
 

 

 

 

 

 

 

«Մարդկային անվտանգության
«Աջակցություն թիրախային համայնքներում 

բարելավմանը՝ կայուն տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման և կարողությունների 
զարգացման միջոցով

 

 

 

Ծրագրի նպատակն է աջակցել թիրախային
համայքներում Կայուն զարգացման 
սոցիալական պաշտպանության և ներառականության
ուժեղացման, ապրուստի և կայուն աշխատանքային
զարգացման ու աջակցության միջոցով՝
բարելավմանը:Եռամյա այս ծրագիրը

 

 

Ծրագիրը կաջակցի՝ գյուղական
կարողությունների զարգացմանը, 
տեսականու ընդլայնմանը, տեխնոլոգիաների
կատարելագործմանը, ինչպես նաև
վերականգնվող էներգիայի կիրառման
համակարգերի ներդրմանը: 

 
 
Ծրագիրը կաջակցի գյուղմթերքի

ծառայությունների մատուցման 
Նախապատվություն կտրվի նորարական
արտադրանք, վերականգվող էներ
խմբերին,հաշմանդամություն ունեցող
երիտասարդներին: 

 
 
- Գրանցված լինել և 

(Թումանյան, Ալավերդի 
- Հանդես գալ որպես գրանցված

կամ անհատ/-եներ. 
- Ունենալ բիզնես ուղղվածություն

ԾՐԱԳԻՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ 

Ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագ

հիմնադրամի, Միգրացիայիմիջազգայինկազմակերպությ

Պարենիհամաշխարհայինծրագր

Ի ՞նչ աջակցություն

Ինչպիսի

Դիմորդներին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
անվտանգության բարելավումը Հայաստանի համայնքներում

իրախային համայնքներում տնտեսության և սննդի անվտանգության 
կայուն տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման և կարողությունների 

զարգացման միջոցով» բաղադրիչի շրջանակներում ընդգրկվելու 

թիրախային Ալավերդի, Ամասիա, Բերդ և Թումանյան
 նպատակների իրականացմանը՝ համայնքային

ներառականության, տնտեսական և պարենային
աշխատանքային հնարավորությունների և կարողությունների

միջոցով՝ ուղղված մարդկային անվտանգության մակարդակի
րագիրը մեկնարկել է 2018թ.հոկտեմբերին։  

գյուղական բնակավայրերում նոր բիզնեսների
, արտադրության ծավալների ավելացմանը

տեխնոլոգիաների արդիականացմանը, շուկայավարման
նաև ագրոարդյունաբերության ոլորտում, 

կիրառման խթանմանը, թափոնների կայուն կառավարման

գյուղմթերքի արտադրության և վերամշակման, կենցաղային
 ոլորտներում գործունեություն ծավալող

նորարական գաղափարներ (նոր տեխնոլոգիա, ն
րգիայի կիրառում) առաջարկող խմբերին, 

ունեցող անձանց, վերադարձող միգրանտ

 գործունեություն ծավալելՇիրակի (Ամասիա
 համայնք) և Տավուշի (Բերդ համայնք) մարզերում

րանցված իրավաբանական անձ կամ չգրանցված՝

ուղղվածություն. 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՄԱԿ-Ի ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

ծրագրի, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության

իգրացիայիմիջազգայինկազմակերպության,Պարենի և գյուղատնտեսությանկազմակերպությ

արենիհամաշխարհայինծրագրիկողմից: 

Ծրագրի մասին 

աջակցություն է տրամադրում ծրագիրը 

Ինչպիսի ՞ շահառուներ է փնտրում ծրագիրը 

Դիմորդներիններկայացվողպահանջները 

համայնքներում» ծրագրի 
տնտեսության և սննդի անվտանգության 

կայուն տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման և կարողությունների 
բաղադրիչի շրջանակներում ընդգրկվելու համար 

