Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Արտաքին գործերի նախարարություն
Ministry of Foreign Affairs of the Nagorno-Karabakh Republic
Հարցաթերթիկ
APPLICATION FORM
1.
2.
4.
5.
6.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
15.
16.

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
PHOTO

Ազգանուն
Surname ____________________________________________________________
Անուն
3.Սեռը
Name ________________________________________________ Sex____________
Ծննդյան վայրը և տարեթիվը
E-mail:
Place and date of birth
___________________________________________________________________
Մշտական հասցեն և հեռ.
Permanent address & tel. __________________________________________________________________
Անձնագրի համարը
7. Քաղաքացիությունը
Passport number ________________________
Citizenship
__________________________________
Ընդունող կազմակերպության անվանումը և հասցեն/հրավիրողի անունը, ազգանունը և հասցեն
Name & address of organization receiving / name, surname & address of person inviting
____________________________________________________________________________________
Եթե դուք ներկայացնում եք ԶԼՄ կամ ոչ կառավարական կազմակերպություն(ընդգծել) նշել անվանումը
If you represent Mass Media or NGO (underline) indicate the name
_______________________________________________________________________________________________
Այցի նպատակը
մասնավոր
գործնական
զբոսաշրջային
ուսման
Aim of the visit
private
business
tourism
study
ԼՂՀ ո՞ր բնակավայրն եք ցանկանում այցելել(երթուղի)
What regions of the NKR do you want to visit? (route)
________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Երբևէ Ձեզ մերժե՞լ են ԼՂՀ մուտքի վիզա տալ և ե՞րբ
Have you ever been refused granting entry visa to NKR and when? __________________________________________
Քանի՞ անգամ եք եղել ԼՂՀ-ում
14.Վերջին այցը ԼՂՀ
How many times has the applicant visited NKR? ________________ Last visit to NKR _________________
Հասցեն ԼՂՀ-ում գտնվելու ընթացքում
Address in NKR for the period of the visit ___________________________________________________
ԼՂՀ-ում գտնվելու ժամկետը
Duration of stay in NKR from ____________________ 201
մինչև/ till _____________________ 201
Ծանոթագրություն
Other notes ____________________________________________________________________________
Հայտարարում եմ, որ իմ կողմից հարցաթերթիկում նշված բոլոր տվյալները ստույգ են և լրիվ: Ինձ հայտնի է, որ կեղծ տվյալներ
հաղորդելը կարող է դառնալ արտոնագրի մերժման կամ արդեն տրված արտոնագրի բեկանման պատճառ, ինչպես նաև կարող է
պատճառ ծառայել իմ նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության սահմաններում քրեական
հետապնդման համար: Պարտավորվում եմ հետևել նշված երթուղուն և արտոնագրի գործողության ժամկետը սպառվելուն պես
հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից:

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that
any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may
also render me liable to prosecution under the law of Nagorno Karabakh Republic. I undertake to leave the territory of
the Nagorno Karabakh Republic upon the expiry of the visa, if granted.
Ամսաթիվ
Date
___________________201

Ստորագրությունը
Signature

___________________

Ծառայողական նշումներ
1. Արտոնագիր N___________ __________

2. Արտոնագրի տեսակը _____________________

3.Այցերի քանակը ___________________

4. Այցի տևողությունը _______________ _____________

5. Երբ է տրված ______________________ _ 6. Գանձում ____________ _________
Այլ նշումներ ____________________________________________________________________________
Պատասխանատու` ________________________________

