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   Գրքույկը  պատրաստվել  է  Համաշխարհային  Բանկի  ֆինանսավորմամբ 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող Կենսական 

նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի «Անվտանգ գյուղեր» 

ենթածրագրի ներքո, «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» հասարակական 

կազմակերպության (Հայաստան) և «FRED Engineering» միջազգային խորհրդատվական 

ընկերության (Իտալիա) կողմից անցկացվող Ճանապարհային անվտանգության կրթության 

և հանրային իրազեկման արշավի  շրջանակներում:



մահ վիրավոր

33.924 պատահար

48.1083.446

2009 թ. 2019 թ.

   Երթևեկությունը  մեր  առօրյայի անբաժան մասն է: Դրա մասնակիցներն են՝ 

հետիոտները, վարորդները (տրանսպորտային տարբեր միջոցներ օգտագործողները՝ 

մեքենա, հեծանիվ, մոպեդ, մոտոցիկլ, այլ) և ուղևորները։ Երթևեկության յուրաքանչյուր 

մասնակից պետք է հետևի թե՛ պետության սահմանած կանոններին, թե՛ որոշակի 

հասարակական նորմերի։ Օրենքները, երթևեկության կանոններն ու նորմերը ստեղծում 

են անվտանգ միջավայր յուրաքանչյուրի համար։       

   Այսօր աշխարհում վթարների և պատահարների պատճառով բազում մարդիկ 

ստանում են �անքի համար վտանգավոր վնասվածքներ, իսկ վատագույն դեպքում 

զրկվում են �անքից։ 

   

     Երեխաների  (5-14 տարեկան) և երիտասարդների (15-29) շրջանում մահացության 

դեպքերի ոչ բնական պատճառներից առաջինը ՃՏՊ-ներն ու դրանց հետևանքներն են։ 

Ամեն տարի 10 միլիոն երեխա հաշմանդամություն է ձեռք բերում հենց ՃՏՊ-ների 

պատճառով: 

       

       ԱՀԿ-ն դուրս է բերել ՃՏՊ-ներ առաջացնող հիմնական պատճառները: Դրանք են. 

       Թույլատրելի արագության գերազանցումը,

       Ալկոհոլի և այլ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ վարելը,
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  Առողջապահության    համաշխարհային  

կազմակերպության (ԱՀԿ) տ�ալներով,  

աշխարհում յուրաքանչյուր 24 վայր�անը մեկ  

ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 

(ՃՏՊ-ների) պատճառով մահանում է մեկ մարդ։  

2018 թ. ամբողջ աշխարհում պատահարների  

պատճառով զոհերի թիվը հասել է 1.35 միլիոնի։  

Զոհերի 23%-ը հետիոտներն են, 28%-ը՝  

մոտոցիկլավարները և 3%-ը՝ հեծանվորդները: 

       2009-2019 թթ. Հայաստանում 33.924 ՃՏՊ է  

գրանցվել: Դրանց արդյունքում 3.446 մարդ է  

մահացել, իսկ 48.108 մարդ վնասվածք է 

ստացել: 

       Դա  նշանակում է, որ գրեթե յուրաքանչյուր  

օր Հայաստանում մեկ մարդ է մահանում  

ճանապարհներին, իսկ մոտ 12-ն ամեն օր  

վիրավորվում է: 



    Սաղավարտների,  ամրագոտիների  և  երեխաների   համար   նախատեսված 

նստատեղի  չօգտագործելը,

      Զգոնության  թուլացումը  (հոգնածության, հեռախոս  օգտագործելու, ծխելու և այլ 

պատճառներով),

       Ոչ անվտանգ ճանապարհները,

       Ոչ անվտանգ տրանսպորտային միջոցները,

       Հետպատահարային և վնասվածքային անհամապատասխան խնամքը,

       Ճանապարհային երթևեկության կանոնների ոչ պատշաճ պահպանումը։

    

        

Հետիոտն

     Հայաստանում   հետիոտն   է  համարվում  տրանսպորտային  միջոցից  դուրս՝ 

ճանապարհի վրա գտնվող անձը:

       Հետիոտնը պետք է քայլի իր համար նախատեսված վայրով՝

մայթով, իսկ փողոցն անցնի միայն սահմանված, թույլատրելի 

մասով։ Այժմ Հայաստանում կան հետիոտների համար 

նախատեսված տարբեր տեսակի անցումներ՝ ստորգետնյա, 

վերգետնյա և մեզ հայտնի դեղին կամ սպիտակ գծաբաժանումները։ 

       Կան  հետիոտների  համար  նախատեսված  լուսացույցներ,  

որոնք սովորաբար երկու լույս են արձակում՝ կարմիր և կանաչ։
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    Անգամ վարորդը, ավտոմեքենայից դուրս գալուց հետո, 

