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 ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

01 «Ընտրությունների ժամանակ Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների  դաշինքների) կողմից 

ներկայացվող նախընտրական ծրագրի էլեկտրոնային ձևը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  N 1-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

02 «Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի ընտրություն-

ներին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների  

դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գույքի և 

եկամուտների մասին հայտարարագրի ձևը (էլեկտրոնային ձևը) և 

ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի  N 2-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

03 «Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցության (կուսակցությունների  դաշինքում ընդգրկված 

կուսակցությունների) գույքի և եկամուտների մասին 

հայտարարագրի ձևը (էլեկտրոնային ձևը) և ներկայացման կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  N 3-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

04 «Ընտրական հանձնաժողովների նիստերին ներկա գտնվելու 

իրավունք ունեցող անձանց ներկա լինելու վերաբերյալ գրառում 

կատարելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  N 4-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

05 «Համապետական ընտրությունների դեպքում ըստ հաշվառման 

վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու 

մասին դիմումի, ընտրողի տվյալներն ըստ հաշվառման վայրի 

ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես հանելու և ըստ 

գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում 

ավելացնելու վերաբերյալ տեղեկանքի ձևերը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  N 5-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 «Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուց-  

 



չություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում 

ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և 

անցկացման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի  N 6-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

07 «Համապետական ընտրությունների ժամանակ տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովների անդամներին ըստ գտնվելու 

վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակներում 

ընդգրկելու մասին դիմումների ձևերը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  N 7-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

08 «Համապետական ընտրությունների ժամանակ ընտրողների 

ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու դիմումի և 

Արցախի Հանրապետությունում հաշվառում չունեցող ընտրողին 

քվեարկության օրը Արցախի Հանրապետությունում գտնվելու 

վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում 

ընդգրկելու վերաբերյալ տեղեկանքի ձևերը սահամանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  N 8-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 «Համապետական ընտրությունների ժամանակ պարտադիր 

ժամկետային զինծառայությունից կամ վարժական հավաքից 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակ-

ված զինծառայողի մշտական բնակության վայրում ընտրողների 

ցուցակում ընդգրկվելու հայտի ձևը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  N 9-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

10 «Զորամասերում, ազգային անվտանգության ծառայության և 

ոստիկանության զորքերում հաշվառված ընտրողների թիվը 

լիազոր մարմին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի  N 10-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

11 «Քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված ընտրող-

ների թիվը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

ներկայացնելու, քրեակատարողական հիմնարկներում 

քվեարկությունը նախապատրաստելու, կազմակերպելու և 

անցկացնելու կարգը և քրեակատարողական հիմնարկներում 

գտնվող ընտրողների անձը հաստատող փաստաթղթերի 

տեսակները սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  N 11-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 «Ընտրողների ցուցակի «Լրացուցիչ նշումներ» սյունակում 

կատարվող նշումների մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  N 12-Ն որոշումը 
 

 

 

 

13 «Ընտրողների ցուցակներում անճշտությունների  վերաբերյալ 

դիմումներ տալու ժամկետների, տեղի, դրանց քննարկման կարգի 

և ժամկետների մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  N 13-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 



14 «Համապետական ընտրությունների ժամանակ քվեարկությանը 

մասնակցած ընտրողների ցուցակները սկանավորելու կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  N 14-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

15 «Քվեարկության օրը  կազմվող  ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակում ընդգրկվելու մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 15-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

16 «Ընտրական տեղամասերի համարակալման կարգը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 16-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

17 «Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներին, կուսակցու-

թյուններին (կուսակցությունների դաշինքներին) անվճար դահ-

լիճներ և այլ շինություններ տրամադրելու, դրանց վերաբերյալ 

տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը և ցանկի ձևը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 17-Ն որոշումը   
 

 

18 «Նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող մուծումների և 

հիմնադրամներից կատարվող ծախսերի հաշվառման կարգը, 

նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց 

օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 18-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

19 «Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության գործունեության կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 19-Ն որոշումը 
 

 

 

 

20 «Քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության 

վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրա-

տվության միջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրման 

կարգը, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստա-

թղթերի և տեղեկությունների ցանկը, զանգվածային լրատվության 

միջոցների ներկայացուցիչների վկայականի ձևը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 20-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 «Դիտորդների հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը, 

դիտորդների վկայականների ձևերը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 21-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

22 «Դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայա-

ցուցիչների, վստահված անձանց կողմից քվեաթերթիկների 

տպագրման, փոխադրման, պահպանման և հաշվարկման 

գործընթացներին հետևելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ 

 

 

 

 



կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 22-Ն որոշումը 
 

 

23 «Թեկնածուներին, լիազոր ներկայացուցիչներին, վստահված 

անձանց, տարածքային և տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների անդամներին, Հանրապետության 

նախագահին, Ազգային ժողովի պատգամավորին, համայնքի 

ղեկավարին և համայնքի ավագանուն տրվող վկայականների 

ձևերը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 23-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 
 

24 «Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ կազմավորված 

համարելու և դրանց նստավայրերը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 24-Ն որոշումը  
 

 

 

 

25 «Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ 

կազմակերպելու, անցկացնելու և որակավորում շնորհելու 

կարգը, դասընթացներին մասնակցելու դիմումի, ընտրական 

հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականի ձևը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 25-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

26 «Ընտրական հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ տեղե-

կությունները հրապարակելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 26-Ն որոշումը 
 

 

 

 

27 «Տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 

գրանցամատյանների ձևերը և  լրացնելու կարգը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 27-Ն 

որոշումը  

 

 

 
 

28 «Արցախի Հանրապետության կենտրոնական, տարածքային և 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կանոնակարգերն 

ընդունելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 28-Ն որոշումը  

 

 

 
 

29 «Ընտրական փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման և 

ընդունման վերաբերյալ ստացականների ձևերը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 29-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

30 «Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեա-

թերթիկների ձևերը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի N 30-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

31 «Համապետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների    

ընտրությունների  արձանագրությունների  ձևերը,  ընտրական 

տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից 

քաղվածքի ձևը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրա-

կան հանձնաժողովի N 31-Ն որոշումը  

 

 

 

