
 

 

 

 

 

 

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ՎԻԶԱ 

ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

 

DEMANDE DE VISA D'ENTRÉE EN RÉPUBLIQUE 

D'ARMÉNIE 

1. Ազգանուն (ինչպես անձնագրում)  / Nom (comme indiqué dans le passeport)   

 

8. Անձնագրի համար / Numéro de passeport 

 
 

2.  Անուն (ինչպես անձնագրում)  / Prénom (comme indiqué dans le passeport)   

 

9. Երբ է տրվել / Date de délivrance  

                 /                               / 

              (օր/ամիս/տարի) (jour/mois/année) 

 

3.  Այլ անուններ/ Autres noms 

 

10. Վավերական է մինչև / Date d'expiration  

              /                               / 

              (օր/ամիս/տարի) (jour/mois/année) 

4.  Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ/ Date de naissance  

             /                    / 

 (օր/ամիս/տարի) (jour/mois/année) 

11. Անձնագրի տեսակ/ Type de document de voyage 

 

            Սովորական/  

            Passeport ordinaire 

      Ծառայողական                

      (պաշտոնական, հատուկ) 

      Passeport de service 
      (Officiel, Spécial) 

 

5.  Ծննդյան վայր/ Lieu de naissance 

 
 

            Դիվանագիտական/ Passeport diplomatique 

 

             Ճամփորդական փաստաթուղթ/ Titre de voyage  

          

              _________________________________________ 

6.  Սեռը / Sexe             

                                                                Արական/ Masculin   

                       Իգական/ Féminin 

7.   Զբաղմունք / Occupation  

 

12. Քաղաքացիություն/ Nationalité 

13.  Մշտական բնակության հասցե / Adresse du domicile permanent 14. Հեռախոսահամար /  Téléphone 

15.  Հայաստանում գտնվելու ընթացքում բնակության հասցե / Adresse du lieu de résidence lors du séjour en Arménie 

 

16. Դուք երբևէ դատապարտված եղե՞լ եք որևէ հանցագործության համար 

 Avez-vous déjà été condamné pour un crime?                                                                                     Այո / Oui                               Ոչ / Non  

     

17. 16 տարեկանից ցածր տարիքի երեխաներ, որոնք նշված են Ձեր անձնագրում և ճանապարհորդում են Ձեզ հետ 

Données personnelles des enfants de moins de 16 ans dont les données sont indiquées dans votre passeport et qui voyagent avec vous 

(անուն, ազգանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ, քաղաքացիություն / prénom, nom, date de naissance, nationalité) 

 
 

18.  Հրավիրող կազմակերպության անվանումը (կամ հրավիրող անձի անունը, ազգանունը), հասցեն և հեռախոսահամարը 

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'Organisation hôte ou de la personne qui invite 

 
 

19.  Այցելության նպատակ / Objet du voyage 

            Պաշտոնական                       Գործնական                      Անձնական                          Զբոսաշրջության                    Այլ(նշել)/ Autre (à préciser) 

            Officiel                                      Affaires                                Privé                                      Tourisme                                      
                                                                                                                                                                                                               ____________________ 

20. Մուտքերի քանակ/ Nombre d'entrées demandées 

         Եզակի                            Բազմակի 

         Entrée unique                   Entrées multiples 
 

21. Հայաստանում մնալու տևողություն/ Durée du séjour en Arménie 

 

22. Հայաստան մուտք գործելու ամսաթիվ/ Date d'arrivée prévue en 

Arménie   

        /            / 

                                                        (օր/ամիս/տարի) (jour/mois/année) 

 

23. Հայաստանից ելքի ամսաթիվ/ Date de départ prévu de l'Arménie 

 

         /            / 

                                                       (օր/ամիս/տարի) (jour/mois/année) 

24. Հայտնում եմ, որ ներկայացված տեղեկատվությունը ճիշտ է/  

Je déclare que toutes les indications que j’ai fournies dans ce formulaire sont correctes 

 

 

Դիմողի ստորագրությունը/ Signature du demandeur                                                                  Ամսաթիվ/ Date   

          /            / 

                                                                                                                                                                                                (օր/ամիս/տարի) (jour/mois/année) 

 
 

Լուսանկար 

Photo 

35x45mm 

 



 

 

 

 

Ծառայողական նշումներ /Partie réservée à l'administration  
  

1. Վիզայի համարը  

  

2. Վիզայի տեսակը  3. Վիզայի կոդը  

4. Վիզան տալու օր, ամիս, տարեթիվ       

 
                                           _____ /_____ /________  

5. Վիզայի վավերականության ժամկետը  

  

_____ /_____ /________-ից             մինչև    _____ /_____ /________  

6. Վիզայի տրամադրման համար վճարված պետական տուրքի չափը  

                                                                                                                                   ___________________________________ 

7. ՀՀ մուտքի վիզա տրամադրող պաշտոնատար անձի ստորագրությունը  

  

 
  
 


