացած երեխաների ծննդյան վկայականների վերաբերյալ ՈԲ
ներկայացվող հաշվետվություն,
− Հաշվետվություն գանձված պետական տուրքի մասին,
− Վկայականների բլանկների շարժի վերաբերյալ հաշվետվություն:
3. Տվյալների փոխանակում ՏԻՄ մարմինների հետ: Մասնավորապես`
− Գրանցված ծննդյան ակտերի տվյալները,
− Գրանցված մահվան ակտերի տվյալները,
− և այլն:
4. Անհրաժեշտ տեղեկությունների փնտրում և դիտում: Տեղեկությունների
փնտրումը իրականացվում է հետևյալ տիպի փաստաթղթերում`
− Դիմումներում,
− Գրանցված ակտերում,
− Տրամադրված տեղեկանքներում,
− Տրամադրված կրկնօրինակներում,
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− Պատրաստված եզրակացություններում,
− Հարցումներում,
− Հաղորդումներում:
Տվյալների շտեմարանում փնտրումը, կախված փաստաթղթի տեսակից,
իրականացվում է հետևյալ հայտանիշներից ոմանցով`
− Անուն,
− Ազգանուն,
− Փաստաթղթի ստեղծման ամսաթվերի միջակայք,
− Դիմումի տիպ,
− Ակտի տիպ,
− Եզրակացության տիպ,
− Հարցման տիպ,
− Հաղորդման տիպ:
5. Համակարգի կառավարման իրականացում: Այն ներառում է`
− Օգտվողների վարում: Այն է.
− նոր օգտվողի գրանցում,
− իրավունքների տրամադրում,
− մուտքի անունի գրանցում և փոփոխում,
− անցախոսքի գրանցում և փոփոխում:
− Համակարգի պարամետրերի մուտքագրում և վարում: Այն է.
− ՔԿԱԳ ՏԲ ընտրում ցուցակից,
− Մարզի ընտրում:
− Տեղեկատուների վարում: Այն ներառում է տեղեկատուներում նոր
տվյալների մուտքագրում, խմբագրում, հեռացում
− Համայնքներին սպասարկող ՔԿԱԳ ՏԲ-ի, ոստիկանական բաժնի,
զինվորական կոմիսարիատի, սոցիալական մարմնի անվանումների
մուտքագրում և խմբագրում:

Կառուցվածքը
CSRO MIS համակարգը բաղկացած է երկու հիմնական ենթահամակարգերից`
− Աշխատանքային ենթահամակարգ,
− Կառավարման ենթահամակարգ:
Աշխատանքային ենթահամակարգի օգնությամբ իրականացվում են տվյալ ՔԿԱԳ
ՏԲ-ի գործառույթները: Մասնավորապես`
− Դիմումների ընդունում,
− Ակտերի գրանցում,
− Տեղեկանքների տրամադրում,
− Եզրակացությունների կազմում,
− Հաշվետվությունների ստացում,
− և այլն:
Կառավարման ենթահամակարգի օգնությամբ իրականացվում է համակարգի
կառավարումը: Մասնավորապես`
− Օգտվողների վարում,
− Համակարգի պարամետրերի մուտքագրում և վարում,
− Տեղեկատուների վարում,
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− և այլն:

Իրականացվող գործառույթները
CSRO MIS համակարգում իրականացվող բոլոր գործառույթները, ըստ ֆունկցիոնալ
նշանակության, բաժանվում են հետևյալ խմբերին`
− Համակարգի կառավարում,
− Դիմումների դիտարկում,
− Ակտերի գրանցում և դիտարկում,
− Եզրակացությունների կազմում և դիտարկում,
− Հաշվետվությունների պատրաստում և դիտարկում,
− Վկայականների կրկնօրինակների տրամադրում,
− Տեղեկանքների տրամադրում և դիտարկում,
− Հաղորդումների պատրաստում և դիտարկում,
− Հարցումների պատրաստում և դիտարկում:
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Ընդհանուր
Սույն բաժնում նկարագրված են այն գործողությունները, որ ընդհանուր են CSRO
MIS համակարգի բոլոր բաժինների համար: Մասնավորապես բացատրված են`
− Ընդունված պայմանական նշանները,
− Ինչպես կատարել մուտք համակարգ,
− Ինչպես մուտքագրել հասցե,
− Ինչպես մուտքագրել ծննդավայր,
− Ինչպես մուտքագրել անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները:

Ընդունված պայմանական նշանները
CSRO MIS համակարգում ընդունված են հետևյալ պայմանական նշանները:
Ավելացնել
Դեպի ցանկ
Փնտրել
Խմբագրել
Հեռացնել
Պահպանել
Հրաժարվել
Տպել
Կատարել գործառույթ
Ցուցադրել ընտրված փաստաթուղթը
Ցուցադրել բոլորը
Արտահանել EXEL
Կատարել փոփոխություն ակտում

Ինչպես կատարել մուտք համակարգ
Մուտքը CSRO MIS համակարգ կատարվում է Internet Explorer-ի միջոցով: Առաջին
բացված էջն ունի հետևյալ տեսքը:
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Աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել մուտքի անունը և
անցախոսքը:
Այս էջից կարող ենք գնալ կամ կառավարման ենթահամակարգ, կամ
աշխատանքային ենթահամակարգ` կախված “Ադմինիստրատոր” նշիչը նշելուց: Եթե
օգտվողն ունի ադմինիստրատորի իրավունքներ, կարող է նշել “Ադմինիստրատոր”
նշիչը և, սեղմելով “Մուտք” կոճակը, տեղափոխվել կառավարման ենթահամակարգ:
Հակառակ դեպքում նա կտեղափոխվի աշխատանքային ենթահամակարգ:

Ինչպես մուտքագրել հասցե
Հասցեի մուտքագրումը կատարվում է, գրեթե ցանկացած գործառույթ
մուտքագրելիս: Բնակության վայր կամ հասցե մուտքագրելիս օգտվում ենք հետևյալ
պատուհանից`

Բացվող ցուցակներից ընտրում ենք
− երկիրը,
− մարզը,
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− համայնքը,
− բնակավայրը,
− հացեն՝ փողոցը, տունը, բնակարանը:
Եթե երկիրը ընտրվում է ոչ Հայաստանը, ապա հասցեի շարունակությունը
մուտքագրում ենք “Հասցե” դաշտում: Այս դաշտը կարելի օգտագործել ցանկացած այլ
դեպքում, երբ անհրաժեշտ է լրացնել ոչ տիպային հասցե:

Ինչպես մուտքագրել ծննդավայր
Ծննդավայրի մուտքագրումը կատարվում է, գրեթե, ցանկացած գործառույթ
մուտքագրելիս: Այն կատարվում է հասցե մուտքագրելու նմանությամբ: Ծննդավայր
մուտքագրելիս օգտվում ենք հետևյալ պատուհանից`

Բացվող ցուցակներից ընտրում ենք
− երկիրը,
− մարզը,
− համայնքը
− բնակավայրը:
Եթե երկիրը ընտրվում է ոչ Հայաստանը, ապա ծննդավայրը գրանցվում է միայն
պետության անվանումը:

Ինչպես մուտքագրել անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները
Անձը հաստատող փաստաթղթի մուտքագրումը կատարվում է, գրեթե, ցանկացած
գործառույթ մուտքագրելիս: Անձը հաստատող փաստաթղթի մուտքագրելիս օգտվում
ենք հետևյալ պատուհանից`

Բացվող ցուցակներից ընտրում ենք փաստաթղթի տեսակը, ապա մուտքագրում
− տվող մարմինը,
− սերիան,
− համարը,
− տրման ամսաթիվը:
Անձը հաստատող փաստաթուղթ կարող են լինել.
− Անձնագիր,
− Ծննդյան վկայական,
− Փախստականի վկայական,
− Մահվան վկայական,
− 9-րդ ձև,
− Զին.գրքույկ
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− և այլն:
Այս ցուցակը կարելի է խմբագրել:
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Դիմումների դիտարկում
Սույն բաժնում բացատրվում են CSRO MIS համակարգում դիմումների հետ
կատարվող գործառույթները: Յուրաքանչյուր դիմում բնորոշվում է հետևյալ
հիմնական տվյալներով.
− Դիմումի տիպ,
− Դիմումի վիճակ,
− Դիմումի համար,
− Տրման ամսաթիվ,
− Ակտի տիպ,
− Դիմումատու:
Դիմումի վիճակը կարող է լինել.
− Ընթացիկ,
− Կատարված,
− Մերժված,
− Հեռացված:
Համակարգում դիտարկվում են օրենքով սահմանված բոլոր ակտերի տիպերը:
Քաղաքացիական կացության ակտերը կարող են լինել հետևյալ տիպերի.
− Ծննդյան,
− Ամուսնության,
− Ամուսնալուծության,
− Մահվան,
− Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոփոխման,
− Որդեգրման,
− Հայրության ճանաչում:
Դիմումի տիպը կարող է լինել.
− Ակտի գրանցման,
− Ակտում փոփոխությունների, ուղղումների, լրացումների կատարման,
− Ակտի վերականգնման,
− Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման,
− Տեղեկանքի տրամադրման:
Դիտարկենք վերը նշված դիմումների տիպերը:
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Ակտի գրանցման դիմումներ
CSRO MIS համակարգում որևէ տիպի ակտի գրանցումը կարելի է իրականացնել
նախապես մուտքագրելով համապատասխան դիմումը: Ակտերի գրանցման
դիմումների էջերին կարելի է գնալ սեղմելով մենյուի “Դիմումներ” կետի “Ակտեր”
ենթակետը (Տես նկարը ստորև) :