 
 

32 «Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցու-

 

 



թյունների դաշինքի) ընտրական ցուցակների գրանցման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը սահմանելու 

մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 32-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

33 «Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովում գործավարության կանոնակարգը հաստա-

տելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 

33-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

34 «Միաժամանակ մեկից ավելի քվեարկությունների դեպքում 

վերահաշվարկ իրականացնելիս ընտրողների ցուցակների 

գործածության կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի N 34-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

35 «Ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների), համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 

թեկնածուների հերթական համարների մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 35-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

36 «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների թեկնածուների 

ընտրական գրավի գումարի չափը և համայնքում ավագանու 

անդամների թիվը ընտրողների թվից կախված որոշելը կանոնա-

կարգելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

N 36-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

37 «Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում վիճակահանութ-

յուններ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրո-

նական ընտրական հանձնաժողովի N 37-Ն որոշումը 
 

 

 

 

38 «Հավասար թվով առավելագույն կողմ քվեարկված  

քվեաթերթիկներ ստացած երկու և ավելի թեկնածուներից 

ընտրված թեկնածուին որոշելու վիճակահանության անցկացման 

կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 38-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

39 «Քվեատուփի նմուշը (չափսերը) հաստատելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 39-Ն որոշումը 
 

 

 

40 «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

ժամանակ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն 

չունեցող ընտրողների անձը հաստատող փաստաթղթերի 

տեսակները սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 40-Ն որոշումը 
 

 

41 «Համապետական ընտրությունների ժամանակ ստացիոնար 

բժշկական հաստատություններում քվեարկության կազմակերպ-

ման և անցկացման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնա-

կան ընտրական հանձնաժողովի N 41-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 



42 «Քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո թեկնածուի անունը,  

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը 

քվեաթերթիկից հանելու, կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի անունը 

ընտրական ցուցակից հանելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 42-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 

 

43 «Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում մեկից ավելի 

քվեատուփեր օգտագործելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 43-Ն որոշումը 
 

 

 

 

44 «Արցախի Հանրապետության ընտրական հանձնաժողովների  

կնիքների նմուշները հաստատելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի N 44-Ն որոշումը  

 

 
 

45 «Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված 

ընտրական փաստաթղթերի և այլ պարագաների պահպանման 

կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 45-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

46 «Ձերբակալված անձանց`քվեարկությանը մասնակցելու կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնա-

ժողովի N 46-Ն որոշումը 
 

 

 

 

47 «Քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ ունեցող 

ընտրողների համար քվեարկությունը մատչելի դարձնելու նպա-

տակով լրացուցիչ հնարավորություններ սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 47-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

48 «Քվեաթերթիկում ընտրողի կողմից կատարվող նշումի ձևը  

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնա-

ժողովի N 48-Ն որոշումը 
 

 

 

 

49 «Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրական 

փաստաթղթերն ու պարագաները փաթեթավորելու և տարած-

քային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնա-

ժողովի N 49-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

50 «Քվեատուփում այլ ընտրությունների քվեաթերթիկներ 

հայտնաբերելու դեպքերում քվեաթերթիկների հաշվարկման 

կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 50-Ն որոշումը 

 

 

 
 

51 «Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից  ընտրական  

տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության 

տվյալները աղյուսակավորելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 51-Ն որոշումը 
 

 

52 «Հանրապետության նախագահի  թեկնածուի՝ վերջին 10 տարում 

միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և 

վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես 

 



բնակվելու մասին տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի N 52-Ն որոշումը 
 

53 «Թեկնածուների անունների, կուսակցությունների (կուսակցու-

թյունների դաշինքների) անվանումների հերթականությունը  

որոշելու և քվեաթերթիկում նշելու համար վիճակահանություն 

անցկացնելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնա-

ժողովի N 53-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

54 «Պատգամավորի  թեկնածուի՝ վերջին 5 տարում միայն Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 5 

տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու 

մասին տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» ԱՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի N 54-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

55 «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների 

գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնա-

ժողովի N 55-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

56 «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

ժամանակ թեկնածուի` տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու 

մասին տեղեկանքների ձևերը սահմանելու մասին» ԱՀ կենտրո-

նական ընտրական հանձնաժողովի N 56-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

57 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի մի  շարք  նորմատիվ  որոշումներ 

ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» ԱՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի N 57-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 1-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 8-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Սահմանել ընտրությունների ժամանակ Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) կողմից Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվող 

նախընտրական ծրագրի էլեկտրոնային ձևը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) կողմից նախընտրական ծրագիրը Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվում է 

Մայքրոսոֆթ Վորդ (Microsoft Word) տարբերակով, տառատեսակը՝ ԳՀԵԱ 

Գրապալատ (GHEA Grapalat), միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5: 

Թեկնածուի, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) հայերեն 

լեզվով ճշգրիտ անվանման, ինչպես նաև անվանման հապավման տառաչափը՝ 11, 

տառերը՝ մգեցված (Bold), վերնագրի (անվանման) տառաչափը՝ 12, տառերը՝ 

մգեցված (Bold): 

Ծրագրերի հետ կարող են ներկայացվել Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուի լուսանկարը, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

խորհրդանշանը, որը ներկայացվում է *.png  կամ  *.jpg գրաֆիկական ֆայլերի 

տեսքով՝ 1200x800 և 800x800 px չափսերով: 

Հայերեն տեքստի հետ միասին կարող է ներկայացվել նաև թեկնածուի, 

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) նախընտրական ծրագրի 

անգլերեն կամ ռուսերեն տարբերակները: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 1-Ն որոշման 

  

Ձև 

 

_______________________________________________________________________________ 
Հանրապետության նախագահի թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը, ընտրություններին  մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը՝ հայերենով 

 

_______________________________________________________________________________ 
Հանրապետության նախագահի թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը, ընտրություններին  մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը՝ անգլերենով կամ ռուսերենով 

 

_______________________________________________________________________________ 
ընտրություններին  մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանման հապավումը 

 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ   

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԴԱՇԻՆՔԻ) ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  

ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ) 

 

_______________________________________________________________________________ 
շարադրվում է Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) նախընտրական ծրագրի տեքստը 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Թեկնածու (կուսակցության ղեկավար)  

