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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Գյուղատնտեսական կենդանիների և նրանց 

անասնատերերի գրանցման վերաբերյալ

Քայլ 1–ի ն՝   ՄՈՒՏՔ ԾՐԱ ԳԻՐ

Հավաքել lambron.org

Քայլ 2–րդ՝   ՕԳ ՏԱ ՏԻ ՐՈՋ ԱՆ ՎԱՆ 
ԵՎ ԳԱՂՏ ՆԱ ԲԱ ՌԻ ՄՈՒՏ ՔԱԳ ՐՈՒՄ

Հավաքել 
օգտատիրոջ 

կոդը Հավաքել 
գաղտնաբառը

Այնուհետև 
սեղմել «մուտք» 
կոճակը

Քայլ 3–րդ՝   ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ Է ՋԻՑ Ը ՆՏ ՐԵԼ 
« ՏԵՐ» ՄԵ ՆՅՈՒՆ

Բաց ված է ջում սեղ մել «ա վե լաց նել» կո ճա կը
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Այ նու հետԵՎ լրաց նել դաշ տե րը

1

2 3

4

5

6

1   Հավաքել անասնատիրոջ անունը և ազգանունը 
(հայերեն):

2   Նշել անձնագրի սերիան (օրինակ՝ An, AM):
3   Նշել  անձնագրի կամ ID համարը (օրինակ 1111115)
4   Նշել սոցիալական քարտի համարը:
5   Նշել գրանցման  հասցեն:
6   Վերջում սեղմել «ավելացնել»  կոճակը: 

Ե թե ի րա վա բա նա կան ան ձ է (Ս ՊԸ, ՓԲԸ, ԱՁ և այլ) 
գլ խա  վոր է ջից ը նտ րել «տնտե սա վա րող սուբյեկտ» 
մե նյուն:

1

2

3

4
5

1   Գրել հարկ վճարողի հարկային համարը: 
2   Ընկերության տեսակը (ՍՊԸ, ՓԲԸ կամ այլն):
3   Դաշտը մուտքագրողի  նշումներ կատարելու  համար է: 
4   Նշել ակտիվ՝ եթե գործում է, եթե ոչ՝ նշել պասիվ:
5   Վերջում սեղմել «ավելացնել» կոճակը:
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Քայլ 4–րդ՝   3-ՐԴ ՔԱՅԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՑ  ՀԵՏՈ ԾՐԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԴԱՌՆՈՒՄ Է 
ՏԵՐԵՐԻ (ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ) ՑԱՆԿ, 
ՈՐՏԵՂԻՑ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆԵԼ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏԻՐՈՋԸ 
(ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՆ)  
ԵՎ ՍԵՂՄԵԼ ԿՈՂՔԻ  «+» ՆՇԱՆԸ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1

2

3

4

5

6

1   Ծրագիրը ավտոմատ նշում է: 
2   Եթե տնտեսությունը անվանում ունի, ապա գրել, եթե ոչ 

նշել անասնատիրոջ անունը:
3   Ընտրել  մարզը և գրել այն  հասցեն  որտեղ գտնվում է 

տվյալ տնտեսությունը:
4   Լրացնել դաշտերը,եթե առկա են: 
5   Անհրաժեշտության  դեպքում աշխատակիցը իր համար 

կատարում է նշումներ:
6   Վերջում սեղմել «ավելացնել»  կոճակը:

Քայլ 5–րդ՝  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ 
ԳՐԱՆՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԾՐԱԳԻՐԸ 
ԱՎՏՈՄԱՏ ԲԱՑՈՒՄ Է 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ
ՑԱՆԿԸ:

Պետք է ցանկից ընտրել տիրոջ տվյալը և սեղմել 
հետևյալ նշանը՝ « > »

Կբացվի  հետևյալ պատկերը՝
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Եթե գրանցելու եք մեկ  կենդանի ապա սեղմել  
«կենդանու գրանցում», իսկ մի քանի կենդանու դեպ
քում ՝ սեղմել «խմ բա կային գրանցում» կոճակը. 

 Այնուհետև կտեսնեք  հետևյալ դաշտերը՝ 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

1   Խոշոր եղջերավոր կենդանի: 
2   Կենդանու հերթական համարը. սյունակում նշել 

ականջապի տա կի վրայի համարը: 
3   Ըստ մարզի ընտրել սերիան: 
4   Նշել անձնագրի տրման ամսաթիվը՝ սեղմել վրան և  

ընտրել օրացույցից: 
5   Ընտրել՝ սեղմելով  օղակի վրա: 
6   Ընտրել օրացույցից. եթե չեք հիշում ՝ մոտավոր: 
7   Գրել Կենդանու մոր, հոր ԿՀՀ, եթե հայտնի է: 
8   Գրել անասնաբույժի հերթական համարը: 
9   Վերջում սեղմել «ավելացնել» կոճակը: 

 Կեն դա նի նե րի խմ բա կային գրան ցումն ը նտ րե լու 
դեպ քում կբաց վի հետ ևյալ դաշ տե րը՝ 
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Վերջում սեղմել 
«ուղարկել» կոճակը

Ե թե գրան ցե լու եք նա խա տես վա ծից ա վե լի կեն
դա նի, ա պա սեղ մել «ա վե լաց նել տող» կո ճա կը:

Լ րաց նել տո ղե րը այն պես ի նչ պես լրաց վում է մեկ 
կեն դա նու հա մար: 

Անվ տան գու թյան նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ հա
մա կարգ չից հե ռա նա լուց ա ռաջ ան պայ ման դուրս 
գալ հա մա կար գից սեղ մե լով «Ե լք » կո ճա կը:



12

Տպագրվել է «Անտարես» հրատարակչատանը