համարվում է հետիոտն և պետք է հետևի հետիոտնի համար 

նախատեսված կանոններին։
 

     Հետիոտնը  պետք է  քայլի իր  համար  նախատեսված 

վայրով՝ մայթով, իսկ փողոցն անցնի միայն սահմանված, 

թույլատրելի  մասով։ Այժմ Հայաստանում կան հետիոտների 

համար  նախատեսված տարբեր տեսակի անցումներ՝ 

ստորգետնյա,  վերգետնյա և մեզ հայտնի դեղին կամ 

սպիտակ գծաբաժանումները։ 

    Այս   գրքույկի   նպատակն  է՝ դպրոցականներին մատչելի կերպով ներկայացնել 

ճանապարհային երթևեկության և անվտանգ վարքագծի կանոնները։ Հետևելով 

դրանց՝ Դուք կերաշխավորեք ոչ միայն Ձեր, այլ նաև երթևեկության այլ 

մասնակիցների անվտանգությունը:

   Մեր  բարոյական  պարտականությունն  է  ոչ  միայն  հետևել  ներկայացված 

կանոններին, այլև սովորեցնել ու զգուշացնել մյուսներին՝ նույնպես հետևել դրանց: 

Ձեր սովորած կանոնները փոխանցեք ինչպես տարիքով փոքր երեխաներին, 

այնպես էլ՝ մեծահասակներին: Իսկ ամենալավ տարբերակը սեփական վարքով 

դրական օրինակ ծառայելն է: 



       Կան   հետիոտների   համար   նախատեսված   լուսացույցներ,   որոնք սովորաբար 

երկու լույս են արձակում՝ կարմիր և կանաչ։ Կանաչ ազդանշանը թույլատրում է 

հետիոտնի տեղաշարժը, իսկ  կարմիր ազդանշանը (այդ թվում՝ թարթող) արգելում է: 

   Ազդանշանների  գործողության  ավարտին   մնացած  ժամանակի  մասին     

(վայր�աններով) վարորդներին և հետիոտներին տեղեկացնելու համար երբեմն 

կիրառվում են թվատախտակներ: 

    Հետիոտնային   լուսացույցի  առկայության  դեպքում  անցումները կոչվում են 

կարգավորվող, իսկ առանց լուսացույցի անցումները (այդ թվում նաև խաչմերուկները)՝ 

չկարգավորվող։

Հետիոտնի ոսկե կանոնները

       Քայլեք մայթով, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ կողնակով:

         Կողնակ - Երթևեկելի  մասին  (ճանապարհին)  հարող, դրանից ծածկույթի տեսակով 

տարբերվող կամ համապատասխան  գծանշումով առանձնացված ճանապարհի տարր։
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   Ճանապարհն  անցեք  միայն հետիոտնի համար նախատեսված անցումներով՝  

ստորգետնյա, վերգետնյա և հետիոտնային (ասֆալտին գծանշված անցում):



       Փողոցն   անցնելիս    ուշադիր    նայեք   Ձեր   երկու   կողմերը.   սկզբում   նայեք 

ձախ, իսկ երբ հասնեք փողոցի  մեջտեղը՝ նայեք աջ (այս կանոնը  կիրառելի չէ 

միակողմանի  փողոցների դեպքում)։

 

լուսացույցների բացակայության դեպքում ճանապարհը հատելիս պետք է ընտրել 

դրա  ամենաանվտանգ հատվածը: Այնպիսի տեղ ընտրեք, որ ճանապարհի 

հնարավորինս մեծ հատված տեսնեք և Դուք էլ տեսանելի լինեք վարորդների համար: 

Ան�ունից կամ ճանապարհի չերևացող հատվածից միշտ էլ կարող է մեծ 

արագությամբ մեքենա մոտենալ:   

      Մի  օգտագործեք  Ձեր  հեռախոսը  կամ  ականջակալները  փողոցն  անցնելիս։ 

Ականջները միշտ պետք է բաց լինեն, որպեսզի մեր ուշադրությունը չշեղվի և լսենք 

մեքենաների զգուշացնող ազդանշանները: Փողոցն անցնելիս հեռախոսից էլ չի 

կարելի օգտվել, որովհետև դա էլ է շեղում ուշադրությունը:

        Երեկոյան  ժամերին   տնից  դուրս  գալիս  հագեք  հնարավորինս  վառ,  նկատելի 

հագուստ: Հիշեք. վարորդները երեկոյան ժամերին մուգ հագուստով հետիոտնին 

նկատում են մոտ 18 մետրից, կարմիր հագուստով հետիոտնին՝ մոտ 24մ 

հեռավորությունից, դեղին հագուստով՝ մոտ 37 մետրից, սպիտակ հագուստով՝ մոտ 

55 մետրից: Լուսանդրադարձնող տարրերով հագուստը երևում է մոտ 130 մետրից, 

իսկ ամենատեսանելին  լուսանդրադարձնող բաճկոնն է՝ մոտ 150 մետր 

հեռավորությունից։

      Բնականաբար, հետիոտնին հեռվից նկատելու դեպքում վարորդն ավելի հեշտ և  

արագ կարգելակի:

  Փողոցը հատեք միայն այն  

ժամանակ, երբ բոլոր մեքենաները 

կանգնած են և հետիոտնային 

լուսացույցը (եթե առկա է) կանաչ 

ազդանշան է տալիս։

   Փողոցն    անցնելիս    մի  

հապաղեք, մի դանդաղեք և մի  

կանգնեք անցումի վրա։

    Եղեք    ուշադիր  հետիոտնի 

համար նախատեսված բոլոր 

նշանների նկատմամբ:

     Մի  վազվզեք և մի  խաղացեք 

փողոցում։

       Հետիոտնային անցումների և
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18 մետր

մուգ 
հագուստ

24 մետր

կարմիր 
հագուստ

37 մետր

դեղին 
հագուստ

55 մետր

սպիտակ 
հագուստ

130 մետր

լուսանդրադարձնող 
տարրերով հագուստ

150 մետր

լուսանդրադարձնող 
բաճկոն 

60 կմ/ժ արագության
դեպքում 
ավտոմեքենայի արգելակման ճանապարհը 45մ է

        Մութ ժամանակ փողոցը հատելիս կարող եք միացնել հեռախոսի լույսը՝ մոտեցող 

մեքենաներին զգուշացնելու համար:

      

        

       Հիշեք,  որ  մեքենան  միանգամից  

և  հանկարծակի կանգ  չի  առնում։  

40  կմ/ժ արագությամբ ընթացող 

մեքենային 26 մետր տարածք է պետք՝ 

ամբողջությամբ արգելակելու համար։ 

եղանակային  պայմաններից,  փողոցի և մեքենայի վիճակից։ Թաց ասֆալտին, անձրևի 

կամ ձյան պայմաններում ավելի երկար տարածություն է պետք՝ արգելակելու համար: 

Հետևաբար, անձրևի կամ ձյան ժամանակ շատ զգույշ պետք է անցնել փողոցը:

Կարևոր 4 հրահանգները

      Մինչև  փողոցն  անցնելը  շատ  կարևոր  է  կատարել  այս  4  հրահանգը.  «Կանգ  

առ, Նայիր, Լսիր, Մտածիր»։ Դրանք ձեր առավելագույն անվտանգության համար են:

              Մինչև  ճանապարհն  անցնելը  «Կանգ առնել»:

              Մինչև ճանապարհն անցնելը «Նայել» բոլոր հնարավոր կողմերը:

          «Լսել» հնարավոր բոլոր ձայները (շարժիչների, ազդանշանների):

          «Մտածել»՝ արդյոք ճանապարհն անվտանգ է հատելու համար։

40

60

26 մետր

45 մետր

    Հիշեք,  որ  մեքենան  միանգամից   և  

հանկարծակի կանգ  չի  առնում։  40  կմ/ժ 

արագությամբ ընթացող մեքենային 26 մետր 

տարածք է պետք՝ ամբողջությամբ 

արգելակելու համար։ 60 կմ/ժ-ի դեպքում 

արգելակման տարածությունը մոտ 45 մետր է:

       Սակայն       դա       կախված       է      նաև  
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Կարևոր է իմանալ

        Երթևեկելի   ճանապարհներով    անասուններին  հարկավոր  է  քշել  հնարավորինս 

հավաք՝ ճանապարհի եզրով, երթևեկելի մասի մի ուղղությամբ և չխոչընդոտել 

երթևեկության մասնակիցներին: 

        Մայթերի, հետիոտնային արահետների կամ կողնակների բացակայության դեպքում 

հետիոտները կարող են շարժվել հեծանվային արահետով կամ ճանապարհի եզրով, 

մեկ շարքով (իրար հետևից):