Այս պատուհանի օգնությամբ կարելի է իրականացնել ակտերի գրանցման
դիմումների փնտրում հետևյալ հայտանիշներով`
− Դիմումի վիճակ,
− Դիմումի համար,
− Դիմումատուի ազգանուն,
− Դիմումատուի անուն,
− Ակտի տիպ,
− Դիմումի տրման ամսաթվերի միջակայք,
− Վկայական:
Ստորև դիտարկում ենք ակտերի գրանցման դիմումները յուրաքանչյուր տիպի
ակտի համար:
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Ծննդյան ակտի գրանցման դիմում
Ծննդյան ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է ստորև:
Նախ անհրաժեշտ է բացվող ցուցակից ընտրել ակտի տիպը, (տվյալ դեպքում`
Ծնունդ), ապա լրացնել առաջարկվող դաշտերը:
1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Նշանակված ժամանակը
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել)

2. Դիմումատուի տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե:
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել նոր դիմումատու:
3. Տեղեկություններ երեխայի վերաբերյալ՝
− Անուն,
15
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−
−
−
−
−
−
−
−

Հայրանուն,
Ազգանուն,
Սեռ,
Ազգություն,
Ծննդյան ժամանակ
Երեխայի ծննդյան վայրը,
Երեխայի բնակության վայրը,
Փաստաթղթերի ցուցակ:

Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:
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Ամուսնության ակտի գրանցման դիմում
Ամուսնության ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է
ստորև:

1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Նշանակված ժամանակը
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել)
2. Տղամարդու և կնոջ տվյալները`
− Անուն,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Հայրանուն,
Ազգանուն,
Ազգանունը ամուսնությունից հետո,
Ծննդյան ժամանակ,
Ազգություն,
Քաղաքացիություն,
Ընտանեկան դրություն,
Կրթություն,
Աշխատանքի վայր
Զբաղմունք
Մշտապես բնակվում է
Մշտական բնակության վայր
Ծննդավայր
Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Հասցե,
Փաստաթղթերի ցուցակ:

Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:
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Ամուսնալուծության ակտի գրանցման դիմում
Ամուսնալուծության ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է
ստորև:
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1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Նշանակված ժամանակը
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել)
2. Տղամարդու և կնոջ տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգանունը ամուսնությունից հետո,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Ընտանեկան դրություն,
− Կրթություն,
− Աշխատանքի վայր,
− Զբաղմունք,
− Մշտապես բնակվում է,
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
− Որերորդ ամուսնությունն է,
− Մինչև 18 տարեկան համատեղ երեխաների քանակ,
− Ամուսնության ակտի տվյալները,
− Նախկին ամուսնալուծության ակտի տվյալները,
− Փաստաթղթերի ցուցակ:
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:
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Մահվան ակտի գրանցման դիմում
Մահվան ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է ստորև:

1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Նշանակված ժամանակը
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել)
2. Մահացած քաղաքացու տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Մահվան վայրը,
− Գրանցման հիմքը,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացված է,
− Ուր է ուղարկվում անձնագիրը,
− Ուր է ուղարկվում ծննդյան վկայականը,
− Փաստաթղթերի ցուցակ:
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:
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Որդեգրման ակտի գրանցման դիմում
Որդեգրման ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է ստորև:

1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
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−
−
−
−
−

Դիմումի համարը
Նշանակված ժամանակը
Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել)

2. Դիմումատուի կամ դիմումատուների տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
− Եթե դիմումատուն հայրն է կամ մայրը, ապա ընտրելով “Լրացնել
որդեգրող հոր կամ մոր տվյալները” դաշտից համապատասխան
դաշտը լրացվում է համապատասխանաբար “Որդեգրող հոր կամ մոր
տվյալները”,
− Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել նոր դիմումատու:
3. Դատարանի վճռի տվյալները
− Երկիր,
− Դատարան,
− Ժամանակ,
− Վճռի համար:
4. Երեխայի տվյալները մինչև որդեգրվելը
5. Եթե երեխայի տվյալները որդեգրվելուց հետո մնացել են անփոփոխ սեղմել
այս կոճակը :
6. Որդեգրող հոր և մոր տվյալները:
7. Որդեգրողների ամուսնության ակտի տվյալները,
8. Փաստաթղթերի ցուցակ:
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:
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Հայրության ճանաչման ակտի գրանցման դիմում
Հայրության որոշման ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է
ստորև:
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1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Նշանակված ժամանակը
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել):
2. Դիմումատուի կամ դիմումատուների տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
− Եթե դիմումատուն հայրն է կամ մայրը, ապա ընտրելով “Լրացնել
որդեգրող հոր կամ մոր տվյալները” դաշտից համապատասխան
դաշտը լրացվում է համապատասխանաբար “Որդեգրող հոր կամ մոր
տվյալները”,
− Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել նոր դիմումատու:
3. Հայրության ճանաչման հիմքը
− Հիմք (բացվող պատուհանից ընտրել համապատասխան հիմքը և ըստ
այդմ լրացնել մնացած դաշտերը):
4. Երեխայի տվյալները մինչև հայրության ճանաչումը
− Ծննդյան ակտի տվյալները
− Եթե համակարգում առկա է երեխայի ծննդյան ակտ, ապա հայրության
ճանաչման դիմումում կարելի է օգտագործել այդ ակտի տվյալները:
Ահրաժեշտ է նշել ծննդյան ակըի համարը և գրանցման ժամանակը, ապա
սեղմել ” Լրացնել տվյալները նշված ակտից” :
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Սեռ
− Ծննդավայր
− Եթե երեխայի տվյալները հայրության ճանաչումից հետո չեն փոխվել
պետք է սեղմել այս կոճակը :
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5. Տեղեկություններ հոր և մոր մասին
- Տեղեկություններ ծնողների ամուսնության ակտի վերաբերյալ
- Փաստաթղթերի ցուցակ:
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:
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Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոփոխման ակտի գրանցման դիմում
Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոփոխման ակտի գրանցման դիմումը
մուտքագրելու էջը ներկայացված է ստորև:

1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Նշանակված ժամանակը
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո)
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել):
2. Դիմումատուի կամ դիմումատուների տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
− Ծննդավայր:
3. Ինչ է՞ ցանկանում փոխել դիմումատուն (նշել համապատասխան դաշտը)
− Անունը,
− Ազգանունը,
− Հայրանունը:
4. Անձնավորության տվյալները փոխվելուց հետո
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− Անունը,
− Ազգանունը,
− Հայրանունը,
− Փոխելու պատճառը:
5. Փաստաթղթերի ցուցակ
Այնուհետև սեղմել “Հիշել դիմումի տվյալները” կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտերի գրանցման դիմումներ” էջը:

Ակտում փոփոխությունների կատարման դիմուներ
CSRO MIS համակարգում որևէ տիպի ակտում փոփոխությունների, լրացումների
կամ ուղղումների գրանցումը կարելի է իրականացնել նախապես մուտքագրելով
համապատասխան դիմումը: Ակտում փոփոխությունների կատարման դիմումներ
էջերին կարելի է գնալ սեղմելով մենյուի “Դիմումներ” կետի “Փոփոխությունների
կատարման” ենթակետը (Տես նկարը ստորև) :

Այս պատուհանի օգնությամբ կարելի է իրականացնել ակտում փոփոխությունների
կատարման դիմումների փնտրում հետևյալ հայտանիշներով`
− Դիմումի վիճակ,
− Ակտի տիպ,
− Դիմումի համար,
− Վկայական,
− Դիմումատուի ազգանուն,
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− Դիմումատուի անուն,
− Դիմումի տրման ամսաթվերի միջակայք:
կոճակը, գնում ենք “Ակտում փոփոխությունների
Այս պատուհանում սեղմելով
կատարման դիմումի ընդունում” էջը:
Ստորև դիտարկում ենք ակտում փոփոխությունների կատարման դիմումի էջը:

Ակտում փոփոխությունների կատարման դիմում
Ակտում փոփոխությունների կատարման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված
է ստորև:

1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Ակտի տիպը,
− Կատարման ժամանակը ,
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո),
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո),
− Վիճակ
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել):
2. Դիմումատուի տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
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− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
3. Առընչությունը ակտի անձնավորությանը
− Եթե փոխվում է հենց դիմումատուի տվյալները, ապա սեղմել « Լրացնել
որպես անձի տվյալներ», որպեսզի ավտոմատ լրացվի «անձի տվյալները»
դաշտը:
4. Փոփոխվող ակտերի ցուցակը, փոփոխությունները և պատճառները
− Ակտերի ցուցակը նշելու համար սեղմել այս կոճակը , բացվող
պատուհանում ընտրելուց հետո սեղմել պահպանել կոճակը :
Հրաժարվելու համար սեղմել այս կոճակը
− Փոփոխություն
− Պատճառը
5. Փաստաթղթերի ցուցակ:

:

Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտում փոփոխությունների
կատարման դիմումներ” էջը:

Ակտի վերականգնման դիմուներ
CSRO MIS համակարգում որևէ տիպի ակտի վերականգնման գրանցումը կարելի է
իրականացնել նախապես մուտքագրելով համապատասխան դիմումը: Ակտերի
վերականգնման դիմումներ էջերին կարելի է գնալ սեղմելով մենյուի “Դիմումներ”
կետի “Ակտերի վերականգնում” ենթակետը (Տես նկարը ստորև) :

Այս պատուհանի օգնությամբ կարելի է իրականացնել ակտ վերականգնման
դիմումների փնտրում հետևյալ հայտանիշներով`
− Դիմումի վիճակ,
− Դիմումի համար,
− Դիմումատուի ազգանուն,
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− Դիմումատուի անուն,
− Ակտի տիպ,
− Դիմումի տրման ամսաթվերի միջակայք:
Այս պատուհանում սեղմելով
կոճակը, գնում ենք “Ակտի վերականգման դիմումի
ընդունում” էջը:
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Ակտի վերականգման դիմում
Ակտի վերականգման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է ստորև: Նախ
անհրաժեշտ է բացվող ցուցակից ընտրել ակտի տիպը, ապա լրացնել առաջարկվող
դաշտերը:

1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Ակտի տիպը,
− Կատարման ժամանակը ,
− Ակտի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո),
− Վկայականի համարը (լրացվում է ակտի գրանցումից հետո),
− Վիճակ
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել):
2. Դիմումատուի տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան օր (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ տեսքով),
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
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− Ծննդավայր:
− Եթե վերականգնվող ակտը վերաբերում է հենց դիմումատուին, ապա
սեղմել « Լրացնել որպես անձի տվյալներ», որպեսզի ավտոմատ լրացվի «անձի
տվյալները» դաշտը:
3. Ակտի տվյալները
− Հասցե,
− Գրանցող մարմին,
− Ակտի համար,
− Ակտի գրանցման ամսաթիվ:
4. Փաստաթղթերի ցուցակ:
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտի վերականգման դիմումներ” էջը:

Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման դիմուներ
CSRO MIS համակարգում վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման գրանցումը
կարելի է իրականացնել նախապես մուտքագրելով համապատասխան դիմումը:
Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման դիմումներ էջերին կարելի է գնալ սեղմելով
մենյուի “Վկայականներ” կետի “Վկակականների կրկնօրինակի տրամադրման
դիմումներ” ենթակետը (Տես նկարը ստորև) :

Այս պատուհանի օգնությամբ կարելի է իրականացնել վկայականի կրկնօրինակի
տրամադրման դիմումների փնտրում հետևյալ հայտանիշներով`
− Դիմումի վիճակ,
− Դիմումի համար,
− Դիմումատուի ազգանուն,
− Դիմումատուի անուն,
− Ակտի տիպ,
− Դիմումի տրման ամսաթվերի միջակայք:
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Այս պատուհանում սեղմելով
տրամադրման դիմում” էջը:

կոճակը, գնում ենք “Վկայականի կրկնօրինակի
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Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման դիմում
Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման դիմումը մուտքագրելու էջը
ներկայացված է ստորև:

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը`
1. Հետևյալ դաշտերը լրացվում են ավտոմատ
− Դիմումի տրման ժամանակը,
− Դիմումի համարը
− Վկայականի համարը Վիճակ
− Տուրքը (անհարաժեշտ է լրացնել):
2. Դիմումատուի տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան օր (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ տեսքով),
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
− Առընչությունը ակտի անձնավորությանը:
3. Անձի(անձանց) տվյալները
− Ազգակցական կապ,
− Անուն,
− Հայրանուն,
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−
−
−
−
−

Ազգանուն,
Ծննդյան ժամանակ,
Ծննդավայր,
Ազգություն,
Այս կոճակով կարելի է ավելացնել նոր անձնավորություն

:

4. Ակտի տվյալները
− Տիպը,
− Գրանցող մարմին,
− Գրանցման ամսաթիվը (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ տեսքով),
− Գրանցման համար:
5. Փաստաթղթերի ցուցակ
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտի վերականգման դիմումներ” էջը:
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Տեղեկանքի տրամադրման դիմուներ
CSRO MIS համակարգում տեղեկանքի տրամադրման գրանցումը կարելի է
իրականացնել նախապես մուտքագրելով համապատասխան դիմումը: Տեղեկանքի
տրամադրման դիմումներ էջերին կարելի է գնալ սեղմելով մենյուի “Տեղեկանքներ”
կետի “Տեղեկանքի տրամադրման դիմումներ” ենթակետը (Տես նկարը ստորև) :

Այս պատուհանի օգնությամբ կարելի է իրականացնել տեղեկանքի տրամադրման
դիմումների փնտրում հետևյալ հայտանիշներով`
− Դիմումի վիճակ,
− Դիմումի համար,
− Դիմումատուի ազգանուն,
− Դիմումատուի անուն,
− Ակտի տիպ,
− Դիմումի տրման ամսաթվերի միջակայք:
կոճակը, գնում ենք “Տեղեկանքի տրամադրման
Այս պատուհանում սեղմելով
դիմում” էջը:
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Տեղեկանքի տրամադրման դիմումի ընդունում
Տեղեկանքի տրամադրման դիմումը մուտքագրելու էջը ներկայացված է ստորև:

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը`
1. Դիմումի տվյալները`
− Ակտի տիպ,
− Դիմումի համար,
− Դիմումի տրման ամսաթիվ,
− Պետ. տուրք:
2. Դիմումատուի տվյալները`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Հասցե,
− Առնչությունը անղձնավորության հետ:
3. Անձի(անձանց) տվյալները
− Ազգակցական կապ,
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
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− Ծննդավայր,
− Ազգություն,
− Այս կոճակով կարելի է ավելացնել նոր անձնավորություն :
4. Ակտի տվյալները
− Տիպը,
− Գրանցող մարմին,
− Գրանցման ամսաթիվը (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ տեսքով),
− Գրանցման համար:
5. Փաստաթղթերի ցուցակ
Այնուհետև սեղմել «Պահպանել» կոճակը:
Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ակտի վերականգման դիմումներ” էջը:
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Ակտերի գրանցում և դիտարկում
Համակարգում դիտարկվում են օրենքով սահմանված բոլոր ակտերի տիպերը:
Քաղաքացիական կացության ակտերը կարող են լինել հետևյալ տիպերի.
− Ծննդյան,
− Ամուսնության,
− Ամուսնալուծության,
− Մահվան,
− Անվան, հայրանվան, ազգանվան փոփոխման,
− Որդեգրման,
− Հայրության որոշման:
Ակտի գրանցման դիմումը մուտքագրելուց հետո էջի ներքևի մասում (տես`
ստորև) անհրաժեշտ է ընտրել “Գրանցել ակտը” և սեղմել “Կատարել”:
Դիմումում լրացված տվյալները ավտոմատ փոխանցվում են ակտ:

Ակտը հնարավոր է խմբագրել մինչև հաջորդ ամսվա հինգը: Այդ ժամկետից
հետո խմբագրել
կոճակը չի երևա:
Նկատենք, որ համակարգում հնարավոր է գրանցել ակտ առանց դիմումը
մուտքագրելու: Այդ դեպքը կներկայացվի հետագա շարադրանքում:
Ստորև դիտարկում ենք այս ակտերից յուրաքանչյուրը:

40

ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ Ձեռնարկ
Ծննդյան ակտ
Ծննդյան ակտը ներկայացված է ստորև:

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1. Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար (լրացվում է ավտոմատ),
− Գրանցման ամսաթիվ (լրացվում է ավտոմատ),
− Դիմումի համար (լրացվում է ավտոմատ),
− Կարգավիճակ (լրացվում է ավտոմատ),
2. Տեղեկություններ երեխայի մասին`
− Անուն,
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

− Հայրանուն,
− Ազգանուն
− Սեռ,
− Ազգություն,
− Ծննդյան ժամանակ,
Ծննդավայր
Բնակության վայր
Ծննդ տվյալներ`
− Քանի երեխա է ծնվել,
− Նորածինը մոր որերորդ երեխան է,
− Կենդանածին/Մեռելածին
Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ
- Փաստաթղթի տիպ
- Տվող մարմին
- Գրանցման համար
- Ժամանակ
- Վկայական
Հոր մասին տեղեկությունների գրանցման հիմքը`
− Ամուսնության վկայական
− Ակտի գրանցման վայր
− Գրանցման ժամանակ
− Գրանցման համար
− Վկայականի համար
− Հայրության ճանաչման վկայական
− Ակտի գրանցման վայր
− Գրանցման ժամանակ
− Գրանցման համար
− Վկայականի համար
− Մոր հայտարարություն
− Մոր հայտարարություն
− Ժամանակ
Կից ներկայացվող փաստաթղթեր
Հոր մասին տվյալներ
− Անուն
− Հայրանուն
− Ազգանուն
− Ծննդյան օր
− Տարիք
− Ազգություն
− Քաղաքացիություն
− Ընտանեկան դրություն
− Կրթություն
− Աշխատանքի վայր
− Զբաղմունք
− Մշտապես բնակվում է (թվականից)
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− Մշտական բնակության վայր
− Ծննդավայր
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ
10. Մոր մասին տվյալներ
− Անուն
− Հայրանուն
− Ազգանուն
− Ծննդյան օր
− Տարիք
− Ազգություն
− Քաղաքացիություն
− Ընտանեկան դրություն
− Կրթություն
− Աշխատանքի վայր
− Զբաղմունք
− Մշտապես բնակվում է (թվականից)
− Մշտական բնակության վայր
− Ծննդավայր
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ
11. Տրամադրված վկայականի սերիա, համար
12. Այլ տեղեկություններ
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Ամուսնության ակտ
Ամուսնության ակտը ներկայացված է ստորև:

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1. Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար,
− Գրանցման ժամանակ,
− Դիմումի համար,
− Կարգավիճակ:
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2. Տղամարդու մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգանունը հետո,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Տարիք,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Կրթություն,
− Աշխատանքի վայր,
− Զբաղմունք,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Թվով որերորդ ամուսնությունն է:
3. Կնոջ մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգանունը հետո,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Տարիք,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Ընտանեկան դրություն,
− Կրթություն,
− Աշխատանքի վայր,
− Զբաղմունք,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Որերորդ ամուսնությունն է,
− ՀՀ մուտք գործելու վիզան:
4. Վկաների տվյալները:
5. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:
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Ամուսնալուծության ակտ
Ամուսնալուծության ակտը ներկայացված է ստորև:
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Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1. Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար,
− Գրանցման ժամանակ,
− Դիմումի համար,
− Կարգավիճակ:
2. Տղամարդու մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգանունը հետո,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Տարիք,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Կրթություն,
− Աշխատանքի վայր,
− Զբաղմունք,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Թվով որերորդ ամուսնությունն է:
3. Կնոջ մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգանունը հետո,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Տարիք,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Կրթություն,
− Աշխատանքի վայր,
− Զբաղմունք,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
− Թվով որերորդ ամուսնությունն է:
4. Մինչև 18 տարեկան համատեղ երեխաների քանակը
5. Ամուսնության ակտի տվյալները
6. Ամուսնալուծության գրանցման հիմքը
7. Տրված վկայականի տվյալները
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8. Վկայականի սերիա, համար
9. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ
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Մահվան ակտ
Մահվան ակտը ներկայացված է ստորև:

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1. Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար,
− Գրանցման ժամանակ,
− Դիմումի համար,
− Կարգավիճակ:
2. Մահացողի տվյալները
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ազգություն,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

− Քաղաքացիություն,
− Կրթություն,
− Զբաղմունք,
− Աշխատանքի վայր,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Աշխատանքի վայր,
− Զբաղմունք,
− Կրթություն,
− Սեռ,
− Մշտապես բնակվում է,
− Ընտանեկան դրություն,
Մահվան վայր
Ծննդավայր
Մինչև մահը բնակվել է
Անձը հաստատող փաստաթուղթ
Կից ներկայացված փաստաթղթեր
Վկայականի սերիա, համար
Այլ տեղեկություններ
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Անվանափոխության ակտ
Անվանափոխության ակտը ներկայացված է ստորև: Նկարում երևում է գրանցված
ակտի տվյալներ:

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1. Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար,
− Գրանցման ժամանակ,
− Դիմումի համար,
− Կարգավիճակ
2. Անձնավորության տվյալները մինչև փոխելը և
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Աշխատանքի վայր,
− Պաշտոն
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ
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3. Անձնավորության տվյալները փոխելուց հետո
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Փոխվելու պատճառը:
4. Ծննդյան ակտի տվյալները
− Գրանցող մարմին
− Գրանցման համար
− Գրանցման ժամանակ
5. Անունը, Հայրանունը, Ազգանունը փոխելու վերաբերյալ գրանցման հիմք
6. Տրված վկայականի տվյալները
7. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ
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Հայրության ճանաչման ակտ
Հայրության ճանաչման ակտը ներկայացված է ստորև:
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Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1.
Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար,
− Գրանցման ժամանակ,
− Դիմումի համար,
− Կարգավիճակ:
2.
Երեխայի տվյալները մինչև հայրության ճանաչումը
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն
− Սեռ,
− Ծննդյան ժամանակ:
3. Ծննդավայր
4. Ծննդյան ակտի տվյալները
Եթե երեխայի տվյալները հայրության ճանաչումից հետո չեն փոխվել, ապա
սեղմել այս կոճակը:
5. Հայրությունը որոշելուց հետո երեխային շնորհվել է
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն:
6. Տեղեկություններ հոր մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
7. Տեղեկություններ մոր մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
− Մշտապես բնակվում է (թվականից),
− Մշտական բնակության վայր,
− Ծննդավայր,
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ:
8. Հայրության ճանաչման հիմքը
− Հիմք,
− Ժամանակ,
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− Դիմումի համար:
9. Տրված վկայականի տվյալները
10. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:
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Որդեգրման ակտ
Որդեգրման ակտը ներկայացված է ստորև:

56

ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ Ձեռնարկ

Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը ակտը կազմելու համար`
1. Ակտի տվյալները`
− Գրանցման համար,
− Գրանցման ժամանակ,
− Դիմումի համար,
− Կարգավիճակ:
2. Երեխայի տվյալները մինչև որդեգրվելը
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն
− Ազգություն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ծննդավայր
− Ծննդյան ակտի տվյալները:
Եթե երեխայի տվյալները որդեգրումից հետո չեն փոխվել, ապա սեղմել այս
կոճակը:
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3. Երեխայի տվյալները որդեգրվելուց հետո
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգություն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ծննդավայր,
− Ծննդյան ակտի տվյալները:
4. Տեղեկություններ հոր մասին
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն,
5. Մոր տվյալներ
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ազգություն,
− Քաղաքացիություն:
6. Որդեգրման գրանցման հիմք
− Երկիր,
− Դատարան,
− Ժամանակ,
− Վճռի համար:
7. Որդեգրող հոր տվյալներ
− Անուն
− Հայրանուն
− Ազգանուն
− Ազգություն
− Քաղաքացիություն
− Մշտապես բնակվում է (թվականից)
− Մշտական բնակության վայր
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ
− Գրանցվում է որպես ծնող(Այո/Ոչ)
8. Որդեգրող մոր տվյալներ
− Անուն
− Հայրանուն
− Ազգանուն
− Ազգություն
− Քաղաքացիություն
− Մշտապես բնակվում է (թվականից)
− Մշտական բնակության վայր
− Անձը հաստատող փաստաթուղթ
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− Գրանցվում է որպես ծնող(Այո/Ոչ)
9. Ամուսնության ակտի գրանցման տվյալները
− Գրանցող մարմին
− Գրանցման համար
− Գրանցման ժամանակ
10. Տրված վկայականի տվյալները
11. Այլ տեղեկություններ
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Եզրակացությունների կազմում և դիտարկում
CSRO MIS համակարգում դիտարկվում են հետևյալ, օրենքով սահմանված
եզրակացությունները.
− Ակտում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ մտցնելու մասին,
− Ակտի վերականգնման,
− Անվանափոխության:
Ստորև դիտարկում ենք վերը նշված եզրակացությունները:
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Ակտում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ մտցնելու մասին
եզրակացություն
Եզրակացությունը ներկայացված է ստորև:
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Էջի վերևի հատվածում երևում են դիմումում գրանցված տվյալները:
Եզրակացությունը կազմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը `
1. Պարզեց
Ակտը և փոփոխվող տեղեկությունները
− Ա/Գ մարմին,
− Ա/Գ ժամանակ,
− Սերիա,
− Համար,
− Փոփոխվող տեղեկություններ,
2. Կից ներկայացված փաստաթղթեր,
3. Ոստիկանության եզրակացությունը,
− ՈԲ անվանում,
− Գրության համար,
− Գրության ամսաթիվ,
− Եզրակացություն:
4. Ստուգման արդյունքները,
− Ստուգման շնորհիվ պարզվել է:
5. Գտնում եմ`
− Դիմողի խնդրանքը ենթակա է (բավարարման/մերժման)
− Դիմումը բավարարելու կամ մերժելու հիմք:
6. Փոփոխվող ակտերի ցուցակ և փոփոխություններ
− Գրանցող մարմին,
− Տիպ,
− Համար,
− Ժամանակ,
− Անձնավորություն,
− Փոփոխություն:
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Ակտի վերականգնման եզրակացություն
Եզրակացությունը ներկայացված է ստորև:

Էջի վերևի հատվածում երևում են դիմումում գրանցված տվյալները:
Եզրակացությունը կազմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը `
1. Պարզեց`
Քաղաքացու տվյալները
− Անուն,
− Հայրանուն,
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2.

3.
4.
5.
6.

− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակ,
− Ծննդավայր,
− Հասցե:
Այլ տվյալներ
− Աշխատում է (Սովորում է)
− Առընչությունը զին. ծառայությանը
− Զին. հաշվառման
Ծնողները
Ծնողների վերաբերյալ փաստաթղթերի ցուցակ
Քույրերը և եղբայրները
Գտնում եմ
− Դիմողի խնդրանքը բավարարել կամ մերժել,
− Դիմումը բավարարելու կամ մերժելու հիմք:
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Անվանափոխման եզրակացություն
Եզրակացությունը ներկայացված է ստորև:

Էջի վերևի հատվածում երևում է դիմումի տվյալները
Եզրակացությունը կազմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը `
1. Պարզեց
Ծննդյան ակտի տվյալները
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

2.

