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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ II 
 

Հայաստանում հայտատուների կողմից ներկայացվող 

փաստաթղթերի ցանկ  

 

 

 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՄՈՒՏՔԻ ՎԻԶԱՅԻ ԲՈԼՈՐ ԴԻՄՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

 

1. Օդանավի տոմսի ամրագրում: 

2. Կեցության վայրի մասին ապացույց, օրինակ՝ հյուրանոցի ամրագրում: 

3. Հայաստանում հայտատուի ունեցած տնտեսական և սոցիալական կապերի, 

ինչպես նաև ծրագրված այցի ողջ տևողության համար բավարար ապրուստի 

միջոցների ապացույց.  

 գործատուի տեղեկանք՝ աշխատավարձի մասին նշումով 

(առավելագույնը մեկ ամիս վաղեմության) ; 

 վերջին երեք ամիսների բանկային քաղվածք ; 

 սեփականության վկայականներ (մեքենա, բնակարան կամ այլ 

անշարժ գույք) ; 

- հայտատուի ընտանիքի անդամների անձնագրերի բնօրինակներն ու 

պատճենները:  

4. Օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում՝  Հայաստանում օրինական 

բնակության իրավունքի ապացույց, որը վավեր կլինի ԵՄ անդամ 

պետությունից նախատեսվող վերադարձի օրվանից ևս երեք ամիս: 

5. Առանց ծնողների կամ մեկ ծնողի հետ ճամփորդող անչափահասի դեպքում՝ 

 ծննդյան վկայական ; 

 ծնողների ամուսնության վկայական ; 

 ծնողի կամ օրինական խնամակալի համաձայնություն միայն այն 

դեպքում, եթե անչափահասը ճամփորդում է մենակ կամ մեկ ծնողի 

ուղեկցությամբ: 
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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

 

II. ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻՑ ԲԽՈՂ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ   

 

 

 1.  ՏՈԻՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑ                                                                             
 

 Բոլոր անդամ պետություններում կեցության վայրի մասին ապացույց, եթե 

դիմողը նախատեսում է այցելել մի քանի անդամ պետություն: 

 

 

2.  ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՅՑ  

 

 Անդամ պետությունում գտնվող ընկերության, իրավաբանական անձի, 

մասնաճյուղի  կողմից հրավեր1: 

 Հրավերում պետք է նշված լինի հրավիրողի կողմից կեցության վայրի 

տրամադրման մասին տեղեկություն: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է 

ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման ապացույց: 

 Հրավերում պետք է նշված լինի, թե այցի ընթացքում ով է ստանձնելու 

դիմողի ծախսերը. եթե ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա պետք է 

ներկայացնի վերջին երեք ամիսների իր բանկային քաղվածքը: 

 Անհատ ձեռներեցություն՝ հայտատուի ընկերության Պետռեգիստրի 

գրանցումը:  

 

 

3.  ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱՅՑ (ԸՆՏԱՆԻՔ / ԸՆԿԵՐՆԵՐ)  

 

 Հրավեր / հրավեր-պարտավորագիր՝ վավերացված իրավասու մարմինների 

կողմից, հրավիրողի բավարար ֆինանսական միջոցների հաստատում: Որոշ 

անդամ պետություններ պահանջում են ազգային ձևաթուղթ (տեղեկությունը 

ստանալ այցելության երկրից): 

 Հրավերը / հրավեր – հանձնառությունը պետք է ներառի կեցության վայրի 

մասին տեղեկություն: Եթե  հրավիրողի կողմից կացարան չի տրամադրվում, 

անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման ապացույց: 

 Հրավերի / հրավեր – հանձնառության մեջ պետք է նշված լինի, թե ով է 

ստանձնելու դիմողի ծախսերը. եթե ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա 

պետք է ներկայացնի վերջին երեք ամիսների իր բանկային քաղվածքը:  
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Իտալիա այցելության պարագայում հրավերին պետք է կցված լինի Իտալիայի պետռեգիստրի կողմից 

տրված տեղեկանքը և հրավերը ստորագրող անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի պատճենը  
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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

4.   ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵՐՁԱՎՈՐՆԵՐԻՆ                

Ամուսիններ, երեխաներ (ներառյալ որդեգրված), ծնողներ (ներառյալ օրինական 

խնամակալներ), տատիկներ, պապիկներ, թոռնիկներ, ովքեր ցանկանում են այցելել 

անդամ պետությունների տարածքում  օրինական կերպով բնակվող Հայաստանի 

քաղաքացիներին կամ Եվրոպական միության քաղաքացիներին, ովքեր բնակվում են այն 

անդամ պետության տարածքում, որի քաղաքացիներն են հանդիսանում.   