    Ճանապարհի  եզրով   քայլելու   դեպքում  հետիոտները  պետք  է  շարժվեն 

մեքենաների հոսքին հանդիպակաց (դեմ-դիմաց): Այդպես ավելի անվտանգ է, քանի որ 

կտեսնեք դեպի Ձեզ սլացող մեքենաները: 

       

             

       Երբ  տեսնում  ենք կապույտ և  կարմիր առկայծող գույներով, բարձր ազդանշանով 

մեքենաներ, օրինակ՝ հրշեջ, ոստիկանական, շտապ օգնության, պետք է ճանապարհը 

զիջենք: Նրանք կարող են հատել խաչմերուկները, անկախ լուսացույցի գույնից:
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Եթե ՃՏՊ-ի ականատես եք, ապա.

      Նախ  համոզվեք,  որ  ապահովված  է  Ձեր  անվտանգությունը  (օրինակ՝  դեպքի 

վայրից բավարար հեռավորության վրա եք, որևէ նոր պատահարի վտանգ չկա):

     Եթե  դեպքի  վայրն  անվտանգ  չէ,  սկզբում  զանգահարեք  համապատասխան 

ծառայություն.

                   Պայթյունավտանգ իրավիճակներում՝ փրկարար ծառայություն (911),
                   Իրավիճակը կարգավորելու համար՝ ոստիկանություն (102),
      Տուժողներին բուժօգնություն ցույց տալու համար զանգահարեք շտապ օգնություն 

(103): Պատրաստ եղեք, որ շտապ օգնության ծառայությունը տալու է ճշգրտող 

հարցեր, օրինակ՝ որտե՞ղ է դեպքը տեղի ունեցել, քանի՞ տուժող կա, կա՞ն արդյոք 

մահացածներ, և այլն):

       Ճանապարհային ոստիկանության հերթապահ հեռախոսահամարն է 177։

 

     Երբեք   մերկ   ձեռքերով  մի շոշափեք արյունը: Դրանով կվտանգեք թե Ձեզ, թե 

վիրավորին: 

      Եթե   մեքենային  որևէ  վտանգ  չի  սպառնում,  կարիք  չկա  տուժողներին հանել 

մեքենայից, քանի որ այդպես տուժողին կարող եք ավելի շատ վնասել։

    Հետիո՛տն, միշտ չէ, որ դու տեսանելի ես վարորդի համար:

    Հատկապես բարձր և մեծ մեքենաների վարորդների տեսադաշտը սահմանափակ է: 

    Այդ   պատճառով,   մի  անցեք  ավտոբուսի  առջևից,  երբ այն կանգնած է: Սպասեք, 

մինչև ավտոբուսը կհեռանա և միայն հետո փողոցը հատեք հետիոտնային  անցումով:

   Օրինակ,   այս  նկարներում  բեռնատարի վարորդը չի կարող նկատել կարմիրով 

նշված հատվածներում կանգնած մարդկանց: Հետևաբար, եթե մոտակայքում 

ավտոբուս, բեռնատար կամ այլ բարձր մեքենա կա, համոզվեք, որ վարորդը Ձեզ 

նկատել է:            
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       Հիշեք.  եթե  տուժածները  մի  քանիսն  են, ապա առաջինը պետք է բուժօգնություն 

ցույց տալ այն անձին, ով ամենից շատը դրա կարիքն ունի՝ անկախ տուժողների 

տարիքից կամ սեռից: Օրինակ, եթե տուժողների մեջ կա երեխա, ում քթից արյուն է 

հոսում, հղի կին, ով ունի քերծվածքներ և շատ վախեցած է, և անգիտակից տղամարդ, 

ապա առաջինը պետք է բուժօգնություն ցույց տալ անգիտակից տղամարդուն:

Հետիոտնի համար կարևոր ճանապարհային նշանները

Հեծանվորդ 

       Հետիոտնին  հավասարեցվում է նաև հեծանիվ, մոպեդ և մոտոցիկլետ տանող կամ 

վարող անձը։ Հեծանիվի վարորդը երթևեկության անմիջական մասնակից է։ 

    Հայաստանում  թույլատրվում  է  ճանապարհով   (ավտոմեքենայի  երթևեկելի 

հատվածով) հեծանիվ վարել 14 տարին լրացած անձանց։ 

      Արգելվում  է վարել հեծանիվ, եթե դրա ղեկը, արգելակը կամ ազդանշանի սարքը 

անսարք են կամ այն չունի լուսանդրադարձիչներ (դիմացից՝ սպիտակ 

լուսանդրադարձիչ կամ լապտեր, հետևից՝ կարմիր լուսանդրադարձիչ կամ լապտեր, 

իսկ կողերից՝ նարնջագույն կամ կարմիր լուսանդրադարձիչ):

