
 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

Հանրապետության Նախագահի___ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 
_01.02.2019- 1.02.2020_______________________________ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

 

Մելսիկ Ռաֆայելի Պողոսյան 

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

 

22.04.1981թ 

   

Հաշվառման վայր                     

 

Կամոյի 2 նրբ 2շ/բն67 

   

Բնակության վայր        

 

Կամոյի 2 նրբ 2շ/բն67 

   

Ընտանեկան դրություն           

 

Ամուսնացած 

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

 

Անհատ Ձեռներեց 

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է          _______3_____ էջից          __________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _______02.03.2020___________ 
 

 

 

  



 

 

Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի ազգանունը, 

անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում թեկնածուի 

հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի աշխատանքի 

վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայր 
Գույքի նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

Երկ հարկ շինություն  Ադմ.Իսակովի 2շ/110 սեփականություն 50 քառ մ 

Բնակարան  Կամոյի 2 նրբ 2շ/բն67 սեփականություն 48 քառ մ 

Կիսակառույց 

շինություն 

Թումանյան 94/2 սեփականություն 129.92 քառ մ 

Բնակելի տարացք  Կամոյի 2 նրբ 2շ/բն81 սեփականություն 263.43 քառ մ 

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 
 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ  ԿԱՄ ԴՐԱՆ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի անվանում Թանկարժեք գույքի արժեքը Թանկարժեք գույքի արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

___________________________ 
                                   ստորագրություն 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 
Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 
Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



 

 

Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի 

ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և 

այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան տողում նշված անշարժ 

գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում է շենքի և 

շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  մետրերով, 

իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի դեպքում` 

հեկտարով: 

  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, 

օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 

SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի նկատմամբ 

իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ սեփականություն, 

ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում կամ 

վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի թողարկման 

տարեթիվը: 

 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական գույք 

բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի 

արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 

 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի արժույթը: 
  



 

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի տեսակ 
Եկամուտ վճարողի անվանում կամ 

ազգանուն, անուն և հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

Աշխատավարձ Պողոսյան Մելսիկ Ռաֆայելի  2 796 000 ՀՀ դրամ  

    

    

    

    

    

    

  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Արժույթի տեսակ Չափ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
 

Ընկերության անվանում 
Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման չափը` 

տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

                                                                                              __________________ 
                                                                                                            ստորագրություն 

  



 

Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած եկամուտները 

(աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, շահաբաժիններ, 

ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներ, 

գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը կամ 

ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է եկամուտ 

վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի չափ 

(գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» 

բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի 

դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» սյունակում 

նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ ներդրումների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության անվանումը, որտեղ 

կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի 

(պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային վկայագրի) և 

այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է թեկնածուի 

ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


