
ՀՀ ՊՆ 16.06.2014թ. N 672 հրամանով հաստատված Միջգերատեսչական 
հանձնաժողովին ներկայացվող 

փաստաթղթերի լրացման կարգի 
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 

 
1. Միջգերատեսչական հանձնաժողովին ներկայացվող դիմումների 

լրացման կարգը. 
1) Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահին հասցեագրված դի-

մումը ներկայացվում է ամբողջությամբ ձեռագիր կամ համակարգչով տպագրված 
(ՀՀ ՊՆ հրամանով հաստատված դիմումների ձևանմուշները նախատեսված չեն 
ձեռագրով լրացնելու համար), 

2) Դիմումների ձևանմուշներում «(նշել)» գրառումը ենթադրում է այդ բառից 
առաջ գրված համապատասխան տարբերակի ընտրության կատարումը: 

Օրինակ`  
- «... ջոկատի, զորամասի (նշել)...» գրառումը նշանակում է, որ քաղաքացին 

դիմում պետք է նշի կամ «ջոկատ», կամ «զորամաս» բառը` հիմք ընդունելով այն 
փաստը, թե մարտական գործողություններին ինքը մասնակցել է ջոկատի, թե 
զորամասի կազմում, 

- «... ՀՀ, ԼՂՀ (նշել)...» գրառումը նշանակում է, որ պետք է նշվի կամ «ՀՀ», կամ 
«ԼՂՀ» հապավումը` հիմք ընդունելով այն փաստը, թե որտեղ է մասնակցել 
մարտական գործողություններին, 

- «... Մարտական գործողությունների մասնակցի, Երկրապահ կամա-
վորականի (նշել)...» գրառումը նշանակում է, որ պետք է նշվի այդ երկու 
կարգավիճակներից մեկը` հիմք ընդունելով այն փաստը, թե մարտական 
գործողություններին ինքը մասնակցել է որևէ զորամիավորման կազմում, թե 
կամավորական ջոկատի կազմում: Ընդ որում մարտական գործողություններին 
զինված ուժերի որևէ զորամասի կազմում մասնակցած քաղաքացին գրում է 
«Մարտական գործողությունների մասնակցի», իսկ կամավորական ջոկատում 
մասնակցածը` «Երկրապահ կամավորականի» բառերը: 

Այն անձինք, ովքեր մասնակցել են մարտական գործողություններին և′ 
զորամիավորման, և′ կամավորական ջոկատի կազմում, դիմումում գրառում են այն 
կարգավիճակի անվանումը, որի վերաբերյալ դիմումին կից ներկայացվող 
փաստաթղթերը առավել լիարժեք են հիմնավորում մասնակցության փաստը: 

Եռամսյա հավաքներով մարտական գործողություններին մասնակցած 
անձինք, ինչպես նաև զորակոչի միջոցով պարտադիր զինվորական ծառայության 
ընթացքում մարտական գործողություններին մասնակցած շարքային կազմի զին-
ծառայողները գրում են «Մարտական գործողությունների մասնակցի» բառերը: 

 
2. «Ձև 1» դիմումին կից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

ցանկը` 
1) մարտական ուղի` տրված մարտական գործողություններին մասնակցած 

ստորաբաժանման հրամանատարի կողմից և վավերացված զորամասի կնիքով, 
կամ ջոկատի հրամանատարի կողմից՝ վավերացված տարածքային զինվորական 
կոմիսարիատի կամ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության 
կնիքով: Մարտական ուղում պետք է մանրամասն նշված լինի մարտական 
գործողություններին մասնակցության ժամկետները (օր, ամիս, տարեթիվ), 
վայրերը, ջոկատի անվանումը կամ զորամասի համարը:  



Մարտական ուղին ջոկատի (զորամասի) հրամանատարի հաստատման 
անհնարության դեպքում (հրամանատարը մահացել է, բնակվում է Հայաստանի 
Հանրապետությունից դուրս, զորամասը լուծարվել է և այլն)` անհրաժեշտ է 
ներկայացնել նույն ջոկատի (զորամասի) կազմում ընդգրկված թվով 5 մարտական 
գործողությունների մասնակիցների վկայագրեր` սահմանված կարգով 
հաստատված տարածքային զինվորական կոմիսարի կամ Երկրապահ 
կամավորականների միության վարչության նախագահի կողմից:  

Վկայագրի մեջ անհրաժեշտ է նշել անձի մարտական գործողություններին 
մասնակցության ժամկետները (օր, ամիս, տարեթիվ), վայրերը, ջոկատի անվա-
նումը կամ զորամասի համարը (վկայագրի ձևանմուշը հաստատված է ՀՀ ՊՆ ՀՀ 
ՊՆ 16.06.2014թ. N672 հրամանով` ձև 7), 