3.

4.

5.

ՔԿԱԳ ՏԲ
Ա/Գ ժամանակ
Ա/Գ համար
Անուն
Հայրանուն
Ազգանուն
Ծննդավայր
Ծնողներ
Ամուսնության ակտի տվյալներ (եթե ամուսնացած է, ապա պետք է նշել և
լրացնել բացված դաշտերը)
− Երեխաները ( այս կոճակի միջոցով մուտքագրում ենք երեխաների
տվյալները)
− Հասցե
Քաղաքացու տվյալները`
− Ծննդյան ամսաթիվ
− Որտեղ է աշխատում
− Պաշտոն
− Ծննդավայր
− Առընչությունը զինվորական ծառայությանը
− Զին. հաշվառման վայրը
− Բնակության հասցեն
ՀՀ Ոստիկանության եզրակացություն
− Ոստիկանության բաժնի անվանումը
− Ամսաթիվը
− Եզրակացությունը
Գտնում եմ`
− Դիմողի խնդրանքը բավարարել կամ մերժել,
− Դիմումը բավարարելու կամ մերժելու հիմք,
Փոփոխվող ակտերի ցուցակ և փոփոխություններ:
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Հաշվետվությունների պատրաստում և դիտարկում
Սույն համակարգը հնարավորություն է ընձեռնում ստանալ հետևյալ տիպի
հաշվետվություններ`
− Հաշվետվություն գանձված պետական տուրքի մասին
− Հաշվետվություն ծննդյան ակտային գրանցումների մասին
− Հաշվետվություն մահվան ակտային գրանցումների մասին
− Հաշվետվություն 18-55 տարեկան զինապարտների մահվան ակտային
գրանցումների մասին
− Հաշվետվություն մահացած քաղաքացիների անձնագրերի մասին
− Հաշվետվություն անձնագիր չներկայացրած մահացած քաղաքացիների
մասին
− Հաշվետվություն մահացած երեխաների ծննդյան վկայականների մասին
Հաշվետվությունները կանչվում են մենյուի “Տեղեկատուներ“ կետրից: Տես նակարը
ստորև:

Հաշվետվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ընտրել հաշվետու
ժամանակահատվածը` ամիսը և ամսվա հատվածը, ապա արտածման տարբերակը`
PDF, կամ Exel:

Արտահանելուց հետո այն կարող է տպվել A4 ֆորմատով տպող տպիչի վրա:
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Ծննդյան ակտային գրանցումների վերաբերյալ ՈԲ ներկայացվող
հաշվետվություն
Այս հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գրանցված ծննդյան ակտային գրանցումների վերաբերյալ
տեղեկություններ, որոնք ուղարկվում են տվյալ ՔԿԱԳ-ի համայնքներին սպասարկող
ոստիկանության բաժին:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Վկայականի համարը,
− Տրման ժամանակը,
− Անուն, հայրանուն, ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակը և վայրը,
− Բնակության վայրը,
− Սեռը,
− Ծնողների բնակության վայրը:

Մահվան ակտային գրանցումների վերաբերյալ ՈԲ ներկայացվող
հաշվետվություն
Տվյալ հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գրանցված մահվան ակտային գրանցումների վերաբերյալ
տեղեկություններ, որոնք կախված մահացողի գրանցման վայրից ուղարկվում են
համապատասխան ոստիկանության բաժին:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Անուն, հայրանուն, ազգանուն
− Ծննդյան ժամանակը և վայրը
− Վկայականի համարը
− Սեռը
− Բնակության վայրը
− Մահվան ժամանակը և վայրը
− Վկայականի համարը
− Տրման ժամանակը
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Ժամանակահատվածը ընտրելուց հետո ընտրում ենք, թե ուր է ուղարկվում
հաշվետվությունը, այնուհետև արտածում ենք տպխման տարբերակ:

Հաշվետվություն մահացած քաղաքացիների անձնագրերի մասին
Տվյալ հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գրանցված մահացած մարդկանց անձնագրերի վերաբերյալ
տեղեկություններ, որոնք կախված մահացողի գրանցման վայրից ուղարկվում են
համապատասխան ոստիկանության բաժին:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Անուն, հայրանուն, ազգանուն
− Անձնագրի սերիան և համարը
− Երբ և ում կողմից է տրված
− Հասցեն
− Մահվան ակտի գրանցման համարը
− Մահվան ակտի գրանցման ժամանակը
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Անձնագիրը չներկայացրած մահացածների վերաբերյալ
տեղեկատվություն
Մենյուի այս կետը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գրանցված մահացած և անձնագիրը չներկայացրած
մարդկանց վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք կախված մահացողի գրանցման
վայրից ուղարկվում են համապատասխան ոստիկանության բաժին:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Անուն, հայրանուն, ազգանուն
− Հասցեն
− Ծննդայան ժամանակը
− Մահվան ակտի գրանցման համարը
− Մահվան ակտի գրանցման ժամանակը

Զինկոմիսարիատ ներկայացվող 18-55 տարեկան մահացածների
վերաբերյալ հաշվետվություն
Մենյուի այս կետը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գրանցված 18-55 տարեկան մահացած մարդկանց
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վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք կախված մահացողի գրանցման վայրից
ուղարկվում են համապատասխան զինկոմիսարիատ:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Անուն, հայրանուն, ազգանուն
− Ծննդյան ժամանակը և վայրը
− Սեռը
− Բնակության վայրը
− Մահվան ժամանակը և վայրը
− Վկայականի համարը
− Տրման ժամկետը

Մահացած երեխաների ծննդյան վկայականների վերաբերյալ ՈԲ
ներկայացվող հաշվետվություն
Մենյուի այս կետը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գրանցված մահացած երեխաների ծննդյան վկայականների
վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք կախված մահացողի գրանցման վայրից
ուղարկվում են համապատասխան ոստիկանության բաժին:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Անուն, հայրանուն, ազգանուն
− Ծննդյան ակտի համարը
− Ծննդյան ակտի գրանցման ժամանակը
− Մահվան ակտի համարը
− Մահվան ակտի գրանցման ժամանակը
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Հաշվետվություն գանձված պետական տուրքի մասին
Մենյուի այս կետը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում գանձված պետական տուրքի վերաբերյալ տեղեկություններ:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Բոլոր տիպի ակտային գրանցումների քանակը և պետական տուրքը
− ՔԿԱԳ գրանցումներում ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխությունների
քանակը և պետական տուրքը
− ՔԿԱԳ վկայականի տրված կրկնօրինակների քանակը և պետական տուրքը
− Ակտային գրանցումների առկայության կամ բացակայության մասին տրված
տեղեկանքների քանակը և պետական տուրքը
− ՔԿԱԳ վկայականի կրկնօրինակ ստանալու ծանուցումների քանակը և
պետական տուրքը
− Այլ վայրից ստացված ՔԿԱԳ վկայականների տրված կրկնօրինակների և
տեղեկանքիների քանակը և պետական տուրքը

Վկայականների բլանկների շարժը
Վկայականների բլանկների շարժի հաշվետվությունները կանչվում են մենյուի
“Վկայականներ” կետրից:
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Տվյալ հաշվետվությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ ցանկացած
ժամանակահատվածում վկայականների բլանկների շարժի մասին տեղեկություն:
Սույն հաշվետվությունը տրամադրում է հետրյալ տեղեկությունները`
− Բլանկների մնացորդը առ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբը
− Հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացված բլանկների քանակը
− Տրված առաջնակի բլանկների քանակը
− Տրված կրկնօրինակ բլանկների քանակը
− Ուղարկված բլանկների քանակը
− Փչացված բլանկների քանակը
− Կորսված բլանկների քանակը
− Բլանկների մնացորդը առ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը
Վկայականների շարժը գրանցվում է “Գրանցել” բաժնում:
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Պետք է ընտրել վկայականի տիպը, գործղության տիպը և վկայականների քանակը:
Գրանցման ամսաթիվը լրացվում է ավտոմատ, սական կարող է փոփոխվել:
Նշված դաշտերը լրացնելուց հետո պետք է սեղմել պահպանել կոճակը:
Բլանկների շարժը երևում է “Վկայականների շարժը” բաժնում:
“Տրվել են առաջին անգամ” և “Տրվել են կրկնօրինակ” սյուները լրացվում են
համակարգի կողմից:
Տվյալ հաշվետվությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ
քայլերը`
− Նշել ժամանակահատված,
− Սեղմել
կոճակը
− Ընտրել հաշվետվությունը ներկայացնելու տեսակը (Excel, Adob PDF),
− Սեղմել
կոճակը:
Ժամանակահատվածի “Սկիզբ”-ը և “Վերջ”-ը դա համապատասխանաբար հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջն են:

Արտահանելուց հետո այն կարող է տպվել A4 ֆորմատով տպող տպիչի վրա:
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Վկայականների կրկնօրինակների տրամադրում
Վկայականների կրկնօրինակների տրամադրման գործընթացը սկսվում է
“Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման դիմուներ” էջով (տես համապատասխան
ենթակետը “Դիմումներ” բաժնում և նկարը ստորև):

