
 



 

 

 

 



Կենսաթոշակային հաշվով գործառնությունների մասին տեղեկանք ստանալու դիմումի լրացման ուղեցույց 

 
 «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների 

համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր 

լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային 

ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սույն 

վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե 

մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),  

 «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ 

նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, 

 «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես 

որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, 

 «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան 

ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող 

փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990, 

 «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է 

անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա, 

 «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 

թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի 

տեսակը, 

 «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում 

պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը 

հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը 

հաստատող փաստաթղթի տեսակ»  վանդակում լրացվել է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 

որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա 

քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող 

այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը, 

 «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի 

քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ 

քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող 

անձ»,  

 «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա 

քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական  

շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ 

տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, 

որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ 

նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ 

առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ 

ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական  (պրոֆեսիոնալ) 

գործունեության իրականացման վայրը),  

մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,  

 «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն 

ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել 

«12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),  

 «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է 

մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի 

լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» 

տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա 

տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն, 

 «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի  բնակության վայրի 

փոստային ինդեքսը,  

 «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,  

 «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, 

որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա 

հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),  

 «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի 

(քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա 

հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է 

մասնակիցը,  

 «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր 

լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան 

(շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,  

 «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն 

հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով 

հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,  

 «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն 

բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ 

հաստատել մասնակցի հետ,  

 «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի 

էլեկտոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն 

մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը, 

 «22.1. ամսաթիվ(տեղեկությունների ստացման պահանջվող ժամանակահատվածի սկիզբ)» 

վանադակում պարտադիր լրացվում է այն ամսաթիվը, որից սկսած պահանջվում է ստանալ 

կենսաթոշակային հաշվով գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, 

(օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 31/01/2014  

 «22.2 ամսաթիվ (տեղեկությունների ստացման պահանջվող ժամանակահատվածի ավարտ)» 

վանդակում լրացվում է այն ամսաթիվը, մինչև որը պահանջվում է ստանալ կենսաթոշակային 

հաշվով գործառնությունների  վերաբերյալ տեղեկությունները (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), 

մասնավորապես` 18/03/2014: Եթե վանդակը չի լրացվում, ապա հիմք է ընդունվում է «23. 

ամսաթիվ» վանդակում նշված ամսաթիվը   

 «23. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, 



 «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր 

լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը, 

«11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող  

(օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/06/2014, 

 «24. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի 

ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին 

մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, 

ապա վանդակը չի լրացվում, 

 «25. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի 

լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե  սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է 

հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից, 

 «26. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի 

լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե  սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի 

օպերատորին վերջինիս կողմից: 
  

  
 

 

 

 

 

 

 


