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ԿԱՐԳ
<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ>
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ՎԱՐԵԼՈՒ
1.Սույն կարգով սահմանվում են <Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ`
Ակադեմիա) աշխատողների (այսուհետ` աշխատողներ) անձնական գործերը վարելու
կանոնները:
2.Աշխատողի անձնական գործը (այսուհետ` անձնական գործ) աշխատողի
աշխատանքային գործունեության մասին ամփոփ տեղեկություններ պարունակող
փաստաթղթերի և նյութերի ամբողջությունն է:
3.Անձնական գործը վարում է Ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինը`
սույն կարգին համապատասխան:
4.Արգելվում է աշխատողի համար վարել մեկից ավելի անձնական գործ:
5.Անձնական

գործի

վարումը

սկսվում

է

աշխատողի`

համապատասխան

պաշտոնում նշանակվելու մասին իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո:
Անձնական գործի շապիկը ներառում է անձնական գործի համարը, աշխատողի
անունը, ազգանունը և հայրանունը, ինչպես նաև գործի վարման սկիզբը, դադարեցման և
արխիվացման օրը, ամիսը, տարին (Ձև N 1):
6.Անձնական գործում ընդգրկվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
1)աշխատանքային պայմանագրի, աշխատանքի ընդունման մասին անհատական
իրավական ակտի պատճենները,
2)անձնական թերթիկը (Ձև N 2), որը լրացվում է աշխատողի կողմից անձամբ, բոլոր
հարցերի վերաբերյալ սպառիչ պատասխաններով, առանց ջնջումների, անձնական
փաստաթղթերի ստույգ բովանդակությամբ` անձնագրի, աշխատանքային, զինվորական
գրքույկների, կրթությունը հաստատող փաստաթղթերի, գիտական աստիճան և

գիտական կոչում շնորհելու մասին փաստաթղթերի տվյալներին համապատասխան
(անձնական թերթիկում նշված տվյալների փոփոխության դեպքում լրացվում է
նոր անձնական թերթիկ, որի մասին անձնակազմի կառավարման բաժինը տեղյակ է
պահում Ակադեմիայի ռեկտորին),
3) 2 լուսանկար` 3X4 սմ չափի (աշխատողի անձնական թերթիկի և ծառայողական
վկայականների կամ անցագրի համար),
4)ինքնակենսագրությունը,

որը

աշխատողի

կյանքի

հիմնական

փուլերի

ժամանակագրական կարգով համառոտ նկարագրությունն է: Ինքնակենսագրությունը
գրվում է անձամբ, շարադրվում է ազատ ոճով, ձեռագիր, առանց ջնջումների: Այն
առնվազն բովանդակում է աշխատողի ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան
տարին, ամիսը, ամսաթիվը, քաղաքացիությունը, կրթությունը (որտեղ, երբ և որ
ուսումնական հաստատությունն է ավարտել), աշխատանքային գործունեության սկիզբը,
մի

աշխատանքից

մյուսին

անցնելը,

զինվորական

ծառայության

մասին

տեղեկությունները, ընտանեկան դրությունը (ծնողներ, ամուսին (կին), երեխաներ),
ինքնակենսագրությունը

գրելու

տարին,

ամիսը,

ամսաթիվը

և

աշխատողի

ստորագրությունը,
5)սոցիալական ապահովության քարտի կամ սոցիալական ապահովության քարտ
չունենալու մասին տեղեկանքի պատճենները,
6) անձը հաստատող փաստաթղթի, զինվորական գրքույկի և կրթությունը
հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
7)աշխատանքային

գրքույկը

(բացառությամբ

առաջին

անգամ

կամ

համատեղությամբ աշխատանքի ընդունվողների),
8)գիտական աստիճան և գիտական կոչում շնորհելու մասին փաստաթղթերի
պատճենները,
9) աշխատողի վերապատրաստման մասին փաստաթղթերի պատճենները,
10)խրախուսանք կամ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին իրավական
ակտի պատճենը,
11)աշխատողի կողմից իր անձնական գործի բոլոր նյութերին, իր գործունեության
գնահատականներին
փաստաթուղթը,

