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«Քաղաքացիական
ծառայության մասին»
ՀՀ օրենքի 24-րդ
հոդվածի
3-րդ, 4րդ, 6-րդ, 7-րդ,
10-րդ մասերի

37-Ա
04.03.202
0

37-Ա
04.03.202
0

ներքին աուդիտի բաժնի
պետ

ներքին աուդիտի բաժնի
ավագ աուդիտոր

անուն,
ազգանուն,
հայրանուն

ծննդյան
տարեթիվը,
ամիսը,
ամսաթիվը

անձը հաստատող
փաստաթղթի համարը,
տալու վավերականության
ամսաթիվը, ում կողմից
է տրվել, հանրային
ծառայության
համարանիշը

ծանոթություն
(լրացվում է ըստ
անհրաժեշտության)

3

կադրերի
ռեզերվից
հանելու
հրամանի
համարը,
ամսաթիվը

բնակության վայրը
(փոստային հասցեն),
հեռախոսահամարները,
էլեկտրոնային փոստի
հասցեն
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«Քաղաքացիական
ծառայության մասին»
ՀՀ օրենքի 24-րդ
հոդվածի
3-րդ, 4րդ, 6-րդ, 7-րդ,
10-րդ մասերի

կադրերի
ռեզերվից
հանելու հիմքը

ընդհանուր
աշխատանքային ստաժը,
այդ թվում՝
քաղաքացիական
ծառայության ստաժը և
մասնագիտական
աշխատանքային ստաժը

2

1

ազատման
հրամանի
(որոշման)
համարը

համակարգչային
գիտելիքների
իմացությունը

1

գրանցման հիմքը

վերջին զբաղեցրած
պաշտոնը, ծածկագիրը

Դիմումի
ամսաթիվը

օտար լեզվի
իմացությունը,
տիրապետման աստիճանը

N

կադրերի ռեզերվում
գրանցվելու հրամանի
համարը, ամսաթիվը

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
Կադաստրի կոմիտեի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների
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AN 0565263,
13.07.2023 թ., 008,
3105670084

Երևանի ժողովրդական տնտեսության
ինստիտուտ, ուսման սկիզբը 1985 թ.,
ավարտը՝ 1989 թ.,
մասնագիտությունը՝«Ֆինանսներ և վարկ»,
որակավորումը՝ տնտեսագետ, A N
058246, 27.03.2000 թ.

Ռուսերեն`
տիրապետում է
ազատ,
ֆրանսերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել

Windows,
Word,Exel

ընդ.ստաժ՝ 34 տ., 5
ամ., քաղ.ծառ.ստաժ՝
15 տ., 10 ամիս

ք. Երևան Մելիքյան
փ, տուն 6/1,
091-304-388

007063274,
09.09.2025, 001,
7807690399

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ,
ուսման սկիզբը 1988 թ., ավարտը՝ 1993
թ., մասնագիտությունը՝հաշվապահական
հաշվառում, ստուգում և տնտ. գործուն.
վերլուծ., որակավորումը՝ տնտեսագետ՝
հաշ. Հաշվառման և ֆինանսների գծով,
УВ-1 N 086310, 26.06.1993 թ.

Ռուսերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել,
անգլերեն՝
կարդում է և
կարողանում է
բացատրվել:

Windows,
Word,Exel

ընդ.ստաժ՝ 33 տ., 8
ամ., քաղ.ծառ.ստաժ՝
20 տ., 4 ամիս

ք. Գյումրի, տնակ
N 209/300,
091-467-875

10-Ա

11-Ա

Հրանտ
Բաղդասարյան
Վարուժանի

Աննիկ
Դանիելյան
Սերգեյի

21.05.1967
թ.

28.07.1969
թ.

կրթությունը (ուսումնական
հաստատության անվանումը, ուսման
սկիզբը, ավարտը, ստացած
մասնագիտությունը, որակավորումը կամ
կրթական աստիճանը, դիպլոմի կամ
վկայականի սերիան, համարը և տալու
ամսաթիվը)

