
 

National SDG Council  
Civil Society membership application 

In addition to the completed membership application form please attach the hard copies of the 

documents listed below and submit them from Monday to Friday, 9AM to 6PM to the following 

address: 

 
14 Petros Adamyan str., 0010, Yerevan, Armenia 

UN Armenia House, RCO P.O. Box 
 
Documents (to enclose with the application form): 

✓ Copy of organization charter 
✓ Copy of state registration license 

✓ Reference note outlining: 
➢ the organizations operations in selected area, the duration 
➢ implemented programs 

 
➢ size of annual budget (estimate) 
➢ number of stakeholders 
➢ geographic distribution of stakeholders 
➢ research conducted 
➢ reports published 

 
Name of organization    

  
Mission of organization  

  
 
 
Address of organization 

  
First and last name of the head of the organization 

  
 
 
Passport number 

  
Contact details   

email 

  
                                                                                                                        fax, phone 



 
 
CSO area of operations (please choose only 1 out of the 7) 

 Labor, employment, and poverty eradication 
 Education 
 Health 
 Environmental and climate change 
 Justice and Human Rights Protections 
 Industry, trade and Innovation 
 Infrastructure (energy, roads, transportation, water, etc.) 

  
Years of operations in chosen area  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԿԶՆ ազգային խորհուրդ 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության 

անդամակցության ձևաթերթ 

Լրացված անդամակցության ձևաթերթից բացի՝ խնդրում ենք կցել ստորև նշված 

փաստաթղթերի պատճենները և ներկայացնել հետևյալ հասցեով երկուշաբթիից ուրբաթ՝ 

ժամը 09:00-18:00՝ 

Պետրոս Ադամյան 14, 0010, Երևան, Հայաստան 

ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, մշտական համակարգողի փոստային արկղ 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ 

✓ Կազմակերպության կանոնադրության պատճեն 

✓ Պետական ռեգիստրի վկայական 

✓ Տեղեկանք՝ ուրվագծող 

➢ ընտրված ոլորտում կազմակերպության գործողությունները, 

ժամանակացույցը 

➢ իրականացված ծրագրերը 

➢ տարեկան բյուջեի նախահաշվարկը 

➢ շահառուների քանակը 

➢ շահառուների աշխարհագրական բաշխվածությունը 

➢ իրականացված հետազոտությունները 

➢ հրապարակված հետազոտությունները 
 

Կազմակերպության անվանում    

  
Կազմակերպության առաքելություն  

  
 

 

Կազմակերպության հասցե 

  
Կազմակերպության ղեկավարի անուն, ազգանուն  

  
 

 

Անձնագրի համար  

  



 
 

Կոնտակտային տվյալներ   
էլ. փոստ 

  
ֆաքս, հեռախոսահամար 

 

ՔՀԿ գործունեության ոլորտ (ստորև ներկայացված 7 տարբերակից) 

 Աշխատանք, զբաղվածություն և աղքատության վերացում 

 Կրթություն 

 Առողջապահություն 

 Շրջակա միջավայրի և կլիմայի փոփոխություն 

 Արդարադատություն և մարդու իրավունքների պաշտպանություն 

 Արդյունաբերություն, առևտուր և նորարարություն 

 Ենթակառուցվածք (էներգիա, ճանապարհաշինություն, տրանսպոր, ջուր և այլն) 

  
Ընտրված ոլորտում աշխատանքային փորձը  
  
 

 