և

այլ

փաստաթղթերին

ծանոթացած

լինելը

վկայող

12)օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր:
7.Անձնակազմի կառավարման բաժինը պարտավոր է ստուգել անձնական գործը
ձևավորելու

համար

ներկայացված

փաստաթղթերի

լրիվությունը,

համապատասխանությունը լրացվածի հետ և ստուգման արդյունքների մասին կատարել
հետևյալ գրառումը` <Անձնական գործը ստուգված է (ստորագրություն, օրը, ամիսը,
տարին)> (Ձև 3):
8.Անձնական գործը ձևակերպվում է աշխատողի համապատասխան պաշտոնում
նշանակվելու օրվանից` հնգօրյա ժամկետում:
9.Համապատասխան պաշտոնում նշանակված աշխատողի համար պահվում է
անձնական գործի հատուկ թղթապանակ, որտեղ զետեղվում են վերը նշված բոլոր
փաստաթղթերը: Հերթական գրանցում է կատարվում նաև անձնակազմի կառավարման
բաժնի` անձնական գործերի հաշվառման մատյանում (Ձև N 4):
10.Անձնական գործերը անձնակազմի կառավարման բաժնում պահվում են որպես
առանձին հաշվառման փաստաթղթեր:
Աշխատանքային գրքույկը պահվում է անձնական գործի շապիկի առաջին էջին
ամրացված ծրարի մեջ:
11.Անձնական գործում փոփոխություններ կարող են կատարվել, եթե առկա են
դրանք հաստատող փաստաթղթեր:
Անձնակազմի

կառավարման

բաժինը

ստուգում

է

բոլոր

փաստաթղթերի

իսկությունը, կատարված փոփոխությունների ճշտությունը` կատարելով սույն կարգի 7րդ կետով նախատեսված գրառումը:
12.Անձնակազմի կառավարման բաժինը պարտավոր է`
1)վարել անձնական գործը,
2)անձնական գործին կցել սույն կարգի 6-րդ կետում նշված փաստաթղթերը,
3)ապահովել անձնական գործի պահպանությունը և դրանում պարունակվող
տեղեկությունների գաղտնիությունը,
4)առնվազն տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև աշխատողի խնդրանքով, ծանոթացնել
նրան իր անձնական գործին (Ձև 5),
5)աշխատողի

առաջին

իսկ

պահանջի

դեպքում

իր

անձնական

գործին

ծանոթանալու համար նրան տրամադրել անձնական գործի բոլոր փաստաթղթերը և

նյութերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է այն վայրում, որտեղ պահվում է անձնական
գործը: Աշխատողը կարող է ստանալ անձնական տվյալներ պարունակող յուրաքանչյուր
գրառման պատճենը:
6)անցկացնել անձնական գործերի առկա վիճակի ամենամյա ստուգում:
13.Արգելվում է անձնական գործը վարելիս որևէ ուղղում կամ լրացում կատարել,
նախօրոք ներկայացված փաստաթղթերում նոր գրառումներ անել, որևէ փաստաթուղթ
հանել, տարածել գործում եղած տեղեկատվությունը` բացառությամբ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
14.Անձնական գործերի պահպանության համար օգտագործում են չհրկիզվող կամ
գրասենյակային

պահարաններ,

որտեղ

գործերը

դասավորվում

են

ըստ

կառուցվածքային ստորաբաժանումների:
15.Անձնական գործն ունի ներքին վերգիր, որը ներառում է գործում եղած
փաստաթղթերի հաջորդական համարակալումը, փաստաթղթերի անվանումը, թերթերի
քանակը,

անձնական

գործում

փաստաթուղթը

կցելու,

անձնական

գործից

փաստաթուղթը հանելու և վերադարձնելու ամսաթվերը, ինչպես նաև փաստաթուղթը
հանելու նպատակը և փաստաթուղթը ստացողի անունը, ազգանունը, պաշտոնը և
ստորագրությունը:
16.Յուրաքանչյուր տարի ներքին վերգիրը լրացվում է ամփոփ գրառումով, որտեղ
նիշերով և բառերով գրվում է գործում եղած փաստաթղթերի անվանումը, թերթերի
քանակը, ինչպես նաև գործում եղած և գործից հանված փաստաթղթերի մասին
տեղեկություն:
17.Անձնական

