ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ–ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

Դիմում եմ
□ անձամբ
□ որպես ծնող (խնամակալ)
□ որպես լիազորված անձ
□ որպես այլ պետության իրավասու մարմնի
աշխատակից

Անձնագիրը
□ կորել է
□ ժամկետը լրացել է
□ վնասված կամ մաշված է
□ երբևէ չի տրամադրվել

լուսանկարի
համար
35 x 45 մմ

Խնդրում եմ տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական:
Իմ մասին հայտնում եմ հետևյալը.
* - ով նշված կետերը պարտադիր են լրացման համար

1*

Ազգանունը

2*

Անունը

3*

Հայրանունը

4*

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

5*

Ծննդյան վայրը (երկիր, քաղաք/գյուղ)

6*

Քաղաքացիությունը

7*

Այլ պետության քաղաքացիության առկայությունը

8

ՀՀ-ում հաշվառման հասցեն (մարզ, քաղաք/գյուղ,
փողոց, տուն/բն.) և հեռախոսահամարը
_____________________________________
_____________________________________

9

Տվյալ երկրում փաստացի բնակության հասցեն և
հեռախոսահամարը

10

էլեկտրոնային փոստի հասցեն
(առկայության դեպքում)

11

ՀՀ վերադառնալու օրը, ամիսը, տարին

12

ՀՀ վերադառնալու նախատեսվող միջոցը
(ինքնաթիռ, ավտոբուս, այլ)

_____________________________________
_____________________________________
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թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆ ԱՆՎՃԱՐ ՏԱԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայականն անվճար տրվում է`
1. Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնք նախկինում չեն ստացել ՀՀ
քաղաքացու անձնագիր.
2. Հայաստանի Հանրապետության` 16 տարին չլրացած, ինչպես նաև 63 տարին լրացած
քաղաքացիներին.
3. օտարերկրյա պետությունից վտարման ենթակա ՀՀ քաղաքացիներին.
4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու (փոխանակելու) համար դիմած
և սահմանված ժամկետում իր անձնագիրը չստացած ՀՀ քաղաքացիներին.
5. պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու, վարժական հավաքներին կամ
զորահավաքներին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն մեկնող ՀՀ
քաղաքացիներին.
6. բազմազավակ (չորս և ավելի անչափահաս երեխա) ընտանիքի անդամ հանդիսացող ՀՀ
քաղաքացիներին.
7. առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիներին.
8. Հայաստանի Հանրապետության դատարանների և այլ իրավասու մարմինների որոշումների հիման
վրա Հայաստանի Հանրապետություն մեկնող (տեղափոխվող) ՀՀ քաղաքացիներին.
9. օտարերկրյա պետությունների ազատազրկման վայրերից ազատված ՀՀ քաղաքացիներին.
10. հափշտակության կամ այլ հանցագործության, ինչպես նաև անհաղթահարելի ուժի (բնածին կամ
տեխնածին աղետ, քաղաքական հուզումներ, պատերազմ և այլն) ազդեցության արդյունքում ՀՀ
քաղաքացու անձնագրից զրկված ՀՀ քաղաքացիներին, եթե ներկայացվում է տվյալ հանգամանքն
ապացուցող փաստաթուղթ կամ դեպքը հանրահայտ փաստ է.
11. ՀՀ այն քաղաքացիներին, որոնց մշտական բնակության օտարերկրյա պետությունում ստեղծվել է
այնպիսի արտակարգ իրավիճակ, որը սպառնում է քաղաքացիների կյանքին կամ առողջությանը:

□ ՀՀ վերադարձի վկայականն անվճար ստանալու վերը նշված ցանկին ծանոթացել եմ:
□ Իմ կողմից ներկայացված տվյալների և լուսանկարի իսկությունը հավաստում եմ:
Վճարված պետական տուրքի չափը _________________
Դիմող՝

_____________________
(ստորագրություն)

Դիմելու ամսաթիվը՝ «

________________________________________________
(անուն, ազգանուն)

» _______________ 202

թ.

______________________________________

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ
Տվյալները ստուգված են՝
_____________________________________
(հյուպատոսի ազգանունը և ստորագրությունը)
«

» _________________ 202

թ.

