
Hörmətli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları! 

2021-ci ildə dünyanın bir çox ölkəsində əhalinin siyahıya alınmasının 
növbəti raundu keçir. Rusiya həmçinin onda iştirak edir. Ümumrusiya 
əhalinin siyahıya alınması 2021-ci ilin payızda keçəcəkdir.  

Bu vərəqdə - siyahıya alınma haqqında ən əsas suallara cavablar var. 

2021-Cİ İL ÜMUMRUSİYA ƏHALİNİN SİYAHIYA ALINMASI 
HAQQINDA 7 ƏSAS SUAL

GƏLƏCƏYİ YARADIRIQ!

Siyahıya alma haqqında daha ətraflı məlumat –
STRANA2020.RU saytında var

Əlavə məlumat 
ÜƏS mediaofisi 

E-mail: media@strana2020.ru
Tel.: +7 (495) 933-31-94

Rusiya Federasiyasında Azərbaycan Respublikasının
səfirliyinin konsulluq şöbəsi 

+7 495 629 4332
+7 495 629 1649

E-mail: consulate@azembassy.msk.ru

RF miqrasiya və əmək məcəlləsi məsələləri üzrə Rusiya miqrantlar
federasiyasının Məlumat mərkəzinin konsultasiyaları:

+7 (901) 578-32-88
+7 (963) 997-42-10
+7 (926) 130-75-00

E-mail: info@fmr-onine.ru



NƏ VAXT SIYAHIYA ALINMA KEÇƏCƏKDIR?

Ümumrusiya əhalinin siyahıya alınması – ölkənin ərazisində 1 oktyabr 
2021-ci il tarixinə olan bütün əhalinin, o cümlədən xarici vətəndaşların 
hesablanmasıdır.  

Siyahıya alınma 15 oktyabrdan 14 noyabr 2021-ci ilədək keçəcəkdir. Onda 
iştirak etmək üçün üç üsuldan biri vasitəsilə ola bilər: siyahıya alanın 
suallarına cavab vermək, internetdə siyahıya alma vərəqi sərbəst şəkildə 
doldurmaq və ya stasionar siyahıya alma sahəsini ziyarət etmək.

SIYAHIYA ALINMA NƏ DEMƏKDIR?
Siyahıya almanın gedişatında yalnız simasızlaşdırılmış məlumatlar 
toplanır. Siyahıya alma vərəqlərinə adlar, soyadlar, ünvanlar daxil edilmir. 
Siyahıya alan cavabları yalnız sizin sözlərinizdən yazır. Onları sənədlərlə 
təsdiq etmək tələb olunmur. 
Siyahıya alma təhlükəsiz və məxfidir! Toplanmış məlumatlar yalnız toplu 
məcmunun alınması üçün istifadə olunur. 

Siyahıya alanın suallarına cavab vermək istəmirsinizsə, sərbəst şəkildə 
Gosuslugi.ru portalında siyahıya alına bilinər. Bunun üçün bu portalda 
qeydiyyata malik olmaq lazımdır. 
Siyahıya alma vərəqindəki suallara cavab verib siz siyahıya almada 
iştirak etmənin təsdiq kodunu əldə edəcəksiniz. Onu siyahıya alana 
göstərmək lazımdır.

Əhalinin siyahıya alma məlumatları – hər bir ölkənin iqtisadiyyatı, sosial 
sahəsi və əmək bazarının inkişafının əsasıdır. Siyahıya almada Sizin 
iştirakınız – böyük ümumi işə əmanətdir, sizin həyatınızı və ətrafınızdaki 
aləmi daha yaxşı və mükəmməl etmək imkanıdır!

Rusiyanın daimi 
sakinlərinə aid olanlar 
üçün – 25 sualdan tam 
siyahıya alma vərəqədir.

SIYAHIYA  ALMA  VAXTI  NƏ  SORUŞURLAR?

SIYAHIYA  ALANLA  GÖRÜŞMƏYIB  SIYAHIYA
ALMADA IŞTIRAK  ETMƏK  OLARMI? 

SIYAHIYA  ALMADA  NƏ  ÜÇÜN  IŞTIRAK  ETMƏK  LAZIMDIR? 

pasportla ilə bir yerdə təqdim olunan 
vəsiqədən;

siyahıya alma simvolikası ilə şarf və göy 
yelekdən;

elektron siyahıya alma vərəqləri ilə planşetlə 
və Rosstat yazısı ilə portfeldən.
 

SIYAHIYA  ALANI  NECƏ   TANIMAQ  OLAR?

XARICI  VƏTƏNDAŞLARI  SIYAHIYA  ALIRLAR?

Siyahıya alma üçün ölkənin ərazisində qalmağa adamın
hüququ olub-olmadığı vacib deyil. 
Siyahıya alma üçün ölkənin ərazisində qalmağa adamın
hüququ olub-olmadığı vacib deyil. 

Rusiyada olan xarici vətəndaşlar siyahıya almada iki halda iştirak edirlər:

Rusiyanın daimi sakinləri:

• əgər onlar Rusiyaya 12 və 
daha çox aylıq gəliblərsə;
• əgər onlar Rusiyaya 
sığınacaq məqsədi ilə 
gəliblərsə;
• əgər onlar Rusiyada varlarsa 
və digər daimi yaşayış yerinə 
malik deyillərsə.

Rusiyada müvəqqəti olan digər 
ölkələrin sakinləri kimi:
• əgər onlar ən azı 12 ay müddətinə 
Rusiyaya oxumaq və ya işləmək üçün 
gəliblərsə;
• əgər onların digər ölkədə daimi 
yaşayış yerləri varsa və Rusiyada 
1 oktyabr gecəsi istirahət, müalicə, 
qonaq, tranzit və s. məqsədi ilə 
gəliblərsə.  

1. cinsiyyət
2. doğulduğu il
3. daimi yaşayış ölkəsi
4. Rusiyaya gəlmənin məqsədi
5. Rusiyada qalmanın sürəkliliyi 
6. doğulduğu ölkə
7. vətəndaşlıq

Rusiyada müvəqqəti olan digər
ölkələrin sakinləri üçün –
7 sualdan qısaldılmış forma:

Rusiyada müvəqqəti olan digər
ölkələrin sakinləri üçün –
7 sualdan qısaldılmış forma:

Siyahıya alanı aşağıdakı halda tanımaq olar:

15 OKTYABRDAN
08 NOYABR 

15 OKTYABRDAN
14 NOYABR 

15 OKTYABRDAN
08 NOYABR 

GOSUSLUGI.RU 
PORTALINDA SIYAHIYA 
ALMA

SIYAHIYA 
ALANLARIN IŞI 

STASIONAR SIYAHIYA 
ALMA SAHƏLƏRIN IŞI


