
 

 

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ – ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 
 

Անուն/ Имя : ------------------------------------------------------------------------------- 

Ազգանուն / фамилия : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Հայրանուն/ Имя Отца : ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Մայրանուն / Имя матери : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ծննդեան տարեթիւ / Дата рождения : -----------------------------------------------------------------------------------  

Ծննդավայր / Место рождения: --------------------------------- Արմատ / Корень: -------------------------------------------- 

Ազգութիւն / Национальность : ------------------------- Քաղաքացիութիւն / Гражданство : ------------------------

Հասցէ / Mесто проживания : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Էլ. Հասցէ / E-мейл : -------------------------------------- Հեռախոս / Номер телефона  : ------------------------------------ 

Дата и подпись – Ամսաթիւը եւ ստորագրութիւն : 

Ներառել -  обязательное : 

1) Մեկ գունաւոր անձնագրային լուսանկար  - Одна цветная паспортная фотография: 

2) Մեկ օրինակ պատճէն, հետեւեալ որեւէ փաստաթղթերից - Any one copy of the following:  

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

Passport, driver license, id card, citizenship or brith certificate - копия паспорта. 

3) 40$ կամ 30€ կանխիկ կամ այլ վճարման տարբերակով - 40$ или 30€ наличными или другим платежным 

методом - http://www.western-armenia.eu/soutien.htm :  

 
Для получения информации пишите - 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’ARMENIE OCCIDENTALE 
 

BATI ERMENİSTAN 
CUMHURİYETİ  

 

 
РЕСПУБЛИКА  

ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ 

Принятие Манифесте / 
Յայտարարութեան 
ընդունումը 

 Я заявляю что прочитал манифест, и согласен со всеми положениями по 

осуществлению гражданских и политических прав армян Западной Армении.  
Manifeste/Манифест-Constitution  

 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  

Обоснование Вашей заявки /  
Ձեր յանձնառութեան  
հաստատումը 

 Я подтверждаю,  что по крайней мере один из моих предков является 

выходцем  из западной Армении и / или переживший Геноцид . 

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 

 