կամ լիազոր ներկայացուցիչ 

 

______________________________                                    __________________________ 
                    (ստորագրությունը)                                                                                                                               (ազգանունը, անունը) 

               Կ.Տ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ  ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՁԵՎԸ) ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  

 ԿԱՐԳԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 2-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 8-

րդ հոդվածի 5-րդ մասով` Արցախի  Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել՝ 

1) Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական 

ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գույքի և եկամուտների մասին 

հայտարարագրի ձևը (էլեկտրոնային ձևը)` համաձայն  N 1 հավելվածի, 

2) Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական 

ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գույքի և եկամուտների մասին 

հայտարարագիրը ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն  N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 2-Ն որոշման 

  

Ձև 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

 

___________________________   ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

           Ընտրության անվանում 

 

___________________________________________________________________________ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

 

Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

  

   

Ծննդյան օր, ամիս,  տարեթիվ                 

  

   

Հաշվառման վայր                     

  

   

Բնակության վայր        

  

   

Ընտանեկան դրություն           

  

   

Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած 

պաշտոն   

  

 

 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է   ____________ էջից             ________________________  

                                                                                                   ստորագրություն 

 

Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ               _____________________ 

 

 

 



Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 

  

1. «ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ» բառերից առաջ լրացվում է 

համապատասխան ընտրության անվանումը: 

2. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը  նախորդող 12 ամիսները ներառող ամսաթվերը: 

3. «Թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն» տողում լրացվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

4. «Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է թեկնածուի ծննդյան օրը, 

ամիսը և տարեթիվը: 

5. «Հաշվառման վայր» տողում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստրում 

թեկնածուի հաշվառման վայրը: 

6.  «Բնակության վայր» տողում լրացվում է թեկնածուի բնակության վայրի 

հասցեն: 

7.  «Ընտանեկան դրություն» տողում լրացվում է թեկնածուի ընտանեկան 

դրությունը: 

8.  «Աշխատանքի վայր, զբաղեցրած պաշտոն» տողում լրացվում է թեկնածուի 

աշխատանքի վայրի լրիվ անվանումը և զբաղեցրած պաշտոնը: 

9.  «Հայտարարագիրը բաղկացած է» տողում լրացվում է հայտարարագրի 

թերթերի թիվը: 

10. «Հայտարարագրի ներկայացման օր, ամիս, տարեթիվ» տողում լրացվում է 

հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և տարեթիվը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ 

 

Գույքի տեսակ 
Անշարժ գույքի 

գտնվելու վայր 

Գույքի 

նկատմամբ 

իրավունք 

Մակերես` քառակուսի 

մետր, հողամասի 

դեպքում` հեկտար 

    

    

    

    

    

    

 

  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ 

ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի 

անվանում 

Թանկարժեք գույքի 

արժեքը 

Թանկարժեք գույքի 

արժույթը 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

_______________________ 

                                   ստորագրություն 

 

 

 

 

 

 

Գույքի տեսակ 
Շարժական գույքի 

մակնիշ և սերիա 

Գույքի նկատմամբ  

իրավունք 

Թողարկման 

տարեթիվ 

    

    

    

    

    

    



Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

  

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ»  բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները: 
  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ 

գույքային իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի տեսակը (հողամաս, ընդերքի մաս, 

մեկուսի ջրային օբյեկտ, անտառ, շենք և շինություն, հողին ամրակայված այլ անշարժ 

գույք): 

2.  «Անշարժ գույքի գտնվելու վայր» սյունակում լրացվում է թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող, համապատասխան 

տողում նշված անշարժ գույքի գտնվելու հասցեն: 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի 

նկատմամբ իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն, ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում 

կամ վարձակալություն): 

4.  «Մակերես` քառ. մետր, հողամասի դեպքում`հեկտար» սյունակում լրացվում 

է շենքի և շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը քառակուսի  

մետրերով, իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, անտառի 

դեպքում` հեկտարով: 
  

«ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 
  

1. «Գույքի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուին սեփականության և այլ 

գույքային իրավունքով պատկանող շարժական գույքի տեսակը (ավտոմոբիլային 

տրանսպորտի միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, 

կցորդ, կիսակցորդ, օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց և այլն): 

2. «Շարժական գույքի մակնիշ և սերիա» սյունակում լրացվում են թեկնածուին 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող համապատասխան տողում 

նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` «ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 

500 SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

3.  «Գույքի նկատմամբ իրավունք» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի 

նկատմամբ իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն, ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում 

կամ վարձակալություն): 

4.  «Թողարկման տարեթիվ» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի 

թողարկման տարեթիվը: 
 

«ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8000000 ՀՀ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և 

շարժական գույք բաժիններում չնշված և 8000000 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք 

արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ տվյալները՝ (գրանցման 

համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ): 
 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի 

անվանումը: 

2.  «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի 

արժեքը: 

3.  «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի 

արժույթը: 



ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

Եկամտի 

տեսակ 

Եկամուտ վճարողի անվանում 

կամ ազգանուն, անուն և 

հայրանուն 

Եկամտի չափ 

(գումար) 

Արժույթի 

տեսակ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

 ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 

 

Արժույթի տեսակ Չափ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 

 

Ընկերության 

անվանում 

Ներդրման տեսակ 

(բաժնետոմս, փայ և այլն) 

Ընկերությունում ներդրման 

չափը` տոկոսներով 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

                                                                                              __________________ 

                                                                                                            ստորագրություն 

 

 

 

 

 

 



Հայտարարագրի 3-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսներին  ստացած եկամուտների 

մասին տվյալները: 

  

1. «Եկամտի տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի կողմից ստացած 

եկամուտները (աշխատավարձ, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումներ, 

շահաբաժիններ, ստացված փոխառություններ, տրված փոխառությունների դիմաց 

ստացված տոկոսներ, գույքի օտարումից, վարձակալությունից ստացված եկամուտներ, 

ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ և այլ եկամուտներ): 

2.  «Եկամուտ վճարողի անվանում կամ ազգանուն, անուն և հայրանուն» 

սյունակում լրացվում է թեկնածուին եկամուտ վճարած կազմակերպության 

անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը: 