Թումանյան խոշորացված 
համայնքային դիմակայունության, 

պարենային անվտանգությունը 
կարողությունների 
մակարդակի 

բիզնեսների ստեղծմանը,բիզնես 
ավելացմանը, արտադրանքի 

շուկայավարման հմտությունների 
, նորարարական և 

կառավարման և վերաշակման 

կենցաղային սպասարկան և 
ծավալող ձեռներեցներին: 

նոր կամ բարձրաժեք 
, ինչպես նաև խոցելի 

միգրանտներին,կանանց և 

Ամասիա համայնք), Լոռու 
մարզերում.  
գրանցված՝ ոչ ֆորմալ խումբ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ 

կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական 

գյուղատնտեսությանկազմակերպության և 



 

- Հումքի և որոշակի ֆինանսական
- Համապատասխան տեխնոլոգիական

- Շուկայավարման ծրագիր
 
 
 
Հայտադիմումը կարող եք ձեռք

այստեղ՝http://bit.ly/2GluFmr: Հայտադիմումների
Հայտատուների ընտրությունը կկատարվի
կհաստատի միայն ընտրված խմբերի
հասցեին՝s.matevosyan@unido.org 
իհայաստանյանգրասենյակ, հասցեն՝ք

Հարցերի դեպքում, խնդրում
հեռախոսահամարներով: 

ֆինանսական միջոցների աղբյուրներ. 
տեխնոլոգիական հմտություններ ունեցող մասնագետներ

ծրագիր և իրացման շուկա: 

ձեռք բերել մարզպետարանից, համայնքապետարանից
Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետն 

կկատարվի սահմանված չափորոշիչների համաձայն
խմբերի հետ: Խնդրում ենք ուղարկել լրացված հայտադիմումը

և apoghosyan@iom.int, 
հասցեն՝ք. Երևան, ՊետրոսԱդամյանփ. 14:  

խնդրում ենք զանգահարել 043 507007  

Ինչպե ՞ս դիմել 

մասնագետներ 

համայնքապետարանից կամ ներբեռնել 
 է՝ 30 մայիս 2019թ.: 

համաձայն: Ծրագիրը կապ 
հայտադիմումը հետևյալ էլ. 

կամփոխանցելՄԱԿ-

043 507007  կամ 043 552232  



 

 
1. Կազմակերպության/նախաձեռնող խ

անվանումը՝___________________________________________________________
 

2. Կազմակերպության /նախաձեռնող խ
______________________________________________________________________
անուն, ազգանուն 

3. Հասցե, հեռախոս՝___________________________________________________________
մարզ, համայնք 

4. Էլ. հասցե (եթեառկա է)՝_________________________________________________________________________ 

5. Հայտադիմումըներկայացնելու ամսաթիվ

6. Կազմակերպության/խմբիիրավակազմակերպականձևը
6.1. Իրաբանականանձ 

6.2. Կոոպերատիվ 

6.3. Չգրանցվածնախաձեռնող խումբ
բայցիրավաբանականանձչհանդիսացողխումբ

6.4. Նորձևավորվողնախաձեռնող խումբ
 

7. Կազմակերպությանպետականգրանցմանտարեթիվը
նշելհամատեղգործունեությանտարեթիվը
___________ 
 

8. Եթեխումբ է, նշելնախաձեռնության անդամներիթիվը
8.1. Ընդամենը______________ 

8.2. որից՝ կին, տղամարդ ______________ 

8.3. երիտասարդ (մինչև 35 տարեկան

9. Եթեխումբ է, անդամներիցքանի՞սնեն

_______________________________________________________________________________

10. Դիմորդիգործունեությանոլորտը, նկարագրել

Գյուղատնտեսական 

 

 

11. Կազմակերպության/խմբիստեղծման

11.1. Անձնականմիջոցներ 

11.2. Դոնորկազմակերպություն

ԾՐԱԳԻՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ Է

Ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման

Միգրացիայիմիջազգայինկազմակերպության, ՄԱԿ

Պարենիհամաշխարհայինծրագր

 
 
 

 
 
 

Հայտադիմում 

խմբի 
____________________________________________________________________________________

խմբիղեկավարը (կոնտակտայինանձը)՝___________
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

մսաթիվը՝________________________________________________________

մբիիրավակազմակերպականձևը(ընդգծել). 