գործի

էջերի

համարակալման

ժամանակ

ներքին

վերգիրը

համարակալվում է առանձին, որը ստորագրում է այն կազմող անձնակազմի
կառավարման բաժնի աշխատողը, նշելով պաշտոնը, ստորագրության վերծանումը,
կազմման օրը, ամիսը, տարին:
18.Ներքին վերգիրը կազմվում է առանձին էջի վրա` ըստ օրինակելի ձևի (Ձև N 3):

Ձև N 1

<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱ> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾ
N_____

ազգանուն

անուն, հայրանուն

Սկսված է`

<____> __________ 20

թ.

Սկսված է`

<____> __________ 20

Դադարեցված է` <____> _________ 20

թ.

Դադարեցված է` <____> _________ 20

Արխիվացված է` <____> _________ 20

թ.

Արխիվացված է` <____> _________ 20

թ.
թ.
թ.

Ձև N 2
²ÜÒÜ²Î²Ü ÂºðÂÆÎ

1. ²½·³ÝáõÝÁ -------------------------------------------------------------²ÝáõÝÁ ---------------------------- Ð³Ûñ³ÝáõÝÁ -----------------------Èáõë³ÝÏ³ñÇ ï»ÕÁ

2. ê»éÁ ---------------------------3. ÌÝÝ¹Û³Ý ï³ñÇÝ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ -----------------------------------------------

4. ÌÝÝ¹Û³Ý í³ÛñÁ --------------------------------------------------------(Ù³ñ½, ù³Õ³ù, ·ÛáõÕ)
5.²½·áõÃÛáõÝÁ --------------------------------------------------

6.ÎñÃáõÃÛáõÝÁ -------------------------------------------------------------

àõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ
³ÝáõÝÁ ¨ í³ÛñÁ

ü³ÏáõÉï»ïÁ
Ï³Ù
μ³Å³ÝÙáõÝùÁ

ÀÝ¹áõÝí»Éáõ
ï³ñÇÝ

²í³ñ-ï»Éáõ
ï³ñÇÝ

ºÃ» ãÇ
³í³ñï»É, ³å³
áñ ÏáõñëÇó
¿ Ñ»é³óí»É

ÆÝã Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ ¿
ëï³ó»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ
³í³ñï»Éáí, Ýß»É
¹ÇåÉáÙÇ
Ï³Ù íÏ³Û³Ï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñÁ

7. ÆÝã ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ¿ ïÇñ³å»ïáõÙ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ï³ñ¹áõÙ ¨ Ã³ñ·Ù³ÝáõÙ ¿ μ³é³ñ³Ýáí, Ï³ñ¹áõÙ ¿ ¨ Ï³ñáÕ ¿ μ³ó³ïñí»É, ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³½³ï)

8.¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.ÆÝãåÇëÇ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·Ûáõï»ñ áõÝÇ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Î³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëÏ½μÇó (Ý»ñ³éÛ³É áõëáõÙÁ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨
ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨
³ßË³ï³ÝùÁ Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ùμ)

²Ûë Ï»ïÁ Éñ³óÝ»ÉÇë , ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ñ»É ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ¹ñ³Ýù Ïáãí»É »Ý Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, é³½Ù³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, Ýß»É å³ßïáÝÁ
²ÙÇëÁ ¨ ï³ñÇÝ
ÀÝ¹áõÝí»Éáõ
Ñ»é³Ý³Éáõ

ä³ßïáÝÁ, óáõÛó
ï³Éáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ,
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ

ÐÇÙÝ³ñÏÇ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ

11.Î³é³í³ñ³Ï³Ý ÇÝãåÇëÇ å³ñ·¨Ý»ñ áõÝ»ù ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( »ñμ ¨ ÇÝãáí ¿ å³ñ·¨³ïñí»É)

12.²éÝãáõÃÛáõÝÁ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Î³½ÙÁ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(hñ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ)