3. «Եկամտի չափ (գումար)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է 

եկամուտ վճարողի կողմից` թեկնածուին ՀՀ դրամով, արտարժույթով վճարված 

համապատասխան եկամտի տեսակի չափը: 

4.  «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի 

չափ (գումար)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

  

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ 

ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման համար փաստաթղթերի 

ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ թեկնածուի դրամական միջոցների մասին 

տվյալները: 

  

1. «Չափ» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է թեկնածուի ՀՀ դրամով, 

արտարժույթով առկա դրամական միջոցի չափը: 

2. «Արժույթի տեսակ» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» 

սյունակում նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը: 

  

«ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ  ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ» բաժնում  լրացվում է գրանցման համար 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ արժեթղթերի և այլ 

ներդրումների մասին տվյալները: 

  

1. «Ընկերության անվանում» սյունակում լրացվում է այն ընկերության 

անվանումը, որտեղ կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակ» սյունակում լրացվում է թեկնածուի ձեռք բերած 

արժեթղթերի (պարտատոմս, չեկ, մուրհակ, բաժնետոմս և Արցախի Հանրապետության 

օրենքներով արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթ` բացառությամբ բանկային 

վկայագրի) և այլ ներդրումների (բաժնեմասի, փայաբաժնի) տեսակը: 

3. «Ընկերությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում է 

թեկնածուի ձեռք բերած արժեթղթերի և այլ ներդրումների չափը տոկոսային 

արտահայտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 2-Ն որոշման 

 
 

Կ Ա Ր Գ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգը սահմանում է Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակները գրանցելուց հետո Հանրապետության նախագահի, Ազգային 

ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուի  (այսուհետ` թեկնածու) 

գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագրի (այսուհետ` հայտարարագիր) 

ներկայացման կարգը: 

2. Հայտարարագիրը լրացվում է համաձայն սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին 

ենթակետով սահմանված ձևի` սույն կարգի և հայտարարագրի ձևաթղթի լրացման 

ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: 

3. Հայտարարագրի ձևաթուղթը տրամադրում է թեկնածուին գրանցած 

ընտրական հանձնաժողովը, իսկ հայտարարագրի ձևի էլեկտրոնային տարբերակը 

կարող է ներբեռնվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 

կայքից: 

Եթե հայտարարագրի բաժիններից որևէ մեկի տողերը բավարար չեն 

հայտարարագրման ենթակա բոլոր տեղեկությունները լրացնելու համար, ապա 

թղթային տարբերակում դրանք լրացվում և ներկայացվում են այդ բաժինն ընդգրկող 

նույնօրինակ (պատճենված) ձևաթղթերի վրա, իսկ էլեկտրոնային տարբերակում` այդ 

բաժինն ընդգրկող տողերն ավելացնելու միջոցով: 

4. Հայտարարագրի յուրաքանչյուր էջի վերջում դրվում է հայտարարատուի 

ստորագրությունը: 

5. Հայտարարագրում նշվում են Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով սահմանված գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-

ի դրությամբ գույքի կազմը, ինչպես նաև գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման 

ժամկետի ամսվան նախորդող 12 օրացուցային ամիսների ընթացքում ստացված 

եկամուտները: 

6. Հայտարարագրման ենթակա է թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը, իսկ որպես շարժական գույք 

հայտարարագրման են ենթակա թեկնածուին սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի հետևյալ տեսակները` ավտոմոբիլային 

տրանսպորտի միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, 

կցորդ, կիսակցորդ, օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց: 

Հայտարարագրման ենթակա է նաև թեկնածուին պատկանող 8 միլիոն դրամից կամ 

դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող թանկարժեք գույքը, ինչպես 

նաև արժեթղթերը և դրամական միջոցները: 

7. Թեկնածուները հայտարարագիրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

են ներկայացնում թղթային տարբերակով, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով` Ադոբ 

Աքրոբատ (*.պդֆ) (Adobe Acrobat (*.pdf)) տարբերակով` մեկ ֆայլի մեջ: 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)  ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՁԵՎԸ) ԵՎ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 3-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 8-

րդ հոդվածի 5-րդ մասով` Արցախի  Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Սահմանել` 

1) Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների)  գույքի և 

եկամուտների մասին հայտարարագրի ձևը (էլեկտրոնային  ձևը)` համաձայն 

N 1 հավելվածի, 

2) Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների)  գույքի և 

եկամուտների մասին հայտարարագիրը ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 

2 հավելվածի: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 3-Ն որոշման 

Ձև 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

_________________________________________________________________________ 
նշվում են Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության անվանումը (կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված 

կուսակցությունների անվանումները) 

  

ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

_______________________________________________________ 

հաշվետու ժամանակաշրջանը 

 

  

   
  Կուսակցության անվանումը 

       

  

Պետական գրանցման օրը, ամիսը,    

տարեթիվը 

     

  

 Կուսակցության գտնվելու վայրը 
    

  

         Հայտարարագիրը  

բաղկացած է 

  

  
 

        
  

  
 

Էջից 

 

  
 

        
  

ստորագրություն 
 

       Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, 

տարեթիվը   

 

  
 

        
  

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ 

 Գույքի 

տեսակը 

Անշարժ գույքի 

գտնվելու վայրը 

Գույքի  

նկատմամբ 

իրավունքը 

Մակերես` 

քառակուսի մետր, 

հողամասի դեպքում` 

հեկտար 

        

        

        

        

        

        

 



Հայտարարագրի 1-ին էջի լրացման ուղեցույց 
   

1. Որպես հաշվետու ժամանակաշրջան լրացվում է գրանցման համար փաստա-

թղթերի ներկայացման ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 օրացուցային ամիսները 

ներառող ամսաթվերը: 

 

 2. «Կուսակցության անվանումը» վանդակում լրացվում է հայտարարագիր 

ներկայացնող կուսակցության անվանումը: 
 

 3.«Պետական գրանցման օրը, ամիսը, տարեթիվը»  վանդակում լրացվում է 

հայտարարագիր ներկայացնող կուսակցության պետական գրանցման օրը, ամիսը, 

տարին: 
 

 4.«Կուսակցության գտնվելու վայրը» վանդակում լրացվում է կուսակցության 

գտնվելու վայրը (շրջանը, համայնքը, փողոցը և այլն): 
 

