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պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր 

պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային 

հանձնաժողովին 
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                 ¹ÇÙáÕÇ ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ³ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝÁ 
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                          ¹ÇÙáÕÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³ëó»Ý 
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            ¹ÇÙáÕÇ Ñ»é. (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, µÝ³Ï., µçç. ), էլեկտրոնային փոստի հասցեն 

      .................................................................................................. 
      ³ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý, Ñ³Ù³ñÁ, »ñµ ¨ áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ïñí»É 
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ûñÁ, ³ÙÇëÁ, ï³ñÇÝ, í³ÛñÁ 

 
ԴԻՄՈՒՄ 

Ծանոթանալով Արդարադատության նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարությանը՝ 

խնդրում եմ ինձ թույլատրել մասնակցելու «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը (պաշտոնները)զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մրցույթին: 

Հայտնում եմ, որ՝ 

1.  ........................ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  
                   áõÝ»Ù, ãáõÝ»Ù 
 

       áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ:  

îÇñ³å»ïáõÙ »Ù Ñ»ï¨Û³É Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ (Windows, Word, Excel, Access ¨ ³ÛÉÝ). 
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.............................................................................................................................................................     

2. îÇñ³å»ïáõÙ »Ù Ñ»ï¨Û³É ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇÝ.   

³) ................................................................................................................................................................ 
(ïÇñ³å»ïáõÙ »Ù ³½³ï, Ï³ñ¹áõÙ ¨ Ï³ñáÕ »Ù µ³ó³ïñí»É) 

µ) ................................................................................................................................................................. 
(ïÇñ³å»ïáõÙ »Ù ³½³ï, Ï³ñ¹áõÙ ¨ Ï³ñáÕ »Ù µ³ó³ïñí»É) 

·) ................................................................................................................................................................. 
(ïÇñ³å»ïáõÙ »Ù ³½³ï, Ï³ñ¹áõÙ ¨ Ï³ñáÕ »Ù µ³ó³ïñí»É) 

 
3. Գրական հայերենին ...................................................... 

                   ïÇñ³å»ïáõÙ »Ù, ã»Ù ïÇñ³å»ïáõÙ 
 

4. ¸³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ³Ý·áñÍáõÝ³Ï Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ·áñÍáõÝ³Ï ......................................  
                  ×³Ý³ãí»É »Ù, ã»Ù ×³Ý³ãí»É 



 

 
 

5. ê³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ãÑ³Ýí³Í Ï³Ù ãÙ³ñí³Í ¹³ïí³ÍáõÃÛáõÝ      ....................................... 
                             áõÝ»Ù, ãáõÝ»Ù 

6. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2002 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 27-Ç N 908-Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»Ïáí ........................................ 
                                                                                                                                               տառապել եմ, չեմ տառապել 

  7. Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից    .............................................................    
                                խուսափել եմ, չեմ խուսափել 
 

 8. օրենքի համաձայն արգելվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ զրկվել է որոշակի  
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից  .............................................................................................    

                               այո, ոչ 
 

9. Նախորդ 3 տարվա ընթացքում եղել է սնանկանալու պատճառով լուծարված և կազմակերպության   
պարտատերերի օրինական պահանջները չբավարարված կազմակերպության ղեկավար      
 
..................................................................:    

                       եղել եմ, չեմ եղել 
 
 

ÎÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ù å³Ñ³ÝçíáÕ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ. 

1. ³ÝÓÝ³·ñÇ å³ï×»ÝÁª  ...................................................................................¿ç. 

2. ¹ÇåÉáÙÇ (¹ÇåÉáÙÝ»ñÇ) å³ï×»ÝÁ (å³ï×»ÝÝ»ñÁ)ª ..................................... ¿ç. 

3. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից..........................................................էç.  

4. ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ·ñùáõÛÏÇ å³ï×»ÝÁª ............................................................ .....¿ç. 

5. ինքնակենսագրություն.....................................................................................էջ 

6. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ...............................................էջ 

7. տեղեկանք մշտական բնակության վայրից................................................էջ 

8. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ……...էջ 

9. բնութագիր վերջին աշխատավայրից.........................................................էջ 

10 . Ù»Ï Éáõë³ÝÏ³ñ` 3x4 ëÙ ã³÷ëÇ: 

Ü³Ë³½·áõß³óí³Í »Ù` å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³Ïí»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï»ÕÍ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ 

Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ³½³ïí»Éáõ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí å³ï³ëË³Ý³ïíáõ-

ÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáõ Ù³ëÇÝ: 
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