
Ձև № 2 
 

 
(լրացնել պարզ և ընթեռնելի, աստղանիշով նշված տողերը ենթակա են պարտադիր լրացման) 

1* Ազգանունը  

2* Անունը  
3 Հայրանունը  

4* Ծննդյան օրը, ամիսը և տարին  

5* Սեռը  

6* Ծննդյան վայրը (երկիր, քաղաք/գյուղ)  

7* ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման 
քարտի համարը կամ հանրային ծառայությունների 
համարանիշը 

 

8* Հեռախոսահամար  

9* Էլեկտրոնային փոստի հասցե  

10* Օտարերկրյա պետություն մեկնելու կամ այդտեղ 
գտնվելու նպատակը 

 

11* Օտարերկրյա պետությունում գտնվելու (բնակվելու) 
փաստացի կամ նախատեսվող վայրի հասցեն 

 

12* Օտարերկրյա պետությունում գտնվելու (բնակվելու) 
փաստացի կամ ենթադրվող ժամանակահատվածը 

13* Օտարերկրյա պետությունում գտնվելու (բնակվելու) 
իր կարգավիճակը 

 

14* ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում 
հաշվառման հասցեն, իսկ հաշվառում չունենալու 
դեպքում` վերջին հաշվառման հասցեն 

 

15* Առնչությունը զինապարտությանը (որ զինվորական 
կոմիսարիատում է հաշվառված, անցել է 
պարտադիր զինվորական ծառայություն, թե` ոչ) 

 

16* Ծնողի (որդեգրողի) անունը, ազգանունը, ծննդյան 
օրը, ամիսը, տարին և կոնտակտային տվյալը 
(հեռախոսահամար կամ էլեկտրոնային փոստի 
հասցե), եթե դիմումը ներկայացնում է մինչև 16 
տարեկան քաղաքացու ծնողը (որդեգրողը) 

 

17 Լրացուցիչ կոնտակտային տվյալները  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ 
183 ՕՐԻՑ ԱՎԵԼԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ  

ԲՆԱԿՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  
ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Լուսանկարի 
համար 

 



(հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստի հասցե) 

18 Արտակարգ իրավիճակի դեպքում կոնտակտային 
անձի տվյալները (նշել ազգանունը, անունը, 
հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի 
հասցեն) 

 
 
 
 

19 Տեղեկություններ իր հետ ճանապարհորդող կամ 
բնակվող ընտանիքի անդամների մասին  
 

20 Աշխատանքի կամ ուսման վայրը  
 

21 Այլ տեղեկություններ  

22 Լրացման օրը, ամիսը, տարին «_____» ___________________ 20____ թ. 

 
1. Հյուպատոսական հաշվառումը կամավոր և անվճար ծառայություն է, 

2. Հյուպատոսական հաշվառումն իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների և շահերի 
պաշտպանությունն ապահովելու, արտակարգ իրավիճակներում աջակցություն ցուցաբերելու, 
քաղաքացիների կողմից իրենց պարտականությունների կատարումը դյուրացնելու, ինչպես նաև 
բնակչության պետական ռեգիստրում մշտական բնակության միայն մեկ վայրի հասցեով հաշվառելու 
նպատակով, 

3. ՀՀ տարածքից դուրս 183 օրից ավելի ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական 
հաշվառման կանգնած քաղաքացիները բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառվում են 
հյուպատոսական հաշվառման հասցեով,  

4. Իմ կողմից ներկայացված տվյալները պաշտպանված են և կարող են օգտագործվել միայն ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով, 

Վերոնշյալ 1-ից 4-րդ կետերին ծանոթացել եմ և համաձայն եմ 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերը __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Դիմող`  ________________________   ___________________________________ 
      (ստորագրություն)   (անուն, ազգանուն) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ 
Տվյալները ստուգված են 
_____________________________________ 
(պաշտոնատար անձի ստորագրությունը) 

«______» ___________________ 20___ թ. 