 5.«Հայտարարագիրը բաղկացած է» վանդակում թվով և տառերով լրացվում է 

հայտարարագրի էջերի քանակը: 
 

 6.«Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարեթիվը» վանդակում 

լրացվում է հայտարարագիրը ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու օրը, ամիսը և 

տարեթիվը: 
 

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար սահմանված 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ կուսակցությանը 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ 

տվյալները: 
 

 1.«Գույքի տեսակը» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի տեսակը (շենք և 

շինություն, հողամաս, ընդերքի մաս, մեկուսի ջրային օբյեկտ, անտառ, հողին 

ամրակայված այլ անշարժ գույք): 
 

 2.«Անշարժ գույքի գտնվելու վայրը» սյունակում լրացվում է համապատասխան 

տողում նշված անշարժ գույքի գտնվելու վայրի հասցեն: 
 

 3.«Գույքի նկատմամբ իրավունքը» սյունակում լրացվում է անշարժ գույքի 

նկատմամբ իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն, ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում 

կամ վարձակալություն): 
 

 4.«Մակերես` քառակուսի մետր, հողամասի դեպքում` հեկտար» սյունակում 

լրացվում է շենքի և շինության, հողին ամրակայված այլ անշարժ գույքի մակերեսը 

քառակուսի մետրերով, իսկ հողամասի, ընդերքի մասի, մեկուսի ջրային օբյեկտի, 

անտառի դեպքում` մակերեսը հեկտարով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ 

   

Գույքի տեսակը 
Շարժական գույքի 

մակնիշը և սերիան 

Գույքի նկատմամբ 

իրավունքը 

Թողարկման 

տարեթիվը 

        

        

        

  

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔԸ 

(ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8 ՄԻԼԻՈՆ 

ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ) 

  

Թանկարժեք գույքի 

անվանում 

Թանկարժեք գույքի 

արժեքը 

Թանկարժեք գույքի 

արժույթը 

      

      

      

  

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

  

Արժույթի տեսակը Չափը 

    

    

    

  

ԲԱԺՆԵՄԱՍ ԵՎ ՓԱՅԱԲԱԺԻՆ 

  

Կազմակերպության 

անվանումը 

Ներդրման տեսակը 

(բաժնետոմս կամ 

փայաբաժին) 

Կազմակերպությունում 

ներդրման չափը`  

տոկոսներով 

      

      

      

  

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 
  

Եկամտի 

տեսակը 

Եկամուտ վճարողի անվանումը,   

գտնվելու վայրը  (ֆիզիկական անձի 

դեպքում ազգանուն, անուն և հայրանուն, 

բնակության վայրը) 

Եկամտի 

չափը 

(գումարը) 

Արժույթի 

տեսակը 

        

        

        

  

  

  

             

ստորագրություն 
 

 



Հայտարարագրի 2-րդ էջի լրացման ուղեցույց 

 

 «ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ» բաժնում լրացվում են գրանցման համար սահմանված 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ կուսակցությանը 

սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող` սույն որոշմամբ նշված 

շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալները: 

 1. «Գույքի տեսակը» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի տեսակը 

(ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա 

կամ մեխանիզմ, կցորդ, կիսակցորդ, օդային փոխադրամիջոց, ջրային 

փոխադրամիջոց): 

 2. «Շարժական գույքի մակնիշը և սերիան» սյունակում լրացվում են 

համապատասխան տողում նշված շարժական գույքի մակնիշը և սերիան (օրինակ` 

«ԲՄՎ 540 i», «Մերսեդես Բենց 500 SEL», «Տոյոտա RAV 4» և այլն): 

 3. «Գույքի նկատմամբ իրավունքը» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի 

նկատմամբ իրավունքը (միանձնյա սեփականություն, ընդհանուր համատեղ 

սեփականություն, ընդհանուր բաժնային սեփականություն, անհատույց օգտագործում 

կամ վարձակալություն): 

 4. «Թողարկման տարեթիվը» սյունակում լրացվում է շարժական գույքի 

թողարկման տարեթիվը: 

 

«ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔԸ (ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉՆՇՎԱԾ ԵՎ 8 ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ 

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՅՔ)» բաժնում լրացվում են անշարժ և շարժական 

գույք բաժիններում չնշված և 8 միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից 

ավելի արժեք ունեցող ցանկացած գույքի վերաբերյալ տվյալները (գրանցման համար 

սահմանված փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա  1-ի դրությամբ): 

1. «Թանկարժեք գույքի անվանում» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի 

անվանումը: 

2. «Թանկարժեք գույքի արժեքը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի 

արժեքը: 

3. «Թանկարժեք գույքի արժույթը» սյունակում լրացվում է թանկարժեք գույքի 

արժույթը: 

 

«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ» բաժնում արտացոլվում են կուսակցության 

դրամական միջոցների մասին տվյալները` գրանցման համար սահմանված 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ: 

 1. «Արժույթի տեսակը» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Չափ» 

սյունակում նշված դրամական միջոցի արժույթի անվանումը (ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի և 

այլն): 

 2. «Չափը» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է հայտարարագիրը 

լրացնելու ամսվա 1-ի դրությամբ առկա դրամական միջոցների չափը (այդ թվում` 

բանկում ունեցած): 

 

«ԲԱԺՆԵՄԱՍ ԵՎ ՓԱՅԱԲԱԺԻՆ» բաժնում գրանցման համար սահմանված 

փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի) 

և փայաբաժինների արժեքը` ձեռք բերման գնով: 

1. «Կազմակերպության անվանումը» սյունակում լրացվում է այն 

կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվել է ներդրումը: 

2. «Ներդրման տեսակը (բաժնետոմս կամ փայաբաժին)» սյունակում լրացվում է 

կուսակցության ձեռք բերած բաժնեմասերի տեսակը (բաժնեմաս, փայ, բաժնետոմս, 

պարտատոմս, չեկ և այլն): 



3. «Կազմակերպությունում ներդրման չափը` տոկոսներով» սյունակում լրացվում 

է կուսակցության ձեռք բերած բաժնեմասերի չափը տոկոսային արտահայտությամբ: 

 

 «ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» բաժնում արտացոլվում են գրանցման փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետի ամսվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ստացած 

