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Լ ո ւ ս ա
ն կ ար

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
1.

Անունը, հայրանունը, ազգանունը (եթե փոխել եք Ձեր
անունը, հայրանունը կամ ազգանունը, ապա նշեք
Ձեր բոլոր անունները, հայրանունները,
ազգանունները և փոխելու պատճառները), դիմողի
ցանկությամբ` էլեկտրոնային փոստի հասցեն և (կամ)
բջջային հեռախոսահամարը

2.

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը

3.

Ծննդյան վայրի լրիվ անվանումը

4.

Ազգությունը (եթե փոխել եք` երբ և պատճառները)

5.

Քաղաքացիությունը (հպատակությունը)

6.

Եթե ունեք այլ պետության քաղաքացիություն, նշեք,
թե որ պետության քաղաքացի եք

7.

Բնակվե՞լ եք այլ պետություններում (ե՞րբ և որտե՞ղ)

8.

Ընտանեկան դրությունը (ամուսնացած,
ամուսնալուծված, չամուսնացած, այրի)

9.

Կրթությունը և մասնագիտությունը (ե՞րբ և ո՞ր
ուսումնական հաստատությունն եք ավարտել)

10.

Ունե՞ք, արդյոք, գիտական աստիճան և գիտական
կոչում

11.

Ունե՞ք, արդյոք, գիտական աշխատանքներ և
հայտնագործություններ

12.

Ընտրվե՞լ եք ներկայացուցչական մարմիններում (ե՞րբ
և որտե՞ղ)

13.

Ենթարկվե՞լ եք, արդյոք, քրեական կամ վարչական
պատասխանատվության (ե՞րբ և ինչի՞ համար)

14.

Տառապու՞մ եք արդյոք նշված հիվանդություններով
(եթե այո նշեք որով)
ժանտախտ (թոքային ձև) -/plagսe (lung fօrm)
խոլերա /cհօlera/ , շնչառական օրգանների ակտիվ
տուբերկուլոզ (հարուցչի արտազատմամբ` բոլոր
ձևերը) /active tuberculosis of respiratory organs (all forms
with pathogen release) արևադարձային մալարիա /
tropical malaria/, ատիպիկ թոքաբորբ /atypical
pneumonia/ , թռչնագրիպ /avian flu/, ՄԻԱՎ / AIDS

15.

Ունեցե՞լ եք, արդյոք, մասնակցություն ռազմական
գործողությունների, եթե այո` նշեք մասնակցության
երկիրը, գործողությունների ժամանակը, զբաղեցրած
պաշտոնը: Գտնվե՞լ եք, արդյոք, գերության մեջ

16.

Ե՞րբ եք ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն

17.

Հայաստանի Հանրապետություն գալու նպատակը

18.

Նախկինում եղե՞լ եք Հայաստանի
Հանրապետությունում (ե՞րբ և ի՞նչ նպատակով)

19. Ձեր մերձավոր ազգականները (հայր, մայր, քույր, եղբայր, ամուսին, կին, երեխաներ): Եթե նշված
անձանցից որևէ մեկը փոխել է իր անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ ազգությունը, ապա նշեք
ամբողջությամբ:
Ազգակցական
կապը

Անունը, ազգանունը,
հայրանունը

Ծննդյան օրը,
Ազգությունը Քաղաքաամիսը,
ցիությունը
տարեթիվը

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

Մշտական
բնակության
վայրը

20. Ձեր կատարած աշխատանքը` սկսած աշխատանքային գործունեության սկզբից (ներառյալ
ուսումը բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում,
զինվորական ծառայությունը): Նշված մասը լրացնելիս անհրաժեշտ է նշել աշխատանքի վայրի
այն անվանումը, որը եղել է Ձեր աշխատելու ժամանակ: Զինվորական ծառայության մասին
տեղեկությունները տալ ըստ զինվորական գրքույկի` նշելով պաշտոնը և զինվորական կոչումը:
Օրը, ամիսը և տարեթիվը
ընդունվելու

Աշխատանքի (ուսման)
վայրի անվանումը,
զբաղեցրած պաշտոնը

ազատվելու

21.

Ունե՞ք, արդյոք, պետական պարգևներ

22.

Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ,
զինվորական կոչումը

23.

Քաղաքացիություն ստանալու դրդապատճառները

24.

Մշտական բնակության վայրը (հասցեն) Հայաստանի
Հանրապետությունում և արտասահմանում)

Աշխատանքի (ուսման)
գտնվելու վայրը (հասցեն)

25. Նշեք բոլոր այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք կցվել են հարցաթերթիկին`

26. Ի՞նչ կցանկանայիք հաղորդել Ձեր և Ձեր հարազատների մասին, նշված տվյալներից բացի

27. Ծառայողական նշումներ`

__________________________________________________________________ -ը ունի`
(անունը, ազգանունը)

ա) անձնագիր
(սերիան, համարը, անձնագիր տվող կազմակերպության անվանումը)

տրված` ____

թ. մինչև ______

բ)

թ. ժամկետով.

կացության կարգավիճակ
(հատուկ անձնագրի

, տրված`

կողմից`

վկայականի սերիան և համարը)

թ. մինչև
_____________ թ. ժամկետով.
գ) քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայական
(սերիան և համարը)

տրված`

կողմից`

թ. մինչև

թ. ժամկետով:

28. Հարցաթերթիկը, դրանում նշված փաստաթղթերը և լրացման ճշտությունն ստուգեց

(ընդունող պաշտոնատար անձի ազգանունը, պաշտոնը և ստորագրությունը)

_______ ______________________ 2022թ.
(ընդունման ամսաթիվը)

29. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու
պատասխանատվության մասին զգուշացված եմ`

համար

օրենքով

նախատեսված

_______________________

_________________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