¼áñùÇ ï»ë³ÏÁ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. ÀÝï³Ý»Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÁ Éñ³óÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ãí³ñÏ»É ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ýß»Éáí Ýñ³Ýó Ñ³ë³ÏÁ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ -----------------------------------------------------------------------------------------------------15.Ð³ßí³éÙ³Ý í³ÛñÁ ---------------------------------------------------------------------------------------------(Éñ³óíáõÙ ¿ »Ã» ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇó)
----16.´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ. ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, μçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.²ÝÓÝ³·ÇñÁ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ë»ñÇ³, Ñ³Ù³ñ, »ñμ ¨ áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ïñí»É )

20 Ã. § ------------------¦ §-------¦
------------------------------------²ÝÓÝ³Ï³Ý ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

(²ÝÓÝ³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÁ Éñ³óÝáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ Ñ»ï³·³ μáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
(ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý, ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ ëï³Ý³Éáõ ¨ ³ÛÉÝ) Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É Çñ ³ßË³ï³ÝùÇ
í³ÛñáõÙ` ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýñ³ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ Ù»ç ÙïóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ)

Ò¨ N 3
ìºð¶Æð
³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÙ ³éÏ³ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
------------------------------------------------------------------------------(³ßË³ïáÕÇ ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ)

Ð/Ð

1

ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

¾ç»ñÇ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ

¾ç»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

²ÝÓÝ³Ï³Ý
·áñÍÇÝ
Ïó»Éáõ
ï³ñÇÝ,
³ÙÇëÁ,
³Ùë³ÃÇíÁ

2

3

4

5

²ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÁ ëïáõ·í³Í ¿ª

§

¦ _______________ 20

²ÝÓÝ³-Ï³Ý
·áñÍÇó
Ñ³Ý»Éáõ
ï³ñÇÝ,
³ÙÇëÁ,
³Ùë³ÃÇíÁ

²ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇó
Ñ³Ý»Éáõ Ýå³ï³ÏÁ

6

7

Ã.

êï³óáÕÇ
³ÝáõÝÁ,
³½·³ÝáõÝÁ ¨
å³ßïáÝÁ

êï³óáÕÇ
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨
ëï³óÙ³Ý
ï³ñÇÝ,
³ÙÇëÁ,
³Ùë³ÃÇíÁ

ì»ñ³¹³ñÓ-Ù³Ý
ï³ñÇÝ, ³ÙÇëÁ,
³Ùë³ÃÇíÁ

8

9

10

__________________________

³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

§

¦ _______________ 20

Ã.

_________________________

³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

Ձև N 4
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի աշխատողների անձնական գործերի

N

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Զբաղեցրած պաշտոնը

Անձնական
գործի համարը

Անձնական
գործը կազմելու
օրը, ամիսը,
տարին

1

2

3

4

5

Դադարեցված է

Արխիվացված է

6

7

Ձև N 5
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի

Հանրապետության

աշխատանքային

օրենսգրքի

135-րդ

հոդվածի

և

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի 2011
թվականի

________________

Հանրապետության

-ի

պետական

________

կառավարման

հրամանով

հաստատված`

ակադեմիա>

պետական

<Հայաստանի
ոչ

առևտրային

կազմակերպության աշխատողների անձնական գործերը վարելու կարգի 12-րդ կետի 4-րդ
ենթակետի համաձայն` ծանոթացել եմ իմ անձնական գործին:
_____________________
(աշխատողի ստորագրությունը)

/_______________________/
(անուն, ազգանուն)

<____> __________ 2011թ.
(օրը, ամիսը, տարին)

Èñ³óáõóÇã Ó¨³ÃÕÃ»ñ
îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
å³ßïáÝÇó ³½³ïí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Ð/Ð

²½·³ÝáõÝÁ,
Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ

1

2

²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÝÇ å»ïª

¦-------§

³ÝáõÝÁ, ä³ßïáÝÁ

3

Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

²½³ïÙ³Ý
ÑÇÙù»ñÁ

4

5

²½³ïÙ³Ý ï³ñÇÝ,
³ÙÇëÁ,
³Ùë³ÃÇíÁ
6

(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)

¦------------------§

20_

Ã.