խումբ (համատեղգործունեությունծավալող, 
բայցիրավաբանականանձչհանդիսացողխումբ) 

խումբ 

տականգրանցմանտարեթիվը(եթեչգրանցվածխումբ է, 
արեթիվը)՝___________________________________________________________

անդամներիթիվը. 

______________  

տարեկան) __________________ 

սնենգրանցված և բնակվումտվյալհամայնքում 

________________________________________________________________

նկարագրել 

Ոչ-գյուղատնտեսական 

 

ստեղծման և գործունեությանֆինանսավորմանաղբյուրները(

Դոնորկազմակերպություն/ներ (նշելանվանումը՝ _______________________________________)

Է ՄԱԿ-ի ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման 

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, Պարենի և գյուղատնտեսությանկազմակերպությ

արենիհամաշխարհայինծրագրիկողմից: 

 

1 

____________________ 

____________________ 
__________________________ 

___________________ 

_________________________________________________________________  

_________________ 

___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(ընդգծել). 

_______________________________________) 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ 

զարգացման կազմակերպության, 

գյուղատնտեսությանկազմակերպության և 



 

11.3. Վարկայինմիջոցներ 

11.4. Այլ (նշել՝ ______________________________________________________________________________)

 

 

 

12. Ձերկազմակերպության/խմբիգործունեությանոլորտը

12.1. Առաջնայինարտադրություն 

12.2. Վերամշակում 

12.3. Այլգործունեություն 

 (նշել՝ __________________________________________
 
 

13. ԵթեՁերկազմակերպությունը/խումբը
խնդրումենքնշելխմբիգործունեությանարդյունքում
արտադրվածծավալները. 
 
 Արտադրվողմթերքները 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
 

14. ԵթեՁերկազմակերպությունը/խումբը
խնդրումենքնշելգործունեությանարդյունքումարտադրվողարտադրանքիանվանումը
արտադրվածծավալները. 
 

 Արտադրանք 

1 Մրգիվերամշակում՝ ջեմ, խյուս, հյութ

2 Հատապտղիվերամշակում՝ ջեմ, խյուս

______________________________________________________________________________)

գործունեությանոլորտը (ընդգծել).   

_________________________________________________________________)

ումբըզբաղվում էգյուղմթերքիառաջնայինարտադրությամբ
խմբիգործունեությանարդյունքումարտադրվողմթերքիանվանումը և 
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ա
տոննա

 

 

 

 

 

ումբըզբաղվում է գյուղմթերքիվերամշակմամբ, 
նշելգործունեությանարդյունքումարտադրվողարտադրանքիանվանումը և 

հյութ, այլ(նշել). 

խյուս, հյութ, այլ(նշել). 

2 

______________________________________________________________________________) 

_____________________________________________) 

առաջնայինարտադրությամբ, 

2018թ. 
արտադրվածծավալը, 
տոննա 

 

 

 

 

 

 

2018թ. 
արտադրված
ծավալը, 
տոննա 

 

 



 

3 Բանջարեղենիվերամշակում՝ պահածո

4 Ալկոհոլայինխմիչքիարտադրություն՝

5 Չիր (նշել). 

6 Պանրիարտադրություն (նշելպանրիտեսակները

7 Այլկաթնամթերքիարտադրություն 

8 Դեղաբույսերի և թեյիարտադրություն

9 Այլ (նշել). 

 
 
15. ԵթեՁերկազմակերպությունը/խումբը

խնդրումենքնշելգործունեությանարդյունքում
ծավալները. 

 
 Արտադրանք/ծառայությանտեսակ 

1  

2  

3  

4  

5  

 
16. Կազմակերպության/խմբիանդամներիսեփականությունը

 

Կազմակերպության/խմբիանդամիանու
ն,ազգանունը 

1.  

2.  

3.  

պահածո, մարինադ, խյուս, այլ(նշել). 

խմիչքիարտադրություն՝ գինի, կոնյակ, օղի, այլ(նշել). 