եկամուտների մասին տվյալները: 

1. «Եկամտի տեսակը» սյունակում լրացվում է կուսակցության կողմից ստացված 

եկամուտները (անդամակցության վճարներ, եթե դրանք նախատեսված են 

կուսակցության կանոնադրությամբ, նվիրատվություններ, «Կուսակցությունների 

մասին» օրենքով նախատեսված կարգով բյուջետային ֆինանսավորում և 

քաղաքացիական իրավական գործարքներից և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ եկամուտներ): 

2. Անդամակցության վճարները և ստացված նվիրատվությունները ներկայացվում 

են ընդհանուր մեկ թվով: 

3. «Եկամուտ վճարողի անվանումը, գտնվելու վայրը (ֆիզիկական անձի դեպքում` 

ազգանուն, անուն և հայրանուն, բնակության վայրը)» սյունակում լրացվում է 

կուսակցությանը եկամուտ վճարած կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը 

կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության վայրը: 

4. Անդամակցության վճարների և նվիրատվությունների համար` 

անդամակցության վճար վճարող անձանց կամ նվիրատուի ազգանունը, անունը և 

հայրանունը, բնակության վայրը չի նշվում, այլ նշվում է հավաքական եզրույթ (օրինակ 

«կուսակցության անդամներ», «նվիրատու»): 

5. «Եկամտի չափը (գումարը)» սյունակի համապատասխան տողում լրացվում է 

եկամտի չափը: 

6. «Արժույթի տեսակը» սյունակի համապատասխան տողում նշվում է «Եկամտի 

չափը (գումարը)» սյունակում նշված գումարի (եկամտի) արժույթի անվանումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 3-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգը սահմանում է Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների) 

(այսուհետ` ընտրություններին մասնակցող կուսակցություն) գույքի և եկամուտների 

մասին հայտարարագրի (այսուհետ` հայտարարագիր) ներկայացման կարգը: 

2. Հայտարարագիրը լրացվում է համաձայն սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին 

ենթակետով սահմանված ձևի` սույն կարգի և հայտարարագրի ձևաթղթի լրացման 

ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: 

Եթե հայտարարագրի բաժիններից որևէ մեկի տողերը բավարար չեն 

հայտարարագրման ենթակա բոլոր տեղեկությունները լրացնելու համար, ապա 

թղթային տարբերակում դրանք լրացվում և ներկայացվում են այդ բաժինն ընդգրկող 

նույնօրինակ (պատճենահանված) ձևաթղթերի վրա, իսկ էլեկտրոնային 

տարբերակում` այդ բաժինն ընդգրկող տողերն ավելացնելու միջոցով: 

Յուրաքանչյուր էջի վերջում դրվում է կուսակցության ղեկավարի 

ստորագրությունը: 

3. Հայտարարագրի ձևը տրամադրում է Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իսկ հայտարարագրի ձևի էլեկտրոնային 

տարբերակը կարող է ներբեռնվել Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից: 

4. Հայտարարագրում նշվում են Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման ամսվա 1-ի դրությամբ 

գույքի կազմը, ինչպես նաև գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետի 

ամսվան նախորդող 12 օրացուցային ամիսների ընթացքում ստացված եկամուտները: 

5. Հայտարարագրման ենթակա է ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությանը սեփականության և այլ գույքային իրավունքով պատկանող անշարժ 

գույքը, իսկ որպես շարժական գույք հայտարարագրման են ենթակա 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը սեփականության և այլ գույքային 

իրավունքով պատկանող շարժական գույքի հետևյալ տեսակները` ավտոմոբիլային 

տրանսպորտի միջոց, անվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենա կամ մեխանիզմ, 

կցորդ, կիսակցորդ, օդային փոխադրամիջոց, ջրային փոխադրամիջոց: 

Հայտարարագրման ենթակա է նաև կուսակցությանը պատկանող 8 միլիոն դրամից 

կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող թանկարժեք գույքը, 

ինչպես նաև արժեթղթերը և դրամական միջոցները: 

6. Հայտարարագիրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է 

ներկայացվում թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչով` Adobe Acrobat (*.pdf) 

(Ադոբ Աքրոբատ (*.պդֆ)) տարբերակով` մեկ ֆայլի մեջ: 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱ  ԳՏՆՎԵԼՈՒ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱ ԼԻՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԳՐԱՌՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

N 4-Ն 
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 8-րդ 

հոդվածի 11-րդ մասով, 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ 

կետով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

որոշում է.             

1. Սահմանել, որ 

1) ընտրական հանձնաժողովների նիստին, ինչպես նաև քվեարկության ամբողջ 

ընթացքում տեղամասային կենտրոնում (քվեարկության սենյակում) ներկա լինելու 

իրավունք ունեցող անձանց ներկա լինելու վերաբերյալ գրառում է կատարվում 

ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում (տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար 

նախատեսված տեղում). 

2) ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրավունք ունեցող 

անձինք հանձնաժողովի նիստերին ներկայանալիս, ինչպես նաև քվեարկության օրը 

տեղամասային կենտրոն մուտք գործելիս հանձնաժողովի նախագահին կամ նրան 

փոխարինող անձին ներկայացնում են անձը հաստատող փաստաթուղթ և (կամ) 

ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրավունքը հավաստող 

համապատասխան վկայական (վստահված անձի, դիտորդի, զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցչի և այլն).  

3) ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում նշվում է թեկնածուի անունը, 

ազգանունը, կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի անվանումը և նրանց 

ներկայացնող վստահված անձի անունը, ազգանունը, իսկ դիտորդի, զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցչի դեպքում` դիտորդական առաքելություն 

իրականացնող կազմակերպության և (կամ) զանգվածային լրատվության միջոցի 

անվանումը և համապատասխանաբար դիտորդի և զանգվածային լրատվության 

միջոցի ներկայացուցչի անունը, ազգանունը. 

4) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քվեարկության արդյունքների 

ամփոփման նիստին՝ ընտրական հանձնաժողովների նիստերին ներկա գտնվելու 

իրավունք ունեցող անձինք կարող են ներկայանալ նաև նիստը սկսվելուց՝ ժամը 20.00-

ից հետո և ներկա գտնվել քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստին Արցախի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին համապատասխան: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ, ԸՆՏՐՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԻ 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՀԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԸՍՏ 

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 5-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-

րդ հոդվածի 3-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել` 

1) համապետական ընտրությունների դեպքում ըստ հաշվառման վայրի 

ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու մասին դիմումի 

ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) ընտրողի տվյալներն ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից 

ժամանակավորապես հանելու և ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի 

ընտրողների ցուցակում ավելացնելու վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը` 

համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված դիմումի ձևը 

կարող է ստացվել լիազոր մարմնից: Այլ անձի անունից դիմում ներկայացնելու 

դեպքում դիմումատուն պարտավոր է ներկայացնել նոտարական 

վավերացմամբ հաստատված լիազորագիր: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 5-Ն որոշման 
 

Ձև 
 

________________________________________________ 
 (նշվում է ընտրողների ցուցակը վարող լիազոր մարմնի անվանումը) 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

 

Ես (իմ վստահորդ)` ______________________________________________________ 
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ _______________, տրված՝ ________________________ 

                                                           (սերիա, համար)                                                (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում կողմից) 

հաշվառված`___________________________________________________________________ 

     (հաշվառման վայրը) 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 

3-րդ մասը` համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար խնդրում եմ իմ 

տվյալները ժամանակավորապես հանել ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների 

ցուցակից և ավելացնել քվեարկության օրն ըստ գտնվելու վայրի ընտրական 

տեղամասի ընտրողների ցուցակում:* 

 

Քվեարկության օրը գտնվելու եմ            _________________________________________ 
                    (նշվում է քվեարկության օրը գտնվելու շրջանը, համայնքը և վայրը) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Կից` __________________________________________________________________________ 
(նշվում է «լիազորագիր» բառը` այլ անձի անունից դիմում ներկայացնելու դեպքում) 

  

Դիմող` (լիազորված անձ) ________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

     ________________ 
       (ստորագրություն) 

  

«____» _______________ 20      թ. 
 
 

 

* Սույն դրույթը վերաբերվում է նաև հենաշարժական հաշմանդամություն ունեցող 

ընտրողներին, ովքեր ցանկություն ունեն քվեարկելու տեղաշարժման համար մատչելի 

պայմաններ ունեցող ընտրական տեղամասում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 5-Ն որոշման 
 

Ձև 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք* 

  

ԸՆՏՐՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻՑ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՀԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԸՍՏ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը` 

Քաղաքացի ____________________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ _______________, տրված՝ ________________________ 

                                  (սերիա, համար)                                              (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում կողմից) 

վերաբերյալ տվյալները ժամանակավորապես հանվել են` __________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
                                                          (նշվում է շրջանի, համայնքի անվանումը և հաշվառման վայրը) 

  

ընտրողների ցուցակից և ավելացվել _____________________________________շրջանի 

 

________________________ համայնքի, ____________________________________ հասցեի, 

 

թիվ _____________________________ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում: 

 
 

 

______________________________________________________ 
(լիազոր մարմնի կամ  համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

___________________ 
     (ստորագրություն) 

  

Կ.Տ. 

  

«____» ____________ 20     թ. 

 

 

* Սույն տեղեկանքը հիմք չէ ընտրողին քվեարկության օրը տեղամասում կազմվող 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  ԵՎ  ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 6-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-

րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում ընտրու-

թյունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման կարգը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 6-Ն որոշման 

 

 

ԿԱՐԳ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

1. Այլ պետություններում բնակվող կամ գտնվող Արցախի Հանրապետության 

ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիները (այսուհետ՝ ընտրողներ) 

համապետական ընտրություններին (այսուհետ` ընտրություններ) մաuնակցում են 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ 

հյուպատոuական հիմնարկներում (այսուհետ՝ Հիմնարկ): 

2. Ընտրությունների նախապատրաuտման, կազմակերպման և անցկացման 

ընթացքում ընտրողների քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքն ապահովում է 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ 

հյուպատոuական հիմնարկի ղեկավարը (այսուհետ՝ Հիմնարկի ղեկավար)` Արցախի 

Հանրապետության ընտրական oրենuգրքով և Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշումներով uահմանված կարգով: 

3. Օտարերկրյա պետություններում քվեարկությունն անցկացվում է 

տեղամասային կենտրոններում, քվեարկության օրը` տեղական ժամանակով ժամը 

8.00 –ից մինչև ժամը 20.00-ն: 

4. Ընտրողների ցուցակները (այդ թվում՝ քվեարկության օրը կազմվող լրացուցիչ 

ցուցակները) կազմում, ստորագրում և կնքում է Հիմնարկի ղեկավարը` Արցախի  

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ ընտրողի հայտի 

(դիմումի) հիման վրա: 

5. Հիմնարկի ղեկավարը ընտրողների ցուցակները քվեարկության օրվանից ոչ 

ուշ, քան 4 օր առաջ ուղարկում է լիազոր մարմին (Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն)՝ այդ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողներին ըստ հաշվառման 

վայրի ընտրողների ցուցակներից հանելու համար: 

6. Ընտրությունների անցկացումը նախապատրաստելու, կազմակերպելու և 

քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու նպատակով Հիմնարկի ղեկավարը 

կազմավորում է ընտրական տեղամաuեր և ձևավորում ընտրական հանձնաժողովներ` 

ընտրական իրավունք ունեցող Արցախի  Հանրապետության քաղաքացիներից: 

7. Օտարերկրյա պետություններում ընտրական տեղամասեր և տեղամասային 

կենտրոններ կազմավորվում են Հիմնարկներում՝ քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 

45 օր առաջ համարակալվում են համապատասխան Հիմնարկի ղեկավարի կողմից և 

երկօրյա ժամկետում ուղարկվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

8. Հիմնարկներում կազմավորված ընտրական տեղամասերը համարակալվում 

են m/n տեսքի, որտեղ m-ը համապատասխան Հիմնարկի գտնվելու վայրի (քաղաքի) 

անվանման առաջին տառն է, իսկ n-ը՝ այդ Հիմնարկում (քաղաքում) կազմավորված 

ընտրական տեղամասի հերթական համարը՝ յուրաքանչյուր քաղաքի համար սկսած 1-

ից մինչև այդ քաղաքում կազմավորված հերթական վերջին տեղամասը: 

9. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլեկտրոնային փոստով կամ 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջոցով 

քվեարկությունից 7 օր առաջ Հիմնարկներ է ուղարկում. 