 Հրավեր կամ պաշտոնական հրավեր-պարտավորագիր՝ վավերացված 

իրավասու մարմինների կողմից, հրավիրողի բավարար ֆինանսական 

միջոցների հաստատում: 

 Ազգակցական կապը և այցելության երկրում հրավիրողի օրինական 

կացությունը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ:  

 Հրավերի / հրավեր – հանձնառության մեջ պետք է նշված լինի կեցության 

վայրի մասին տեղեկություն: Եթե  հրավիրողի կողմից կացարան չի 

տրամադրվում, անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման 

ապացույց: 

 Հրավերում պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը. եթե 

ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել վերջին 

երեք ամիսների բանկային քաղվածք: 

 

  

5.   ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՅՑ (ՈՒՂԵԿՑՈՂԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ)   

 

 Պաշտոնական փաստաթուղթ բժշկական հաստատությունից, որը 

հաստատում է բուժման փաստը տվյալ հաստատությունում և ուղեկցողի հետ 

ճամփորդելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև բուժման վճարումների 

համար բավարար ֆինանսական միջոցների ապացույց: 

 Պաշտոնական փաստաթղթի մեջ պետք է նշված լինի կեցության վայրի 

մասին տեղեկություն: Եթե հայտատուն բուժման ընթացքում հիվանդանոցում 

չի մնալու, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման 

ապացույց: 

 

 

6.   ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ      
 

 Այցելության երկրի արտոնագիր կամ մուտքի այլ թույլտվություն: 

 

 

7.    ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ   
ներառյալ այդ պատվիրակությունների մշտական անդամներ, ովքեր Հայաստանին 

ուղղված պաշտոնական հրավերով պետք է մասնակցեն հանդիպումների, 

խորհրդակցությունների, բանակցությունների կամ փոխանակման ծրագրերի, ինչպես 

նաև միջկառավարական կազմակերպությունների կողմից անդամ պետության 

տարածքում կազմակերպված միջոցառումների.  
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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

 Հայաստանի իրավասու մարմնի կողմից գրություն, որը հաստատում է տվյալ 

անձի պատվիրակության անդամ լինելու փաստը, համապատասխանաբար 

տվյալ պատվիրակության մշտական անդամ լինելու փաստը, ով մեկնում է 

հրավիրող կողմի տարածք՝ մասնակցելու վերոնշյալ միջոցառումներին. 

նամակին կցվում է պաշտոնական հրավերը: 

 Հրավերի մեջ պետք է նշված լինի կեցության վայրի մասին տեղեկություն: Եթե 

կացարանը չի տրամադրվում միջոցառման կազմակերպիչների կողմից, 

անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման ապացույց: 

 Նամակի կամ պաշտոնական հրավերի մեջ պետք է նշված լինի, թե ով է 

ստանձնելու դիմողի ծախսերը. եթե ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա 

պարտավոր է ներկայացնել վերջին երեք ամիսների իր բանկային քաղվածքը: 
 

 

8.     ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ, ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԻՔ ԵՎ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ  

ովքեր ճամփորդում են ուսման կամ կրթական վերապատրաստաման նպատակով, 

այդ թվում փոխանակման ծրագրերի և դպրոցի հետ կապված այլ գործունեության 

շրջանակներում.  

 Հյուրընկալող համալսարանի, քոլեջի կամ դպրոցի կողմից գրություն կամ  

ընդունելության մասին տեղեկանք, կամ ուսանողական քարտ, կամ  

դասընթացների մասնակցության տեղեկանք: 

 Ընդունելության մասին տեղեկանքը պետք է ներառի նշում կեցության վայրի 

մասին: Եթե կացարան չի  տրամադրվում, անհրաժեշտ է ներկայացնել 

հյուրանոցի ամրագրման կամ կեցավայրի մասին ցանկացած այլ ապացույց: 

 Հրավերի մեջ պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը. եթե 

ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա պարտավոր է ներկայացնել վերջին երեք 

ամիսների իր բանկային քաղվածքը: 
 

 

9.     ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՆՐԱՆՑ 

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ   

 

 Տեղեկանք կամ այլ փաստաթուղթ՝ տրված մասնագիտական 

կազմակերպության կամ դիմողի գործատուի կողմից առ այն, որ վերջինս 

որակավորված լրագրող է, և այցի նպատակը լրագրողական աշխատանքի 

իրականացումն է, կամ հայտատուն տեխնիկական անձնակազմի անդամ է, ով 

մասնագիտական պարտականությունների կատարման շրջանակում 

ուղեկցում է լրագրողին:  

 Գործատուի տեղեկանքում պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի 

ծախսերը: Եթե ծախսերը հոգում է գործատուն, ապա պարտավոր է 

ներկայացնել վերջին երեք ամիսների իր բանկային քաղվածքը: Եթե ծախսերը 

հոգում է հայտատուն, ապա նա պետք է ներկայացնի վերջին երեք ամիսների 

իր բանկային քաղվածքը: 
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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