Պատուհանի վերևի մասում տեղակայված են փնտրման գործիքները: Փնտրում
կարելի է իրականացնել ելնելով հետևյալ չափանիշներից.
- Դիմումի վիճակ
- Ակտի տիպ
- Դիմումատուի ազգանուն
- Դիմումատուի անուն
- Դիմումի համար
- Դիմումի ամսաթիվ` սկիզբ/ավարտ
- Վկայականի համար
Փնտրում իրականացնելու համար հարկ է սեղմել այս կոճակը: Բոլոր դիմումները
տեսնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել այս կոճակը:
Պատուհանի ներքևի մասում ներկայացված ընթացիկ դիմումների ցուցակում
ընտրում ենք անհրաժեշտ դիմումը: Օգտվողը կարող է խմբագրել դիմումը` սեղմելով
կոճակը:
համապատասխան
Նոր դիմում մուտքագրելու համար ահրաժեշտ է սեղմել այս կոճակը :
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Անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը.
1. Դիմումատուի տվյալները
- Անուն,
- Հայրանուն,
- Ազգանուն,
- Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- Առնչությունը անձնավորությանը:
2. Անձի(անձանց) տվյալները: Նոր անձ ավելացնելու համար սեղմել այս
3.Ակտի տվյալները
4. Փաստաթղթերի ցուցակ
5. Վյականի տվյալները
- Սերիա, համար
- Ժամանակ
- Տրամադրել կամ մերժել
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Հաղորդումների պատրաստում և դիտարկում
Հաղորդումը փաստաթուղթ է, որը ՔԿԱԳ մարմինը ուղարկում է մեկ այլ ՔԿԱԳ
մարմնին որևէ ակտի վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդելու նպատակով:
Հաղորդումները լինում են հետևյալ տիպերի.
− Ակտում փոփոխությունների կատարում,
− Հայրության ճանաչում,
− Որդեգրում,
− Ամուսնալուծություն,
− Անվանափոխություն,
− Ոստիկանության անվանափոխություն,
− Զիվորական կոմիսարիատի անվանափոխություն
Համակարգը հնարավորություն է տալիս ստեղծել, խմբագրել և պահպանել
հաղորդումները տվյալների շտեմարանում:
Համակարգում գրանցված հաղորդումներ դիտարկելու համար անհրաժեշտ է
ընտրել գլխավոր մենյուի “Հաղորդումներ, Ելից հաղորդումներ” կետը (տես նկարը):

Այստեղ հնարավոր է զտել գրանցված հաղորդումները: Զտումը կարելի է
իրականացնել.
− Ըստ հաղորդման տեսակի,
− Ըստ հաղորդման համարի,
− Ըստ ՔԿԱԳ մարմնի անվանման, ուր ուղարկվել է հաղորդումը
− Ըստ հաղորդման ստեղծման ամսաթվերի միջակայքի:
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− Ըստ ակտի համարի
Էջի ստորին մասում գտնվում է համակարգում գրանցված հաղորդումներ ցուցակը,
որի ձախ մասում գտնվում է գործիքների գոտին: Այստեղից հնարավոր է.
− դիտել հաղորդումը
− խմբագրել հաղորդումը,
− հեռացնել հաղորդումը :
Ցուցակում արտապատկերված է հաղորդման վերաբերյալ հետևյալ
տեղեկությունները.
− Հաղորդման գրանցման ամսաթիվը
− Հաղորդման տիպը,
− Հաղորդումը ուղարկված ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը,
− Հաղորդման համարը
− Ակտի համարը:
Նոր հաղորդում գրանցելու համար նախ անհրաժեշտ է ստանալ ակտը` հայրության
ճանաչման, որդեգրման, ամուսնալուծության, անվանափոխության հաղորդման
համար և եզրակացություն` ակտում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ
մտցնելու մասին հաղորդման համար, այն ստանալուց հետո էջի ներքևի մասում
(տես` ստորև) անհրաժեշտ է ընտրել “Կազմել հաղորդում” և սեղմել “Կատարել”:

Ակտում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ մտցնելու մասին
հաղորդուման ստեղծում կամ խմբագրում
Ակտում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ մտցնելու մասին
հաղորդման էջը բերված է ստորև:
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Վերին մասում մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները
− ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը,
− Հաղորդման համարը
− Հաղորդման ամսաթիվը
Ստորին մասում ավտոմատ մուտքագրված են եզրակացություններից ստացված
հետևյալ տեղեկությունները
• հաղորդման բովանդակությունը`
− Հիմքը,
− ՔԿԱԳ մարմնի անունը,
• փոփոխվող ակտերի ցուցակը և փոփոխությունները
− Գրանցող մարմինը
− Անձնավորությունը
− Փոփոխությունը
− Ա/Գ տիպը
− Ա/Գ համարը
− Ա/Գ ժամանակը
− Գրանցող մարմին
− Անձնավորությունը
− Փոփոխությունը
− Ա/Գ տիպը
− Ա/Գ համարը
− Ա/Գ ժամանակը
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել լրացուցիչ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հաղորդումը պահպանելու համար անհրաժեշտ
սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից
հարցումներ” էջը: Եթե սեղմենք “Դիտել ակտը” կոճակը, կգնանք տվյալ ակտի դիտման
էջ:
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Հայրության ճանաչման հաղորդուման ստեղծում կամ խմբագրում
Հայրության ճանաչման հաղորդման էջը բերված է ստորև:

Վերին մասում մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները
− ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը,
− Հաղորդման համարը
− Հաղորդման ամսաթիվը
Ստորին մասում ավտոմատ մուտքագրված են հայրության ճանաչման ակտից
ստացված հետևյալ տեղեկությունները
• հաղորդման բովանդակությունը`
− Հիմքը,
− Հայրության ճանաչման գրանցման տվյալները
− Երեխայի անունը, ազգանունը, հայրանունը
− Երեխայի ծննդյան գրանցման տվյալներ
• Տեղեկություններ հոր վերաբերյալ
− Անունը
− Հյրանունը
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− Ազգանունը
− Ծննդյան ժամանակը
− Ծննդյան վայրը
− քաղաքացությունը
− Ազգությունը
− Մշտական բնակության վայրը
− Անձը հաստատող փաստաթուղթը
Մոր ազգանունը ամուսնությունը գրանցելուց հետո
Հայրությունը ճանաչելուց հետո երեխային շնորհված անուն, ազգանուն,
հայրանունը
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել լրացուցիչ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հաղորդումը պահպանելու համար անհրաժեշտ
սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից
հարցումներ” էջը: Եթե սեղմենք “Դիտել ակտը” կոճակը, կգնանք տվյալ ակտի դիտման
էջ:

Որդեգրման հաղորդուման ստեղծում կամ խմբագրում
Որդեգրման հաղորդման էջը բերված է ստորև:

Վերին մասում մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները
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− ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը,
− Հաղորդման համարը
− Հաղորդման ամսաթիվը
Ստորին մասում ավտոմատ մուտքագրված են որդեգրման ակտից ստացված
հետևյալ տեղեկությունները`
− Որդեգրության ակտային գրքում կատարված գրանցման տվյալները
− Որդեգրող անձանց անուն, ազգանուն, հայրանուն-ները
− Երեխայի անունը, ազգանունը, հայրանունը
− Դատարանի վճռի տվյալները
− Որդեգրելուց հետո երեխայի տրված նոր անուն, ազգանուն, հայրանունը
− Երեխայի ծննդյան ժամանակը
− Երեխայի ծննդյան վայրը
− Երեխայի ծննդյան ակտի գրանցման տվյալները
− Երեխայի ծնողների անուն, ազգանուն, հայրանուն-ները
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել լրացուցիչ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հաղորդումը պահպանելու համար անհրաժեշտ
սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից
հարցումներ” էջը: Եթե սեղմենք “Դիտել ակտը” կոճակը, կգնանք տվյալ ակտի դիտման
էջ:

Ամուսնալուծության հաղորդուման ստեղծում կամ խմբագրում
Ամուսնալուծության հաղորդման էջը բերված է ստորև:
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Վերին մասում մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները
− ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը,
− Հաղորդման համարը,
− Հաղորդման ամսաթիվը
Ստորին մասում ավտոմատ մուտքագրված են ամուսնալուծության ակտից
ստացված հետևյալ տեղեկությունները
− Հիմքը` ամուսնալուծության վերաբերյալ դատարանի վճիռը,
− Ամուսնալուծության ակտի տվյալները` ՔԿԱԳ ՏԲ անվանում, Ա/Գ
ժամանակ, Ա/Գ համար, ամուսնալուծված քաղաքացիների տվյալները
− Ամուսնության ակտի տվյալները` ՔԿԱԳ ՏԲ անվանում, Ա/Գ ժամանակ,
Ա/Գ համար
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել լրացուցիչ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հաղորդումը պահպանելու համար անհրաժեշտ
սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից
հարցումներ” էջը: Եթե սեղմենք “Դիտել ակտը” կոճակը, կգնանք տվյալ ակտի դիտման
էջ:

Անվանափոխության հաղորդուման ստեղծում կամ խմբագրում
Ըստ ուղարկելու վայրի անվանափոխության հաղորդումը լինում է երկու տեսակի`
− զինկոմիսարիատ և ոստիկանություն ուղղարկելու համար,
− ՔԿԱԳ մարմին ուղղարկելու համար:
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Սույն երկու հաղորդումների տեսքերը բերված են ստորև:

Նախատեսված զինկոմիսարիատ և ոստիկանություն ուղղարկելու համար
Զինկոմիսարիատ և ոստիկանություն ուղղարկելու համար անվանափոխության
հաղորդման ընդհանուր տեսքը բերված է ստորև:

Վերին մասում մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները
− Անձնագրային կամ ոստիկանության բաժնի անվանումը
− Հաղորդման համարը
− Հաղորդման ամսաթիվը
Ստորին մասում ավտոմատ մուտքագրված են անվանափոխության ակտից
ստացված հետևյալ տեղեկությունները
− Քաղաքացու անունը, ազգանունը, հայրանունը
− Ծննդյան ակտի տվյալները` Ծննդյան ժամանակ, Ծննդավայր, ՔԿԱԳ ՏԲ
անվանում, Ա/Գ ժամանակ, Ա/Գ համար
− Քաղաքացու Բնակության վայրը, Անձը հաստատող փաստաթուղթի
տվյալները
− Կատարված փոփոխության մասին տվյալները
− Անվանափոխության ակտի տվյալները
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել լրացուցիչ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հաղորդումը պահպանելու համար անհրաժեշտ
սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից
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հարցումներ” էջը: Եթե սեղմենք “Դիտել ակտը” կոճակը, կգնանք տվյալ ակտի դիտման
էջ:

Նախատեսված ՔԿԱԳ մարմին ուղղարկելու համար
ՔԿԱԳ մարմին ուղղարկելու համար անվանափոխության հաղորդման ընդհանուր
տեսքը բերված է ստորև:

Վերին մասում մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները
− ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը
− Հաղորդման համարը
− Հաղորդման ամսաթիվը
Ստորին մասում ավտոմատ մուտքագրված են անվանափոխության ակտից
ստացված հետևյալ տեղեկությունները
• հաղորդման բովանդակությունը`
− Քաղաքացու անունը, ազգանունը, հայրանունը
− Կատարված փոփոխության մասին տվյալները
• Անվանափոխության ակտի տվյալները
− ՔԿԱԳ ՏԲ անվանում
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•

− Ա/Գ ժամանակ
− Ա/Գ համար
Փոփոխվող ակտերի ցուցակ
− Ցուցակում գրանցում ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել
կոճակը, որից հետո բացվող պատուհանում (տես նկարը) մուտքագրել
պահանջվող դշտերը` Գրանցող մարմինը, Ակտի տիպը, Համարը,
Ամսաթիվը, Փոփոխությունը, Պատճառը այնուհետև սեղմել
կոճակը
պահպանելու

համար,

իսկ

հրաժարվելու

համար`

կոճակը:

:
Գրանցումը ցուցակից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել
կոճակը:
հեռացնել կոճակը, խմբագրելու համար`
• Ծնողներ` այս մասում մուտքագրվում է տեղեկություններ ծնողների
վերաբերյալ
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակը,
− Ծննդավայրը
− Ազգությունը:
• Ամուսնության ակտի տվյալները
− Գրանցող մարմին
− Ա/Գ համար
− Ա/Գ ժամանակ
Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել լրացուցիչ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հաղորդումը պահպանելու համար անհրաժեշտ
սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից
հարցումներ” էջը: Եթե սեղմենք “Դիտել ակտը” կոճակը, կգնանք տվյալ ակտի դիտման
էջ:
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Հարցումների պատրաստում և դիտարկում
Հարցումը փաստաթուղթ է, որը ՔԿԱԳ մարմինը ուղարկում է մեկ այլ ՔԿԱԳ
մարմնին որևէ ակտի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով: Ստորև
նկարագրված է ելից հարցման պատրաստումն և դիտարկումը:
Հարցումները ստորաբաժանվում են`
1. ըստ պահանջվող փաստաթղթի տեսակի` լինում են հետևյալ տիպերի
− Վկայականի կրկնօրինակ
− Ակտի գրանցման վերաբերյալ տեղեկանք
− Ակտի գրանցման պատճեն
2. ըստ ակտի տեսակի` լինում են հետևյալ տիպերը
− Ծնունդ
− Ամուսնություն
− Ամուսնալուծություն
− Մահ
− Անվանափոխություն
− Որդեգրում
− Հայրության ճանաչում
Համակարգը հնարավորություն է տալիս ստեղծել, խմբագրել և պահպանել
գրանցված հարցումների ինֆորմացիան տվյալների բազայում:
Համակարգում գրանցված հարցումները դիտարկելու համար անհրաժեշտ է ընտրել
գլխավոր մենյուի “Հարցումներ, Ելից հարցումներ” կետը (տես նկարը):
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Այստեղ հնարավոր է զտել գրանցված հարցումները: Զտումը կարելի է
իրականացնել.
− Ըստ ՔԿԱԳ մարմնի անվանման
− Ըստ պահանջվող փաստաթղթի տեսակի
− Ըստ հարցման վիճակի
− Ըստ հարցման համարի
− Ըստ հարցման տեսակի
− Ըստ հարցման ստեղծման ամսաթվերի միջակայքի
Էջի ստորին մասում գտնվում է համակարգում գրանցված հարցումների ցուցակը,
որի ձախ մասում գտնվում է գործիքների գոտին: Այստեղից հնարավոր է.
1. Դիտել հարցումը
2. Խմբագրել հարցումը
3. Հեռացնել հարցումը
Ցուցակում արտապատկերված է հարցումը բնորոշող հետևյալ տեղեկությունները`
1. Հարցման տեսակը
2. ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը
3. Պահանջվող փաստաթուղթը
4. Հարցման գրանցման ամսաթիվը
5. Հարցման սկիզբը
6. Հարցման ավարտը
7. Հարցման վիճակը
Նոր հարցում գրանցելու համար նախ անհրաժեշտ է ավելացնել ակտի գրանցման
դիմում, այն մուտքագրելուց հետո էջի ներքևի մասում (տես` ստորև) անհրաժեշտ է
ընտրել “Կազմել հարցում” և սեղմել “Կատարել”:
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Հարցումների ստեղծում կամ խմբագրում
Էջի ընդհանուր տեսքը բերված է ստորև: Էջի վերին մասում արտապակերվում է
հարցման տվյալները.
1. Հարցման տեսակը,
2. Հարցման ժամանակը
3. Հարցման համարը
4. Ուղարկող ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը
5. Ստացող ՔԿԱԳ ՏԲ անվանումը
6. Պահանջվող փաստաթղթի տեսակը
7. Ակտի տիպը:

Ստորին մասում լրացվում է հարցման պարունակությունը` մանրամասները: Այն
բաղկացած է հետևյալ ներդիրներից.
− Անձի(անձանց) տվյալները,
− Ակտի տվյալները,
− Անձի տվյալները գրանցումից հետո,
− Տեղեկություններ ծնողների վերաբերյալ,
− Նշումներ:

Անձի(անձանց) տվյալները
Անձի(անձանց) տվյալները ներդիրի ընդհանուր տեսքը բերված է ստորև:

Այստեղ մուտքագրվում է անձանց վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները`
− Անունը,
− Հայրանունը,
− Ազգանունը,
− Ծննդյան ժամանակը,
− Ծննդավայրը:
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Անհրաժեշտ է լրացնել վերը նշված տեղեկությունները, նոր տվյալներ ավելացնելու
համար անհրաժեշտ է սեղմել

կոճակը: Տվյալ քաղաքացուն ցուցակից հեռացնելու

համար անհրաժեշտ է սեղմել

հեռացնել կոճակը:

Ակտի տվյալները
Ակտի տվյալները ներդիրի ընդհանուր տեսքը բերված է ստորև:

Այստեղ մուտքագրվում է ակտի գրանցման վերաբերյալ ինֆորմացիան.
− Գրանցող ՏԲ-ի անվանումը
− Ակտի համարը
− Գրանցման ժամանակ

Անձի տվյալները գրանցումից հետո
Անձի տվյալները գրանցումից հետո ներդիրի ընդհանուր տեսքը բերված է ստորև:

Այստեղ մուտքագրվում է ակտի գրանցումից հետո տեղեկություններ անձանց
վերաբերյալ`
− Անունը,
− Հայրանունը,
− Ազգանունը,
− Ծննդյան ժամանակը,
− Ծննդավայրը:
Ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել

կոճակը: Տվյալ քաղաքացուն

ցուցակից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել

հեռացնել կոճակը:

Տեղեկություններ ծնողների վերաբերյալ
Տեղեկություններ ծնողների վերաբերյալ ներդիրի ընդհանուր տեսքը բերված է
ստորև:
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Այստեղ մուտքագրվում է տեղեկություններ ծնողների վերաբերյալ`
− Անուն,
− Հայրանուն,
− Ազգանուն,
− Ծննդյան ժամանակը,
− Ծննդավայրը
− Ազգությունը:

Նշումներ
Նշումներ ներդիրի ընդհանուր տեսքը բերված է ստորև: Այն նախատեսված է
նշումներ կատարելու համար:

Այստեղ մուտքագրվում է հետևյալ տեղեկությունները`
− Փաստաթուղը ստանալու նպատակը,
− Այլ նշումներ:
Ներդիրները լրացնելուց հետո հարցումը պահպանելու համար անհրաժեշտ սեղմել
“Պահպանել” կոճակը: Եթե սեղմենք “Հրաժարվել” կոճակը, կգնանք “Ելից հարցումներ”
էջը:
Համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս պատրաստել և դիտարկել մտից
հարցումներ, որը իր օրինակով նման է ելից հարցմանը:
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Տեղեկանքների տրամադրում
Տեղեկանքը դա փաստաթուղթ է գրանցված ակտի վերաբերյալ. Գոյությունի
տեղեկանքի ութ տարատեսակներ.
1. Ծննդյան
2. Ամուսնության
3. Ամուսնալուծության
4. Մահվան
5. Անվանափոխության
6. Որդեգրման
7. Հայրության ճանաչման
8. Ակտի բացակայության վերաբերյալ
Տեղեկանքը տրամադրվում է քաղաքացու դիմումի և գրանցված ակտի հիմման վրա:
Համակագը ընձեռնում է տեղեկանքների տրամադրման, փնտրման, խմբագրման
միջոցներ:

Նոր տեղեկանքների տրամադրում
Օգտագործողին հնարավորություն է ընձեռնված տեղեկանքները ստանալ
անմիջապես ակտի հիման վրա, եթե տվյալ ակտը նախապես գրանված է ՔԿԱԳ
տարածքային բաժինների էլեկտրոնային կառավարման համակարգում (տես ստորև),
այնպեսել լրացնել դատարկ բլանկի վրա: Ավտոմատ տեղեկանք ստանալու համար
հարկ է ընտրել տեղեկանքի տեսակը` ընդհանուր կամ սոց. Մարմիններին
ներկայացվող տեղեկանք և սեղմել կատարել կոճակը:
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Ինչպես արդեն նշվեց տեղեկանքը տրամադրվում է նաև դիմումի հիման վրա`
ընտրելով մենուի “Տեղեկանքներ”, ապա “Տեղեկանքի տրամադրման դիմումներ”
բաժինը (Տես` ստորև):

Այստեղ հնարավորություն է ընձեռնվում փնտրել պահանջվող դիմումը,
անհրաժեշտության դեպքում դիտարկել այն, ինչպես նաև ստանալ տեղեկանքի
տպման տարբերակը:
Փնտրումը իրականացվում է ըստ.
− Դիմումի վիճակի
− Սկտի տիպի
− Դիմումատուի անվան, ազգանվան
− Դիմումի ամսաթվերի միջակայքի
Ակտը դիտարկելու համար անհրաժեշտ է սեղմել “Ցուցադրել ակտը” կոճակը
Եթե պահանջվող ակտը գրանցված չէ համակարգում ապա անհրաժեշտ է սեղմել
“տրամադրել նոր տեղեկանք” ստեղնը:
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Տեղեկանքի տրամադրման ստեղնը սեղմելուց հետո կախված ակտի տիպից
(վերջինս նշվում է դիմումի գրանցման ժամանակ) բացվում է համապատասխան
տեղեկանքի տրամադրման էջը, որը և հարկ է լրացնել (տես` ստորև):
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Եթե տեղեկանքը ստավել է գրանցված ակտի հիման վրա ապա ավտոմատ կերպով
լրացվում են համապատասխան դաշտերը:
Լրացված տեղեկանքի տեսքը տես` ստորև:
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Այբբենական մատյանների կազմում
ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ –ը գրանցված ակտերի հիման վրա ավտոմատ ձևավորում է
“Այբբենական մատյաններ”: Այբբենական մատյանների էջը կանչելու համար
անհրաժեշտ է մտնել “Տեղեկատուներ” բաժինը, այնուհետև ընտրել “Այբբենական
մատյաններ”:

“Այբբենական մատյաններ” բաժինը ունի հետրյալ տեսքը:

Այբբենական մատյան ստանալու համար նախ անհրաժեշտ է էջի վերևի մասում
նշել “Ակտերում փնտրման պայմանները”.
- Ակտի տիպը,
- Ամսաթվերի միջակայք,
- Ակտի անձը,
- Անուն,
- Ազգանուն:
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Այնունետև կարտապատկերվի մասնակիցների այբբենական ցանը, որը տպման
տարբերակ արտածելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Exel կոճակի վրա: Տես`
ստորև:

Այբբենական մատյանում ներկայացված է հետևյալ ինֆորմացիան.
- Հերթական համար,
- Ազգանուն, անուն, հայրանուն,
- Ակտի համար ,
- Գրանցման ժամանակ ,
- Վկայական:
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Հետախուզվող անձանց ցուցակ
ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ –ը հնարավորություն է տալիս վարել հետախուզվող անձանց
ցուցակները` անհրաժեշտության դեպքում որոնում իրականացնելու համար:
“Հետախուզվող անձանց ցուցակ” էջը կանչելու համար անհրաժեշտ է մտնել
“Տեղեկատուներ”, այնուհետև “Հետախուզվողներ”:

Սեղմելով ավելացնել կոճակը անհրաժեշտ է մուտքագրել ոստիկանությունից
ստացված հետախուզվող անձանց տվյալները.
- Անուն,
- Հայրանուն,
- Ազգանուն,
- Ծննդյան ժամանակ:

Հետախուզվողների ցուցակում փնտրում իրականացնելու համար պետք է լրացնել
փնտրման պայմանները` հետախուզվողի անունը և ազգանունը, այնուհետև սեղմել
փնտրել կոճակը:
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Համակարգի կառավարման ենթահամակարգ
ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ –ի կառավարման ենթահամակարգը հնարավորություն է տալիս
գրանցել համակարգից օգտվող ՔԿԱԳ ՏԲ աշխատակիցներին, ընտրել համակարգի
պարամետրերը, վարել ցուցակներ (օր. պետություններ, ոստիկանության բաժիններ և
այլն):
Համակարգի կառավարման ենթահամակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ
է ծրագիրը թողարկելուց հետո ներանցել մուտքի անունը և անցախոսքը, այնուհետև
ընտրել “Ադմինիստրատոր” կետը:

Համակարգի օգտվողների ցուցակի խմբագրում, ավելացում, հեռացում
Որպես ադմինիստրատոր համակարգ մուտք գործելուց հետո բացվող առաջին
պատուհանի միջոցով կարելի է գրանցել օգտագործողներին` մուտքագրելով հետևյալ
ինֆորմացիան.
- Անուն,
- Հայրանուն
- Ազգանուն,
- Մուտքի անուն (այն պետք է լինի բացառիկ, չպետք է կրկնվի)
- Նոր անցախոսք
- Կրկնել անցախոսքը
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Այնուհետև պետք է ընտրել օգտագործողի կարգավիճակը` “Ադմինիստրատոր”,
եթե նա կատարելու է ադմինիստրատորի գործառույթներ, “Մասնագետ” կամ “Բաժնի
պետ”, որից հետո սեղմել “Պահպանել” կոճակը: Նոր օգտագործող գրանցելու համար
պետք է սեղմել “Նոր” կոճակը: Օգտագործողի տվյալները խմբագրելու համար նշում
ենք օգտագործողին, ապա փոփոխում տվյալները: Օգտագործողին հեռացնելու համար
անհրաժեշտ է սեղմել հեռացնել կոճակը:

Համակարգի պարամետրերի գրանցում
Այս էջի օգնությամբ իրականացվում է համակարգի պարամետրերի գրանցում և
դրանց հիշում տվյալների շտեմարանում:
Այն ունի հետևյալ տեսքը`

Այստեղ ցուցակներից ընտրվում է գամակարգը շահագործող ՔԿԱԳ տարածքային
բաժինը, մարզը և տարածքային դատարանը:

Ցուցակներ
Այս էջի օգնությամբ իրականացվում է հետևյալ ցուցակների վարումը և
պահպանումը տվյալների շտերամարանում.
- Պետություններ
- Մահվան պատճառներ
- Անձը հաստատող փաստաթղթեր
- Ազգություններ
- Զինվորական կոմիսարյատներ
- Ոստիկանության բաժանմունքներ
- Դատարաններ,
- Բուժ. Հաստատություններ
- ՔԿԱԳ տարածքային մարմիններ
- Սոցիալական բաժիններ,
- Պաշտոններ
- Փողոցներ
- Փսատաթղթեր
- Անվանափոխության պատճառներ
- Համայնքների ցուցակ:
Ցուցակներում տեղեկատվություն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել
համապատասխան դաշտերը և սեղմել ավելացնել կոճակը: Խմբագրել
կոճակը
հնարավորություն է տալիս փոփոխել, իսկ հեռացնել գործիքով `ջնջել
տեղեկատվությունը (տես` ստորև):
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Համակարգում փորձնական տվյալների հեռացման կարգը`
Համակարգում փորձնական տվյալների հեռացման համար անհրաժեշտ է
համակարգի կառավարում մասում սեղմել “Գործողություններ: ընտրանին, որից հետո
բացվող պատուհանում պետք է մուտքագրել ծածկագիրը (ծածկագիր կարող եք
ստանալ զանգահարելով ՏՀԶՎԿ (010) 23-80-21, 24-64-71),
ծածկագիրը գրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել Հեռացնել բոլոր տվյալները
կոճակը, որից հետո համակարգը կհարցնի`

Եթե համոզված ենք, որ ցանկանում ենք հեռացնել տվյալ գրառումը, ապա
անհրաժեշտ է սեղմել OK կոճակը, հեռացնելուց հրաժարվելու համար` Cancel կոճակը:
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