2) ինքնակենսագրություն, 
3) տեղեկանք բնակավայրից, 
4) անձնագրի պատճենը, 
5) տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից և զինգրքույկի պատճենը, 
6) մարտական գործողությունների շրջան մեկնելու վերաբերյալ հրաման-

ների քաղվածքներ (ՀՀ ՊՆ կամ ՊԲ արխիվից), 
7) պարգևատրման վերաբերյալ հրամանագրերի, մեդալների վկայական-

ների պատճեները, 
8) 1 հատ 9x12 չափսի լուսանկար, 
9) մարտական գործողություններին մասնակցությունը հաստատող այլ 

փաստաթղթեր (օրինակ` վիրավորման, բուժման վերաբերյալ և այլն): 
 
3. «Ձև 2» դիմումին կից ներկայացվում են. 
1) 1989թ.-ից մինչև 1994թ. մայիսի 12-ը զոհվածների ընտանիքների 

անդամները ներկայացնում են ՀՀ ՊՆ ԶՍՊ վարչության կողմից տրված 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահո-
վության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ձևի տեղեկանքը և 3x4 չափսի 2 հատ 
լուսանկար: 

2) հրադադարից՝ 1994թ. մայիսի 12-ից հետո, մահացած ազատամարտիկ-
ներին կարգավիճակ տալու համար ընտանիքների անդամները ներկայացնում են 
մահվան վկայականը, ինչպես նաև 2-րդ կետի 1), 6), 7), 8) և 9) ենթակետերում 
թվարկված փաստաթղթերը: 

 
4. Արտասահմանյան երկրներում մշտական բնակություն հաստատած 1989-

1994թթ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 
գործողություններին մասնակցած անձինք «Մարտական գործողությունների 
մասնակցի» կամ «Երկրապահ կամավորականի» կարգավիճակ ստանալու համար 
պահանջվող փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրա-
պետության հյուպատոսական ծառայությունների միջոցով, որոնք ներկայացվում 
են Միջգերատեսչական հանձնաժողովին՝ տարածքային զինկոմիսարիատների 
կողմից վավերացվելուց հետո` ՀՀ ՊՆ 16.06.2014թ. N672 հրամանով սահմանված 
կարգով: 
  
 
 
 
 

 



Ò¨ 1 
 

ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð, 

Ø²ðî²Î²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆ ºì  

ºðÎð²ä²Ð Î²Ø²ìàð²Î²ÜÜºðÆ Î²ð¶²ìÆÖ²ÎÆ Ð²ðòºðàì 

¼´²ÔìàÔ ØÆæ¶ºð²îºêâ²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ  

Ü²Ê²¶²Ð ê.úÐ²ÜÚ²ÜÆÜ 

 

____________________________________-Çó 

Ð³ëó»Ý`_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ð»é.________________________ 

 

¸ Æ Ø àô Ø 

 

ºë` _____________________________________________ 19    Ã. ___________________ ³ÙëÇó 
                                     (².².Ð.) 
ÙÇÝã¨ 19   Ã. ___________________ ³ÙÇëÁ ______________________ çáÏ³ïÇ, ½áñ³Ù³ëÇ (Ýß»É) 

Ï³½ÙáõÙ (Ññ³Ù³Ý³ï³ñ` _____________________________) Ù³ëÝ³Ïó»É »Ù ÐÐ, ÈÔÐ (Ýß»É) 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕí³Í Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ 

ÃíáõÙ`____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 

(³½³ï³·ñÙ³Ý) Ù³ñï»ñÇÝ: 

19   Ã. ________________ ³ÙëÇ _____-ÇÝ ________________________________ í³ÛñáõÙ 

Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï íÇñ³íáñí»É »Ù ¨ µáõÅí»É _______________________ 

ÑáëåÇï³ÉáõÙ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ (Ýß»É): 

ÎÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ù å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ 9x12ëÙ ã³÷ëÇ 1 Ñ³ï 

Éáõë³ÝÏ³ñ`  

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

    .......... 

ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÇÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É ï³É »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ` áñå»ë Ø³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ, 

ºñÏñ³å³Ñ Ï³Ù³íáñ³Ï³ÝÇ (Ýß»É): 

 

 ¸ÇÙáÕ`   ________________         ______________________ 
             (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ)     (³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ)   

 

§____¦_____________20    Ã. 

 
 



Ò¨ 2 

 

ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð, 

Ø²ðî²Î²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆ ºì  

ºðÎð²ä²Ð Î²Ø²ìàð²Î²ÜÜºðÆ Î²ð¶²ìÆÖ²ÎÆ Ð²ðòºðàì 

¼´²ÔìàÔ ØÆæ¶ºð²îºêâ²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ  

Ü²Ê²¶²Ð ê.úÐ²ÜÚ²ÜÆÜ 

 

____________________________________-Çó 

Ð³ëó»Ý`_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ð»é.________________________ 

 

¸ Æ Ø àô Ø 

 

Ð³Ûñë, Ù³Ûñë, ³ÙáõëÇÝë, ÏÇÝë, áñ¹Çë, ¹áõëïñë (Ýß»É)`___________________________ 
                                             (².².Ð.) 