Ինչպես հետիոտնի, այնպես էլ հեծանվորդի համար կան որոշ կանոններ

          Կրեք հարմար և լավ նկատելի հագուստ։ 

           Օգտագործեք  Ձեր  ձեռքերը՝  այլ վարորդներին ցույց տալու համար, թե որ կողմ եք 

գնում։

       Երբեք  մի  ընթացեք  տրանսպորտային միջոցի  հետևից: Ընթացեք միայն  կողքից։
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Հետիոտնային անցում

Ստորգետնյա / Վերգետնյա հետիոտնային անցում



մինչև  40%

մինչև  70%

մահվան 
հավանականությունը

Պաշտպանիչ սաղավարտը 
նվազեցնում է.

վնասվածքների 
հավանականությունը

     Վարեք   հեծանիվը  ճանապարհի  եզրային  գոտով՝  հնարավորինս  դեպի  աջ 

պահելով այն: Չմոռանաք, որ մի քանի հեծանվորդներ միայն իրար հետևից կարող են 

վարել՝ շարքով։

 

Թարթող լամպն ու լուսանդրադարձիչը հեծանվորդի՝ մյուս վարորդների համար 

տեսանելի, հետևաբար՝ անվտանգ լինելու կարևոր պայման են: 

    Կարող  եք մայթով վարել հեծանիվը միայն այն դեպքում, եթե չեք խանգարում 

հետիոտներին (հիշեք, որ մայթն առաջին հերթին հետիոտներինն է)։

     Երբ հեծանվային լուսացույց չկա և հարկավոր է փողոցն անցնել՝ օգտագործելով 

հետիոտնային անցումը, անպայման իջեք հեծանիվից և հետիոտնի նման (քայլելով) 

հատեք փողոցը։ 

         Օգտագործեք  պաշտպանիչ  սաղավարտ:  

       Հանեք ականջակալները, այլապես չեք լսի 

ազդանշանները    և    վտանգի  կենթարկվեք։

        Ստուգեք  հեծանիվի արգելակները, մինչև 

այն վարելը։

    Սնվեք և ջուր խմեք, քանի որ հեծանիվի 

վառելիքն ու շարժիչը Դուք եք։

      Հեծանիվի   ետնամասում   միշտ  պետք է 

լինի   կարմիր    լամպ   և   լուսանդրադարձիչ: 
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       Հեծանիվի  վրա,  Ձեզ  հետ  մի  տարեք  երկրորդ  մարդ  կամ  հավե¨ալ բեռ: Դա 

տեսողական առումով խոչընդոտելու է վարելուն։

       Հիշեք. երբ  իջնում  եք  հեծանիվից, դառնում  եք  հետիոտն  և  պետք  է  հետևեք    

   հետիոտնի կանոններին:

     Հեծանվային  արահետի  և  ճանապարհի  հատման  դեպքում,  հեծանվորդը 

ճանապարհը պետք է զիջի մեքենային։

        Հավասարազոր  խաչմերուկում   առաջինն   անցնում   է   այն  տրանսպորտային 

միջոցը, որը չունի խոչընդոտ աջից (այսինքն, եթե ավտոմեքենան Ձեզ մոտենում է 

աջից, պետք է նրան զիջեք, եթե ձախից՝ այն պետք է զիջի Ձեզ)։

        Հավասարազոր   է   այն   խաչմերուկը,   որտեղ   հատվող    ճանապարհները   մեկը  

մյուսի նկատմամբ առավելություն չունեն:

        

Հեծանվորդի համար կարևոր ճանապարհային նշանները

     «Կիսիր  ճանապարհը»  ցուցանակը  վերջերս  է  հայտնվել  փողոցներում:  Այն 

երկրների համար է, որտեղ ճանապարհները հնարավորություն չեն տալիս ունենալու 

առանձին հեծանվային ուղի։ 

       Այս  ցուցանակը հեծանվորդին թույլ է տալիս օգտվել միայն ճանապարհի առաջին 

շարքից (կամ՝ երթևեկելի մասի հնարավորինս աջ հատվածից)։ 
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Հեծանվային արահետ / Հեծանվային արահետի վերջ

Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և 

հեծանվային արահետ / Համատեղ երթևեկությամբ 

հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ

Հեծանիվով երթևեկելն արգելվում է հետևյալ նշանների դեպքում

Վարորդ

     Վարորդ  է  համարվում  այն  անձը,  ով  վարում  է  տրանսպորտային  միջոց։ 

Հայաստանում վարորդին հավասարեցված են նաև վարել սովորեցնող մասնագետը, 

ինչպես նաև՝ ճանապարհից օգտվող բեռնակիր կամ հեծկան 

կենդանիներ/անասուններ քշող մարդը։ 

«Հեծանիվներով երթևեկությունն արգելվում է». արգելվում է 

մոպեդներով և հեծանիվներով երթևեկությունը

«Ճանապարհ ավտոմոբիլների համար». թույլատրվում է նաև 

մոտոցիկլների երթևեկությունը

«Ավտոմայրուղի». ճանապարհ, որտեղ գործում են կանոնների՝ 

ավտոմայրուղիներով երթևեկության կարգը սահմանող պահանջները

Հետիոտնային արահետ

11



      Մեքենա վարելու համար վարորդին անհրաժեշտ է վարորդական վկայական, որը 

ստանում են տեսական և գործնական քննությունները հաջող հանձնելուց հետո։ 

Հայաստանում 17 տարին լրացած անձը կարող է հանձնել և՛ տեսական, և՛ գործնական 

քննությունները, սակայն միայն 18-ը լրանալուց հետո կարող է ստանալ վարորդական 

վկայական։

      

Վարորդին արգելվում է.

       Մեքենա վարել ոչ սթափ վիճակում: 

840 վիրավոր

517պատահար

50 մահ

2019 թ.

Ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելու պատճառով

2016 թ.

12

   Ալկոհոլն  ազդում  է  վարորդի  

տեսողության վրա՝ վատթարացնելով 

այն 25%-ով։ Ոչ սթափ վիճակում 

մեքենայով նույնիսկ կարճ 

տարածություն անցնելը կարող է 

ճակատագրական լինել: Ըստ ԱՀԿ 

տ�ալների, պատահարների զոհերի 

մինչև 35%-ն ալկոհոլի ազդեցության  

տակ մեքենա վարելու հետևանք է։

    Ոչ   սթափ   վիճակում   մեքենա 

վարելու պատճառով Հայաստանում 

2016-2019 թթ. 517 պատահար է տեղի 

ունեցել, որոնց հետևանքով 50 մարդ 

մահացել է, 840-ը՝ վիրավորվել:

    Հիշե՛ք. Ձեր ընկերներն ու հարազատները որքան էլ փորձառու վարորդներ լինեն, 

լավագույն տարբերակը մասնագետի օգնությամբ մեքենա վարել սովորելն է:

    Առանց  վարորդական  իրավունքի  մեքենա  վարելով՝  վտանգում  եք  թե՛ Ձեր, թե՛ 

մյուսների �անքն ու առողջությունը: Երբեք մի մտածեք, թե Ձեզ հետ վատ բան չի 

պատահի, քանի որ ոչ ոք ապահովագրված չէ դժբախտ պատահարներից:  
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Վարորդին արգելվում է.

       Բացել մեքենայի դռները ընթացքի ժամանակ:

    Բացել  մեքենայի դռները  նույնիսկ կանգառի ժամանակ, եթե դա կխոչընդոտի 

ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցներին։

       Ընթացքի ժամանակ օգտվել ռադիոկապից կամ հեռախոսակապից։

       Մեքենայից դուրս նետել առարկաներ։

    Ծխել  կամ   լուցկի/կրակայրիչ օգտագործել մեքենայում, բենզալցակայանում, 

գազալցակայանում, քանի որ այն կարող է պայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծել:

    

      Հեռախոսի օգտագործումը մեքենա վարելիս (լինի ձեռքով կամ առանց  ձեռքերի) 

մեծացնում է վթարի հավանականությունը 4 անգամ, իսկ տեքստային 

հաղորդագրություն գրելը մեծացնում է վթարի հավանականությունը մոտ 23 անգամ:

Վարորդին արգելվում է.

 

   Առանց  ամրագոտու  վարել 

մեքենան:

    Ամրագոտին   նվազեցնում  է  

վարորդի և առջևի ուղևորների 

մահվան և լուրջ վնասվածքների 

հավանականությունը՝ 45-50%-ով, 

իսկ         հետևի         նստատեղերը 

զբաղեցնողների համար՝ 25%-ով:
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       Չամրակապված  վարորդը  կամ  ուղևորը  վտանգ  են  ներկայացնում  մեքենայում 

գտնվող այլ մարդկանց համար, քանի որ վթարի ժամանակ նրանք այս ու այն կողմ են 

շպրտվում ու հարվածներ հասցնում մյուսներին։ Արդյունքում զոհերի քանակն 

ավելանում է։

Վարորդին արգելվում է.