նշելպանրիտեսակները). 

 (նշել). 

թեյիարտադրություն (նշել). 

խումբըզբաղվում էոչգյուղատնտեսականգործունեությ
նշելգործունեությանարդյունքումարտադրվողարտադրանքի/ծառայության

 2018թ. 
արտադրվածծավալը/վաճառքիծավալները
ՀՀ դրամ 

 

 

 

 

 

անդամներիսեփականությունը. 

Հողատարածքը, հա Անասնագլխաքանակ
Վարելահող Պտղի և 

խաղողի
այգի 

Տնամերձ Խոշորեղջե
րավորան
ասուն 

1 2 3 4 
    

    

    

3 

 

 

 

 

 

 

 

ոչգյուղատնտեսականգործունեությամբ, 
ծառայությանանվանումը և 

վաճառքիծավալները, 

Անասնագլխաքանակ, գլուխ 
Խոշորեղջե որից՝ 

կով 
Ոչխար և 
այծ 

5 6 
  

  

  



 

4.  

5.  

Ընդամենը՝ 

 
 

17. Վաճառքիհիմնականշուկաները (ընդգծել

17.1. Արտահանում (նշելերկիրը _______________________________________

17.2. Համայնքիտարածքում 

17.3. Շուկայում՝ Երևան 

17.4. Շուկայում՝ մարզկենտրոն, այլքաղաք

17.5. Սուպերմարկետներին, խանութներին

17.6. Վերամշակողներին 

17.7. Միջնորդներին 

17.8. Ավտոճանապարհներին 

17.9. Այլ (նշել ______________________________

 
18. Կազմակերպության/խմբիանդամներիան

շինությունները,տեխնիկան և սարքավորումները
ջերմոց, արևային և արհեստականչորանոց
 

  Խմբիանդամներիա
անություն

1 Շենքեր, շինություններ, 
արտադրականտարածքներ, մ2 

 

2 Սառնարան, մ2  

3 Ջերմոց, ջերմատուն, մ2  

4 Արևայինչորանոց, մ2  

5 Արհեստականչորանոց, 
տարողությունը, կգ 

 

6 Վերամշակողհզորություններ, 
կգ/ժամ 

 

7 Անիվավոր և 
թրթուրավորտրակտոր, հատ 

 

    

    

    

ընդգծել). 

___________________________________________________________________

այլքաղաք 

խանութներին 

___________________________________________________________________________

անդամներիանձնական և ընդհանուրսեփականությունհանդիսացող
սարքավորումները (արտադրականտարածք, գյուղտեխնիկա

չորանոց, վերամշակողհզորություններ, այլ).  

Խմբիանդամներիանձնականսեփակ
անություն 

Խմբիանդամներիհ
անություն 
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____________________________) 

______________________________) 

ընդհանուրսեփականությունհանդիսացողշենքերը, 
գյուղտեխնիկա, սառնարան, 

Խմբիանդամներիհամատեղսեփակ



 

8 Հացահատիկայինկոմբայն, 
հատ 

 

9 Բեռնատարավտոմեքենա, 
հատ 

 

1
0 

Այլգյուղատնտեսականտեխնի
կա, հատ 

 

1
1 

Գյուղատնտեսականսարքավո
րումներ, հատ 

 

1
2 

  

1
3 

  

 
19. Կազմակերպության/խմբիմոտակատարիներիզարգացմանպլանները

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

20. Հայտադիմումիներկայացման (Կազմակերպության
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 

21. Կազմակերպության/խմբիանդամներըու

Եթե այո, խնդրում ենք նշել ցանկալի վերապատրաստման

Վերապատրաստամանթեմա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մոտակատարիներիզարգացմանպլանները. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ազմակերպության/խմբիկողմիցակնկալվողաջակցության
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

խմբիանդամներըունե՞նվերապատրաստմանկարիք(ընդգծել) ԱյոՈչ

վերապատրաստման ուղղությունները 

Վերապատրաստամանթեմա 
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___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

աջակցության) նպատակը.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

_________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

ԱյոՈչ 



 