 ___________________________________-Á 19   Ã. _______________________ ³ÙëÇó ÙÇÝã¨ 19   Ã. 

_____________________ ³ÙÇëÁ ______________________ çáÏ³ïÇ, ½áñ³Ù³ëÇ (Ýß»É) Ï³½ÙáõÙ 

Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ÐÐ, ÈÔÐ (Ýß»É) ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕí³Í 

Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ½áÑí»É ¿ _________________________ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ 

(í³ÛñáõÙ), Ù³Ñ³ó»É ¿ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá (Ýß»É) ______Ã. _______________ ³ÙëÇ _____-ÇÝ: 

ÎÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ù å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ½áÑí³ÍÇ (Ù³Ñ³ó³ÍÇ) 

9x12ëÙ ã³÷ëÇ 1 Ñ³ï Éáõë³ÝÏ³ñ`  

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

   .......... 

ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É ï³É »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ` áñå»ë Ø³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ, 

ºñÏñ³å³Ñ Ï³Ù³íáñ³Ï³ÝÇ (Ýß»É): 

 

  

¸ÇÙáÕ`   ________________         ______________________ 
             (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ)     (³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ)   

 

§____¦_____________20    Ã. 

 
 
 
 
 
 



Ò¨ 3 

 

ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð 

ê.úÐ²ÜÚ²ÜÆÜ 

 

____________________________________-Çó 

Ð³ëó»Ý`_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ð»é.________________________ 

 

¸ Æ Ø àô Ø 

 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ »ñÏñ³å³Ñ 

Ï³Ù³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 20   Ã. ________________  _____-Ç ÝÇëïÇ áñáßÙ³Ý` ÇÝÓ ïñí»É ¿ ¹ñ³Ï³Ý 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ` Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ÇÝÓ ßÝáñÑ»É Ø³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ, ºñÏñ³-

å³Ñ Ï³Ù³íáñ³Ï³ÝÇ (Ýß»É) Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¨ Ñ³ïÏ³óÝ»É ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Ç 

íÏ³Û³Ï³Ý: 

ÎÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ù ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ 

3x4ëÙ ã³÷ëÇ 2 Ñ³ï Éáõë³ÝÏ³ñ: 

 

  

¸ÇÙáÕ`   ________________         ______________________ 
             (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ)     (³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝáõÝÁ)   

 

§____¦_____________20    Ã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ì Î ² Ú ² ¶ Æ ð 
 

ºë` _____________________________________________ 19    Ã. ___________________ ³ÙëÇó 
                                     (².².Ð.) 
ÙÇÝã¨ 19   Ã. ___________________ ³ÙÇëÁ ______________________ çáÏ³ïÇ, ½áñ³Ù³ëÇ (Ýß»É) 

Ï³½ÙáõÙ (Ññ³Ù³Ý³ï³ñ` _____________________________) Ù³ëÝ³Ïó»É »Ù ÐÐ, ÈÔÐ (Ýß»É) 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕí³Í Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ 

ÃíáõÙ`____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 

(³½³ï³·ñÙ³Ý) Ù³ñï»ñÇÝ: 

ìÏ³ÛáõÙ »Ù, áñ __________________________________-Á 19    Ã. _______________ ³ÙëÇó 
                  (².².Ð.) 
ÙÇÝã¨ 19   Ã. ___________________ ³ÙÇëÁ ÝáõÛÝ çáÏ³ïÇ, ½áñ³Ù³ëÇ (Ýß»É) Ï³½ÙáõÙ Ù³ë-

Ý³Ïó»É ¿ ÐÐ, ÈÔÐ (Ýß»É) ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕí³Í Ù³ñï³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ`_________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý (³½³ï³·ñÙ³Ý) Ù³ñï»ñÇÝ: 

ìÏ³Û³·ÇñÁ ·ñí³Í ¿ ÇÙ ÏáÕÙÇó, áñÇ Ñ³Ù³ñ ëïáñ³·ñáõÙ »Ù: 

 
____________________________  
                               (².².Ð.) 

²ÝÓÝ³·Çñ__________________, ïñí³Í ______ ÏáÕÙÇó    

     

 _______________         §____¦_____________20    Ã. 
      (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ) 

 
  
 
     

 §Ð³ëï³ïáõÙ »Ù¦ 
 
_________________________________ ___________________ 

(å³ßïáÝÁ, ².².Ð.)               (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ) 

 
         Î.î. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 


