Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
Արտաքին գործերի նախարարություն
Министерство Иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

Հարցաթերթիկ
АНКЕТА
1.
2.
4.
5.
6.
8..

PHOTO

Ազգանուն
Фамилия_________________________________________________________
Անուն
3. Սեռը
Имя_______________________________________________ Пол ____________
Ծննդյան վայրը և տարեթիվը
Дата и место рождения __________________________________________________________________
Մշտական հասցեն և հեռ
E-mail:
Постоянный адрес и тел. _________________________________________________________________
Անձնագրի համարը
7. Քաղաքացիությունը
Номер паспорта __________________________ Гражданство ________________________________
Ընդունող կազմակերպության անվանումը և հասցեն/հրավիրողի անունը, ազգանունը և հասցեն
Адрес и наименование принимающей организации / Имя, фамилия и тел. Приглашающего лица

9.

_______________________________________________________________________________________
Եթե դուք ներկայացնում եք ԶԼՄ կամ ոչ կառավարական կազմակերպություն(ընդգծել) նշել անվանումը
Если Вы представляете СМИ или НПО (подчеркните) укажите название

10.

________________________________________________________________________________________
Այցի նպատակը
մասնավոր
գործնական
զբոսաշրջային
ուսման
Цель визита

11.

частная

деловая

туристическая

учеба

ԼՂՀ ո՞ր բնակավայրն եք ցանկանում այցելել(երթուղի)
Какие районы НКР Вы желаете посетить(маршрут)?__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

12.

Երբևէ Ձեզ մերժե՞լ են ԼՂՀ մուտքի վիզա տալ և ե՞րբ

Отказывали ли Вам когда-либов выдаче вьездной визы НКР и когда? ____________________________
13.

Քանի՞ անգամ եք եղել ԼՂՀ-ում
Сколько раз Вы побывали в НКР __________________

15.

Հասցեն ԼՂՀ-ում գտնվելու ընթացքում

14. Վերջին այցը ԼՂՀ
Последний визит в НКР _________________

Адрес в НКР за время пребывания __________________________________________________________
16.

ԼՂՀ-ում գտնվելու ժամկետը
Время пребывания в НКР ñ ____________________ 201

մինչև /до _____________________ 201

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ
Примечание __________________________________________________________________________
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:

Я заявляю, что все данные, указанные мною в данной анкете, являются точными и полными. Мне известно, что
сообщение ложных данных может стать причиной отказа в визе или аннулирования уже выданной визы, а
также может послужить причиной уголовного преследования в отношении меня в рамках законодательства
Нагорно-Карабахской Республики. Обязуюсь придерживаться указанного маршрута передвижения и покинуть
территорию Нагорно-Карабахской Республики по истечении срока действия визы.
Ամսաթիվ
Ստորագրությունը
Подпись
______________________
Дата
________________201

Ծառայողական նշումներ
1. Արտոնագիր N___________ __________

2. Արտոնագրի տեսակը _____________________

3.Այցերի քանակը ___________________

4. Այցի տևողությունը _______________ _____________

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