 

անհարմարություն է ստեղծում մյուսների համար:

      Խախտել  վազանցի  կանոնները (օրինակ՝  հատելով հոծ գիծը) կամ  վտանգավոր 

վազանց  կատարել: 

         Դուրս գալ ճանապարհի հանդիպակաց գոտի: 

       

     Մեքենան վարել առանց 

պետհամարանիշի և առանց 

ապահովագրության:

    Խախտել հետիոտնային 

անցումների հատման 

կանոնները:

   Կանգնեցնել  մեքենան  

հետիոտնային անցումի 

վրա,     քանի    որ    դրանով  
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       Գերազանցել թույլատրելի արագությունը:

      Հայաստանում  բնակավայրերի  տարածքներում  թույլատրելի  արագությունը  60 

կմ/ժ է, իսկ առանձին հատվածներում՝ 40 կամ 50 կմ/ժ: Դրանից ավելի արագ կարելի է 

երթևեկել ավտոմայրուղիներին, եթե կան թույլատրող նշաններ: Օրինակ, 

միջմարզային/միջպետական ճանապարհներին առավելագույն թույլատրելի 

արագությունը հիմնականում 70 կամ 90 կմ/ժ է, նորակառույց Հյուսիս-Հարավ 

ավտոմայրուղու որոշ հատվածներում՝ 100 կմ/ժ։ 

 

       Արագության  գերազանցման  պատճառով

Հայաստանում  2016-2019  թթ.  3412 պատահար 

է տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով 439 մարդ 

մահացել է, 5318-ը՝ վիրավորվել:  

       65 կմ/ժ արագությամբ մեքենայով վրաերթի 

ենթարկված հետիոտի մահվան վտանգը 4 

անգամ ավելի բարձր է, քան 50 կմ/ժ 

արագությամբ ընթացող մեքենայի դեպքում:

       Ուշադրություն
 

       Չկարգավորվող  անցումների  վրա մեքենաները միշտ պարտավոր են կանգ առնել 

և ճանապարհը զիջել հետիոտնին։

     Յուրաքանչյուր  վարորդ,  նախքան  մեքենան   գործարկելը,  պետք  է  ստուգի  

արգելակման  համակարգը,  ղեկային  կարգավորումները,  լապտերներն  ու 

եզրաչափային  լույսերը։  

     Հոգնածություն  զգալու  դեպքում,  մինչև  երկար  ճանապարհ ընկնելը, 1-2 ժամ 

հանգստացեք և/կամ քնեք։ 

մահ

2016 թ.

վիրավոր

3412 պատահար

5318439

2019 թ.

Արագության գերազանցման պատճառով

 Արագության գերազանցման 

պատճառով Հայաստանում  

2016-2019  թթ.  3412 պատահար  է 

տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով 

439 մարդ  մահացել է, 5318-ը՝ 

վիրավորվել:  

  65  կմ/ժ  արագությամբ  

մեքենայով վրաերթի  ենթարկված 

հետիոտի մահվան վտանգը 4  

անգամ ավելի բարձր է, քան 50 

կմ/ժ  արագությամբ ընթացող 

մեքենայի դեպքում:

  Հիշեք,  որ  մեքենաների  հանդիպակաց  բախման ժամանակ մեքենաների 

արագությունները գումարվում են իրար: Եթե Ձեր մեքենան ընթանում է 50 կմ/ժ 

արագությամբ, իսկ հանդիպակաց դուրս եկած մեքենան՝ 60 կմ/ժ արագությամբ, 

բախման արագությունը կլինի 110 կմ/ժ:
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     Երկար   ճանապարհ  գնալիս,  հոգնածություն զգալու դեպքում բացեք մեքենայի        

պատուհանները և թողեք, որ մաքուր օդ ներս մտնի։ Եթե քնի զգացողությունն 

ուժգնանում է, հարմար վայրում կայանեք մեքենան և փորձեք հանգստանալ։ Բարձր    

երաժշտությունը ևս օգնում է զգոնությունը պահպանելու հարցում:

       Մգեցրած ապակիները նվազեցնում են վարորդի տեսադաշտը:

   Ճանապարհն  ավտոմրցույթի և մյուսներին «հաղթելու» վայր  չէ: Անհարկի 

մրցակցությունն ու արագության գերազանցումը մարդկային �անքեր է խլում: 

Վարորդի համար կարևոր ճանապարհային նշանները

Առավելագույն արագության սահմանափակում / 

Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու 

վերջ

Աջ    շրջադարձն    արգելվում    է    /    Ձախ    շրջադարձն 

արգելվում է

Երթևեկությունն արգելվում է / Կանգառն արգելվում է

Գլխավոր ճանապարհ / Գլխավոր ճանապարհի վերջ 

Հետադարձի տեղ / Հետադարձն արգելվում է

Կայանման տեղ / Կայանելն արգելվում էP
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Երկաթուղային գծանց ուղեփակոցով / Երկաթուղային 

գծանց առանց ուղեփակոցի

Մուտքն արգելվում է / Երթևեկությունն առանց 

կանգառի արգելվում է

Երեխաներ / Զիջեք ճանապարհը

Առաջարկվող արագություն / Վազանցն արգելվում է

Ուղևոր

  

    Չմոռանանք   նաև    ուղևորների  

մասին,  որոնք  երթևեկության  թե՛  

ուղղակի, թե՛ անուղղակի 

մասնակիցներն են։ Ուղևորները ևս 

պետք է հետևեն որոշակի կանոնների՝ 

անվտանգ երթևեկություն ապահովելու 

և վարորդին աջակցելու համար։

       Մշտապես     կապեք     ամրագոտի։ 

    Մեքենայի  մեջ  մի  օգտագործեք 

կրակայրիչ կամ լուցկի։ 

      Մեքենայի  պատուհանից   դուրս մի 

հանեք ձեռքերը և գլուխը։

   Ոչինչ    դուրս   մի    նետեք 

պատուհանից՝ այլ մեքենաների 

երթևեկությունը չխոչընդոտելու համար: 

       Երթևեկության      ընթացքում      մի  



բացեք  մեքենայի  դռները: Դռները մի բացեք նաև կանգառի ժամանակ, եթե դա 

կխանգարի այլ մեքենաների:

        Մեքենայում   շփվեք  անաղմուկ և լարվածություն մի ստեղծեք, որպեսզի այն չազդի 

վարորդի վրա։

       Ուշադիր   եղեք   վարորդի նկատմամբ՝ հասկանալու,   թե   նա   ինչի   կարիք  ունի 

(օրինակ՝ երաժշտության անջատում, ձայնի իջեցում, ուղևորների աղմուկի նվազեցում)։ 

       Մեքենայի   կանգնելուց   հետո   նստեք   և   իջեք   միայն   մայթի   կամ   կողնակի  

կողմից:  Այդպես և Ձեզ համար է անվտանգ, և այլ մեքենաների:

Ավտոբուսի և (կամ) տրոլեյբուսի կանգառի տեղ

Թեթև մարդատար տաքսիների կայանման տեղ

î²øêÆ

Ուղևորի համար կարևոր ճանապարհային նշանները
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Օգտակար նյութեր

       www.varord.am 

     Այս կայքում կարող եք գտնել վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար    

տեսական   և  գործնական  քննություններին  պատրաստվելու  տեսադասեր,  քննական 

տեստեր ու այլ օգտակար նյութեր: 

       «Autoschool», «Վարորդի ընկեր» (Drivers Friend), «Varord.am» 

      Հայալեզու    բջջային    հավելվածների    միջոցով   կարող    եք   ինքնուրույն   սովորել 

ճանապարհային   երթևեկության   կանոնները,   նշաններն  ու  գծանշումները,  հանձնել 

տեստեր և ստուգել ձեր գիտելիքները:

       www.tuganq.am

     «Վարորդի ընկեր» հասարակական կազմակերպության կայքն է, որտեղ հնարավոր է 

ծանոթանալ   ճանապարհային   երթևեկությանն   առնչվող   վերջին   զարգացումներին:

       ՀՀ  ճանապարհային   երթևեկության   կանոններ  /  ՀՀ  Կառավարության   2007 թ.    

       հունիսի 28-ի N 955-Ն որոշում 

         Հասանելի է www.arlis.am և www.irtek.am կայքերում:

       Ճանապարհային  երթևեկության  անվտանգության  ապահովման մասին ՀՀ օրենք

       Հասանելի է www.arlis.am և www.irtek.am կայքերում:

       Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք 

         Հասանելի է www.arlis.am և www.irtek.am կայքերում:



Նշումների համար




