
 

 

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ – CITIZENSHIP AND IDENTITY APPLICATION FORM 

 

Անուն/ Name : ------------------------------------------------------------------------------- 

Ազգանուն / Surname : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Հայրանուն/ Father’s name : ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Մայրանուն / Mother’s name : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ծննդեան տարեթիւ / Date of birth : --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ծննդավայր / Place of birth: -------------------------------------- Արմատ /Roots: ---------------------------------------------- 

Ազգութիւն / Nationality : ----------------------------------- Քաղաքացիութիւն / Citizenship : --------------------------

Հասցէ / Address : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Էլ. Հասցէ /  E-mail : ------------------------------------------------ Հեռախոս / Phone number : -----------------------------

Date and signature – Ամսաթիւը եւ ստորագրութիւն : 

Ներառել -  Obligatory : 

1) Մեկ գունաւոր անձնագրային լուսանկար  - One Passport style color Photo : 

2) Մեկ օրինակ պատճէն, հետեւեալ որեւէ փաստաթղթերից - Copy of one of the following documents : 

անձնագիր, վարորդական իրաւունք, սոցիալական քարտ,քաղաքացիութեան կամ ծննդեան վկայական 

Passport, driver license, id card, citizenship or brith certificate : 

3) 40 $ կամ 30 € կանխիկ կամ այլ վճարման տարբերակով - $ 40 US Dollars or 30 €. Cash, check or Pay-Pal 

transfer - un règlement de 40 $ ou 30 € - http://www.western-armenia.eu/soutien.htm :  

 
Contact e-mail - Հարցերի դեպքում դիմել: contact@western-armenia.eu 

Adresse Postale - Հասցէ  :  Conseil National Arménien 

BP61 – 92224 BAGNEUX CEDEX – FRANCE 

© CNAO,  tous  droits  réservés - ԱՀԱԽ,  բոլոր  իրաւունքները  վերապահուած 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ  

 

 
REPUBLİQUE  

D’ARMENİE OCCIDENTALE 

 

BATI ERMENİSTAN 
CUMHURİYETİ 

 

 
REPUBLİC  

OF WESTERN ARMENIA 

Acceptance of the 

manifesto/ 
Յայտարարութեան 
ընդունումը 

   I declare on my word of honor having read the Constitution (see the link 

hereafter), and approve all the terms on the heading of the civil and political rights' 

implementation of Armenians of Western Armenia. Constitution -  Manifeste   

Դառնալով Արեւմտեան Հայաստանի քաղացի ես պատուոյ յայտարարութիւն կ'ընեմ 

առ այն, որ կարդացած եմ այս  Սահմանադրութիւնը (կապը տե՛ս քիչ մը վարը) եւ կը 

հաստատեմ բոլոր կէտերը Արեւմտեան Հայաստանի հայերու քաղաքացիական եւ 

քաղաքական իրաւունքներու վերաբերեալ: Սահմանադրութիւն  - Manifeste 

Justification of your 

engagement/  
Ձեր յանձնառութեան  
հաստատումը 

  I declare on my word of honor recognizing to be descendant of at least one 

armenian relative from Western Armenia and/or genocide's survivor. 

Ես պատուովս կը յայտարարեմ, որ նուազագոյնը ծնողքէս մէկը Արեւմտեան 
Հայաստանի հայ է (եւ կամ՝ Ցեղասպանութենէն մազապուրծ եղած):  

 

……./……./………….. 

 

CNA 

Agence de domiciliation : 00066 

RIB : 30004 00066 00010033378 67 

IBAN : FR76 3000 4000 6600 0100 3337 867 

BIC : BNPAFRPPMAS 

 