22. Նպատակիիրականացմանհամարկազմակերպության

համաֆինանսավորմանպատրաստակամություն

 
23. Խումբըպատրաստակա՞մ է 

ծրագրիիրականացմանընթացքումգրանցվելորպես
 

24. Խնդրում ենք նկարագրել ձեր նախաձեռնության
նախաձեռնության հետևանքով հնարավոր
կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները

 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 
 

25. Արդյո՞քմասնակցելեքՏեղականմակարդակումռիսկիկառավարմանկամհամայնքայինդիմակայունությաննու
ղղվածայլմիջացառումների։Եթեայո, 

ապախնդրումենքնշելմանրամասներՁերկազմակերպությանմասնակցությանմասին։

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

26. ԻնչպիսիմիջոցառումներեքիրականացնումՁերկազմակեևպությաններսում՝ռեսուրսներիարդյունավետօգտ
ագործմանևէներգախնայողությանուղղությամբ։
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 

27. Խնդրում ենք ընդգծել, որտեղի՞ց եք տեղեկացել
27.1. ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի
27.2. Մարզպետարանից 
27.3. Համայնքապետարանից 
27.4. Ծանոթներից, ընկերներից, բարեկամներից
27.5. Այլ (նշել՝ ________________________________________________

 
28. Կազմակերպության/խմբիմասինցանկացածլրացուցիչտեղեկատվություն

հայտադիմումինկարողեքկցելլրացուցիչփաստաթղթեր
այլ. 

կազմակերպության/խմբիկողմիցառկա՞ է 

պատրաստակամություն(ընդգծել)ԱյոՈչ 

ծրագրիիրականացմանընթացքումգրանցվելորպեսիրավականկազմակերպություն(ընդգծել

նախաձեռնության ընթացքում առկա ռիսկերի նվազեցման
հնարավոր նոր ռիսկերի առաջացման մեղմացման կամ

միջոցառումները 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Արդյո՞քմասնակցելեքՏեղականմակարդակումռիսկիկառավարմանկամհամայնքայինդիմակայունությաննու
, 

սներՁերկազմակերպությանմասնակցությանմասին։ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ԻնչպիսիմիջոցառումներեքիրականացնումՁերկազմակեևպությաններսում՝ռեսուրսներիարդյունավետօգտ
ագործմանևէներգախնայողությանուղղությամբ։ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

տեղեկացել մեր ծրագրի մասին. 
գրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրություններից 

բարեկամներից 
________________________________________________________________________________

մասինցանկացածլրացուցիչտեղեկատվություն.ցանկությանդեպքում
հայտադիմումինկարողեքկցելլրացուցիչփաստաթղթեր, ինչպես, օրինակ, պայմանագրեր
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ընդգծել)ԱյոՈչ 

նվազեցման, ինչպես նաև 
կամ դրանց 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Արդյո՞քմասնակցելեքՏեղականմակարդակումռիսկիկառավարմանկամհամայնքայինդիմակայունությաննու

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

____________________
__________________________________________________________________________________________________ 
ԻնչպիսիմիջոցառումներեքիրականացնումՁերկազմակեևպությաններսում՝ռեսուրսներիարդյունավետօգտ

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________) 

անկությանդեպքում, 
պայմանագրեր, բիզնեսպլաններ, 



 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
 

Խնդրումենքուղարկելլրացվածհայտադիմումըհետևյալէլ
s.matevosyan@unido.org,apoghosyan@iom.int
Երևան, ՊետրոսԱդամյան փ. 14: 
 
Հարցերիդեպքում, խնդրումենքզանգահարել

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Խնդրումենքուղարկելլրացվածհայտադիմումըհետևյալէլ. 
apoghosyan@iom.intկամփոխանցել ՄԱԿ-ի հայաստանյանգրասենյակ

խնդրումենքզանգահարել043 507007կամ043 552232հեռախոսահամար
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__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ 

հասցեներին՝ 
հայաստանյանգրասենյակ, հասցեն՝ ք. 

հեռախոսահամարներով: 