10.   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ 

ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԱՆՁԻՔ  

 

 Համապատասխան գրություն հյուրընկալող կազմակերպությունից, 

իրավասու մարմիններից, անդամ պետության ազգային սպորտային 

ֆեդերացիայից կամ ազգային օլիմպիական կոմիտեից: 

 Տվյալ գրություն մեջ  պետք է նշված լինի կեցության վայրի մասին 

տեղեկություն: Եթե կացարանը չի  տրամադրվում միջոցառման կազմակերպչի 

կողմից, անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման ապացույց: 

 Գրության մեջ պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը: 

Եթե ծախսերը հոգում է միջոցառման կազմակերպիչը կամ  ուղարկող 

կազմակերպությունը, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել նրանց վերջին երեք 

ամիսների բանկային քաղվածքը: 

 

 

11. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ, ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ, 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ, ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ   

 

 Հյուրընկալող կազմակերպության կողմից գրություն, որը հաստատում է 

տվյալ անձի մասնակցությունը միջոցառմանը:  

 Հրավերը պետք է ներառի նշում կեցության վայրի մասին: Եթե կացարանը չի  

տրամադրվում հրավիրողի կողմից, անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի 

ամրագրման ապացույց: 

 Հրավերի մեջ պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը: 

Եթե ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա պետք է ներկայացնի վերջին երեք 

ամիսների բանկային քաղվածք: 

 

12. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  

և անդամ պետություններում գրանցված հայկական համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների կողմից հրավիրված անձանց այցելություն, ովքեր 

ճամփորդություն են ձեռնարկում կրթական վերապատրաստումներին, սեմինարներին, 

խորհրդաժողովներին մասնակցելու նպատակով՝ ներառյալ փոխանակման ծրագրերի 

կամ համահայկական և համայնքային աջակցության ծրագրերի շրջանակներում. 
 Հյուրընկալող կազմակերպության կողմից գրություն առ այն, որ շահագրգիռ   

անձը հանդիսանում է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, 

կամ մասնակցում է համահայկական կամ համայնքային աջակցության 

ծրագրերին, ինչպես նաև նման կազմակերպության հիմնադրման մասին 

վկայական համապատասխան գրանցամատյանից՝ տրված պետական մարմնի 

կողմից՝ համաձայն ազգային օրենսդրության: 
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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

 Հրավերի մեջ  պետք է նշված լինի կեցության վայրի մասին տեղեկություն: 

Եթե կացարանը չի  տրամադրվում հրավիրողի կողմից, անհրաժեշտ է 

ներկայացնել հյուրանոցի ամրագրման ապացույց: 

 Հրավերում պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը: Եթե 

ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա պարտավոր է ներկայացնել վերջին երեք 

ամիսների իր բանկային քաղվածքը: 

 

 

13. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ,   

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ, 

ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ   

 

 Նշված միջոցառումներին հայտատուի մասնակցությունը հաստատող 

հրավեր  հյուրընկալող կազմակերպության կողմից:  

 Հրավերը պետք է ներառի կեցության վայրի մասին նշում: Եթե հրավիրողի 

կողմից կացարան չի տրամադրվում, անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի 

ամրագրման ապացույց: 

 Հրավերում պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը: Եթե 

ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա պարտավոր է ներկայացնել վերջին երեք 

ամիսների իր բանկային քաղվածքը: 

 

 

14.    ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴԵՊԻ 

ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 Միջազգային ճանապարհային փոխադրումներ իրականացնող 

փոխադրողների Հայաստանի ազգային ասոցիացիայի (միության) կողմից 

գրություն, որում նշվում է ուղևորությունների նպատակը, երթուղին, 

տևողությունը և հաճախականությունը: 

 

 

15.   ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՔՈՒՅՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ 

 

 Այդ քաղաքների վարչակազմի ղեկավարի (քաղաքապետի) կամ քաղաքային 

իշխանությունների կողմից գրություն: 

 Հրավերը պետք է ներառի նշում կեցության վայրի մասին: Եթե կացարանը չի  

տրամադրվում հրավիրողի կողմից, անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուրանոցի 

ամրագրման ապացույց: 
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Անհրաժեշտության դեպքում սույն դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում 

պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

 Հրավերի մեջ պետք է նշված լինի, թե ով է ստանձնելու դիմողի ծախսերը: 

Եթե ծախսերը հոգում է հայտատուն, ապա պարտավոր է ներկայացնել վերջին 

երեք ամիսների իր բանկային քաղվածքը: 

 

 

16. ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՇԻՐԻՄՆԵՐԻՆ 

 

 Գերեզմանի գոյությունը կամ պահպանումը, ինչպես նաև հայտատուի և 

հանգուցյալի միջև ազգակցական կապը հաստատող պաշտոնական 

փաստաթուղթ: 

 


