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ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ 

• Փաստաթուղթը տվող բաժինը

• Փաստաթղթի համարը

• Փաստաթղթի տիպը

• ՀԾՀ հայտանիշ՝ նորմալ վիճակ, հրաժարվել է

• Ազգանուն,անուն,հայրանուն

• Մահացած է/մահացած չէ

• Մահվան ամսաթիվ

• Ծննդյան ամսաթիվը

• Սեռ

• Հանրային ծառայությունների համարանիշ

• Քաղաքացիությունը

• Անձնագրի տրման ամսաթիվը

• Անձնագրի վավերականության ժամկետը

• Հասցե (ՀՀ բնակության կոդ, ՀՀ բնակության մարզ, Համայնք, Բնակավայր, Փողոց, Տուն/Շենք 
հմ.,Տան տեսակ, Բնակարան)

• Լուսանկար

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԱՏՄ ունիկալ ID

 ԱՏՄ VIN համար

 ԱՏՄ շարժիչի հզորություն/ձիաուժ

 Քաշը առանց բեռնվածության

 ԱՏՄ գույն

 ԱՏՄ VIN համար

 Փաստաթղթի համար

 ԱՏՄ հաշվառման համարանիշի տեսք

 ԱՏՄ թափքի տեսակ

 ԱՏՄ կարգավիճակ՝ հաշվառված է, հանված է

 ԱՏՄ շարժիչի հզորություն Զիաուժ

 Սեփականության վկայականի համար

 Պետ. Հաշվառման վկայականի համար

 ԱՏՄ տեսակի խումբ

 ԱՏՄ մոդել

 ԱՏՄ վառելիքի տեսակ

 Տարանցիկ համարանիշ

 Հատուկ նշումներ

 ԱՏՄ հենասարքի համար

 ԱՏՄ թողարկման տարեթիվ

 ԱՏՄ տեսակ

 ԱՏՄ տեսակ ID

 Առավելագույն թույլատրելի բեռնվածություն

 ԱՏՄ հաշվառման ամսաթիվ

 ԱՏՄ շարժիչի համար



11RBD/12CIB LI 72-01-02, խմբ. 1 
Ուժի մեջ է` 01.02.2021թ.-ից 

• Ժամանակավոր հաշվառման համար

• Դեղին հաշվառման համար

• ԱՏՄ մակնիշ

• ԱՏՄ մակնիշի տիպար

• ԱՏՄ կարգավիճակ

• Կիրառված սահմանափակումներ

• Գրավադրման մասին տվյալներ (Անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, Անձի ՀԾՀ, 
Իրավաբանական անձի/ֆիզ.անձ, Անձը հաստատող փաստթղթի համար, Սեռ, Փաստաթղթի 
տեսակ, Անձի քաղաքացիություն, Անձի հասցեի նկարագիր, Գրավադրման ամսաթիվ, 
Գրավադրված գումարի չափ, Գրավադրված գումարի արտարժույթ, Գրավադրման վայր, 
Վերագրավադրման թույլատրվություն)

• Հաշվառված անձի մասին տվյալներ (Անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, Անձի ՀԾՀ, 
Իրավաբանական անձի/ֆիզ.անձ, Անձը հաստատող փաստթղթի համար, Սեռ, Փաստաթղթի 
տեսակ, Անձի քաղաքացիություն, Ծննդյան ամսաթիվ, Անձի հասցեի նկարագիր)

• Սեփականատիրոջ մասին տվյալներ (Սեփականության ծագման ամսաթիվ, Անձի անուն, 
ազգանուն, հայրանուն, ՀԾՀ, Իրավաբանական անձի/ֆիզ.անձ, Անձը հաստատող փաստաթղթի 
համար, Սեռ, Փաստաթղթի տեսակ, Անձի քաղաքացիություն, Ծննդյան ամսաթիվ, Անձի 

հասցեի նկարագիր)

• Ապահովագրման մասին տվյալներ (ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ, ԱՊՊԱ պայմանագրի ավարտ, 
ԱՊՊԱ գործակալ)

• Վարորդական իրավունք (ՎՎ համար,ՎՎ կարգեր,ՎՎ զրկված է և ապաակտիվացված լինելու 
մասին տեղեկատվություն, Անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն,Անձի ՀԾՀ, Անձը հաստատող 
փաստաթղթի համար,Սեռ, Անձի քաղաքացիություն,Ծննդյան ամսաթիվ,Անձի հասցեի 
նկարագիր)

• Անձի հասցեի նկարագիր (Պետություն, Մարզ, Համայնք, Քաղաք,Հասցե 1, Հասցե 2, Տան համար, 
Փողոց, Բնակարան, Փոստային դասիչ, Կազմակերպության հեռախոսահամար, 
Կազմակերպության, բջջ.hեռախոսահամար, Էլ.հասցե, Կայք, Հասցեն՝ ամբողջական տեսքով) 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 Վարույթի կոդ

 Մուտքի ամսաթիվ

 Հարուցման ամսաթիվ

 Բնույթ

 Բաշխման կարգ

 Պարտապանի անուն/անվանում

 Պարտապանի հասցե

 Տոկոսի հաշվարկի հայտանիշ`առկա է թե ոչ

 Բռնագանձման գումարի չափ

 Կատ. ծախսի գումարի չափ

 Հայցի ապահովման գումարի չափ

 Ալիմենտի գումարի չափ

 Վարույթի մնացորդ

 Դատարանի կոդ

 Կատ. թերթի ամսաթիվ

 Կատ. թերթի համար, նախկին համար

 Կատ. թերթի պահանջ, նախկին պահանջ

 Եթե ընթացիկ չէ, ապա ինչ հոդվածով է փոփոխված
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 Փոփոխման ամսաթիվ

 Վարույթի վիճակ

ՆՈՐՔ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ 

• Անուն, Ազգանուն,Հայրանուն

• Գործող անձնագրի սերիա և համար, երբ և ում կողմից է տրվել

• Ծննդյան օր, ամիս, տարի

• Սեռ

• Սոցիալական ապահովության քարտի համար

• Գրանցման հասցե (մարզ, համայնք, փողոց, շենք, բնակարան)

• Տեղեկատվություն աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ, նշելով՝ կազմակերպության 
անվանումը, կազմակերպության իրավաբանական հասցեն և հեռախոսահամարը, ՀՎՀՀ, 
ընդունման և ազատման ամսաթիվը, պաշտոնը, ամսական աշխատավարձը

Իրավաբանական անձանց վերաբերյալ 

 Իրավաբանական անձի անվանում

 Պետ․ռեգիստրի կոդ

 Գրանցման օր

 Հիմնադրի կամ Ա/Ձ անձնագիր

 Կազմակերպության իրավաբանական հասցե

 Կազմակերպության հեռախոս

 Գործունեության տեսակ

 Հիմնադրի կամ Ա/Ձ ԱԱՀ

 Ներկա վիճակը (գործող, լուծարված և այլն)

 Աշխատողների քանակ

 Ա/Ձ բնակության հասցե

 Ա/Ձ գործունեության ժամկետ

 Ա/Ձ գործունեության խումբ