______________________________

Òºì № î-2

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

ö³ëï³ÃÕÃÇ
Ñ³Ù³ñÁ

²ÝÓÝ³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ
1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ²½·³ÝáõÝ ________________________________

9. Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ

Ð»ñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ñÁ

²

ÑÇÙÝ³Ï³Ý _________________

³ÝáõÝ ________________ Ñ³Ûñ³ÝáõÝ ______________
2.ÌÝÝ¹Û³Ý ï³ñÇÝ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ _______________
3. ÌÝÝ¹Û³Ý í³ÛñÁ_____________________________

ê»éÁ
²/Æ

»ñÏñáñ¹____________________

10. êáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñï_____________________________

(Ù³ñ½, ù³Õ³ù, ·ÛáõÕ)

__________________________________________
__________________________________________

_________________________________________________

4.ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ_____________________________

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³Å

5. ÎñÃáõÃÛáõÝÁ
³) ___________________________________________

11. ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ____________________

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ³í³ñï»Éáõ ï³ñÇÝ`

_________________________________________

½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇ ____________________

μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ï³Ù ÙÇç. Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

______________________________________________
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý

12. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ____________________________________
ï³ñÇÝ, ³Ùë³ÃÇíÁ,

______________________________________________
_________________________________________________________________________

13. ²ÝÁÝ¹Ù»ç _____________________________________

μ) ___________________________________________
³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ³í³ñï»Éáõ ï³ñÇÝ`

________________________________________

14. îíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ____________________

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý

_____________________________________________

15. ÀÝï³Ý»³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ _________________________

ÏñÃáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÇ, ¹åñáóÇ

_____________________________________________

16. ÀÝï³ÝÇùÇ Ï³½ÙÁ _____________________________
Ýß»Éáí ÁÝï³ÝÇùÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ä³ßïáÝÇ Í³ÍÏ³ÝÇßÁ

³Ý¹³ÙÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ

³) ______________________________________
6. Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Áëï ¹ÇåÉáÙÇ _________________
(íÏ³Û³Ï³ÝÇ) __________________________________

17. ______________________________________________
_________________________________________________

μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ï³Ù ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

18. ______________________________________________
Þ

________________________________________

19. ²ÝÓÝ³·Çñ` ë»ñÇ³ ___________ № _________________

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Í³ÍÏ³ÝÇßÁ

20. Ð³ëó»Ý _______________________________________

Î

_______________ 20 Ã.

_________________________________________________

______________________________________________

Ð»é³Ëáë _________________________________________
Ì

²

Ì

8. ¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ _________

²

Ì

Î

²

_________________________________________________
¸ÇåÉáÙ № ____________
íÏ³Û³Ï³Ý

Ü

»ñμ ¨ áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ïñí»É __________________________
_________________________________________________

²

7. àñ³Ï³íáñáõÙÁ Áëï ¹ÇåÉáÙÇ _____________________
(íÏ³Û³Ï³ÝÇ) __________________________________

Ü

Æ

Æ

Þ

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ³í³ñï³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

Ì

_________________________________________________________________________

Èñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ §

¦ ________________20

Ã.

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

2. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ

Ð³ßí³éÙ³Ý ËáõÙμÁ ______________________________

¼ÇÝíáñ³Ï³Ý-Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ

№_____________________________

Ð³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·Á _______________________________

Î³½ÙÁ _________________________________________

¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ_____________________________

ºÝÃ³Ï³ ¿ ½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý __________________________
Þñç.
½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ
Áëï
μÝ³ÏáõÃÛ³Ý
í³ÛñÇ____________________________________________
_________________________________________________
Ð³ïáõÏ Ñ³ßí. Ï³½Ù. № _____________________________

III. ÜÞ²Ü²ÎàôØÜºð ºì îºÔ²öàÊàôØÜºð
î³ñÇÝ,
³ÙÇëÁ,
³Ùë³ÃÇíÁ

êïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
³Ýí³ÝáõÙÁ

¼μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ

IV. ²ðÒ²Îàôð¸Üºð
Î³ñ·
(³ßË³ï³í³ñÓ)

ÐÇÙù

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²ñÓ³Ïáõñ¹Ç
ï»ë³ÏÁ

àñ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ

î³ñÇÝ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ
³ñÓ³Ïáõñ¹Ç
³ñÓ³Ïáõñ¹Ç
ëÏÇ½μÁ
³í³ñïÁ

ÐÇÙù

V. Èð²òàôòÆâ îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
Ì³ÍÏ³ÝÇß

î³ñÇÝ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ
¨ ³½³ïÙ³Ý å³ï×³éÁ