1) ընտրությունների մասին Արցախի Հանրապետության իրավական ակտերի 

օրինակները. 



2) քվեաթերթիկների,  ընտրական այլ փաստաթղթերի նմուշները. 

3) Հանրապետության նախագահի` գրանցված թեկնածուների տվյալները, 

Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցու-

թյունների դաշինքների) գրանցված ընտրական ցուցակները: 

10. Հիմնարկի ղեկավարն ապահովում է քվեաթերթիկների տպագրումը` 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներին և Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված նմուշին համապատասխան: 

11. Հիմնարկում կազմավորված ընտրական տեղամասում քվեարկության 

արդյունքների ամփոփման արձանագրությունը կնքվում է Հիմնարկի կնիքով: 

12. Հիմնարկի ղեկավարն ընտրական տեղամասում քվեարկության 

արդյունքներն ամփոփում է քվեարկության ավարտից հետո՝ ոչ ուշ, քան 12 ժամվա 

ընթացքում և այդ տվյալներն էլեկտրոնային փոստով անհապաղ ուղարկում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

13. Քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունները՝ 

ընտրական փաստաթղթերի հետ միասին կնքված վիճակում, հատուկ փոuտով 

ուղարկվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 
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ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ԸՍՏ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 7-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

 

 Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-

րդ հոդվածի 5-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել համապետական ընտրությունների ժամանակ` 

1) ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում 

ընդգրկելու մասին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի 

կողմից ներկայացվող դիմումի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ըստ 

գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակներում 

ընդգրկելու մասին դիմումի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշմամբ սահմանված դիմումների ձևերը կարող են ստացվել 

լիազոր մարմնից: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված դիմումը 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից լիազոր մարմին 

ներկայացվում է քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` մինչև ժամը 

14.00-ն: 

Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո` տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի անդամին ժամանակավորապես հանում է ըստ 

հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից և ընդգրկում այն ընտրական 

տեղամասի` ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների 

ցուցակում, որտեղ դիմումատուն նշանակված է տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի անդամ: 

4. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված դիմումը 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովի նախագահին պետք է ներկայացնի այնպիսի 

ժամկետներում, որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 

հնարավորություն ունենա քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` 

մինչև ժամը 14.00-ն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 

անդամներին ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների 

ցուցակներում ընդգրկելու մասին դիմումը ներկայացնելու լիազոր մարմին: 

5. Սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դիմումը և 

կից ցուցակը` համաձայն Ձև 1-ի, համապատասխան տարածքային 



ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից լիազոր մարմին 

ներկայացվում է քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` մինչև ժամը 

14.00-ն: 

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
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__________________________________________________________________________ 
(նշվում է ընտրողների ցուցակը վարող լիազոր մարմնի անվանումը` լիազոր մարմին դիմելու դեպքում, տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի անվանումը և հանձնաժողովի նախագահի անունը, ազգանունը` հանձնաժողովի նախագահին դիմելու դեպքում) 

  

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ  

 

ԸՍՏ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ  

ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ես` _____________________________________________________________________ 
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ ______________, տրված՝ _________________________ 

                                   (սերիա, համար)                                                 (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում 

կողմից) 

հաշվառված`___________________________________________________________________ 

     (հաշվառման վայրը` նշվում է նաև շրջանը, համայնքը) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

նշանակված եմ թիվ _____________ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ: 

                                     (նշվում է ընտրական տեղամասի համարը) 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասը ______________________________ընտրություններին մասնակցելու                                    

                                        (նշվում է համապետական ընտրության անվանումը) 

համար խնդրում եմ իմ տվյալները ժամանակավորապես հանել ըստ հաշվառման 

վայրի ընտրողների ցուցակից և ընդգրկել այն թիվ _______ ընտրական տեղամասի` 

ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում: 

  

Դիմող՝ _________________________________            ______________________ 
                                               (անունը, հայրանունը, ազգանունը)                                                                      (ստորագրություն) 

 

                                                                                       «____» _______________ 20    թ. 

 

 

 

 

         

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 7-Ն որոշման 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
(նշվում է ընտրողների ցուցակը վարող լիազոր մարմնի անվանումը) 

 

___________________________________________________________________ 
նշվում է  տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը  և հանձնաժողովի նախագահի անունը, ազգանունը 

  

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ԸՍՏ  

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ 

հոդվածի  5-րդ մասը, խնդրում եմ` 

________________________________ 20      թվականի ______________ «___»-ի  
      (նշվում է համապետական ընտրության անվանումը) 

ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցելու համար 

_____________________________________________________________________________ 
 նշվում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի  անվանումը 

կողմից նշանակված` ըստ կից ցուցակի ներկայացված, տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի անդամներին ընդգրկել համապատասխան ընտրական տեղամասերի` 

ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում` 

ժամանակավորապես հանվելով ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից 

(ցուցակը կցվում է): 

  

Առդիր` ______ թերթ: 

  

____________________________________________ 
                             իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը 

                                                                               «____» _______________ 20     թ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև  1 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ 

Ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերի ընտրողների ցուցակներում  

ընդգրկվող տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների 
 

Հ/Հ 

Ազգանունը, 

անունը, 

հայրանունը 

Անձը հաստատող 

փաստաթղթի 

տվյալները 

Հաշվառման 

վայրը 

Տեղամասային 

ընտրական հանձ-

նաժողովի համարը, 

որի անդամ է 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 
ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆՏՐՈՂԻՆ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 8-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-

րդ հոդվածի 6-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Սահմանել` 

1) Արցախի Հանրապետությունում հաշվառում չունեցող ընտրողների 

կողմից ներկայացվող` համապետական ընտրությունների ժամանակ 

ընտրողների ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու դիմումի ձևը` 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Համապետական ընտրությունների ժամանակ Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառում չունեցող ընտրողին քվեարկության օրը 

Արցախի Հանրապետությունում գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի 

ընտրողների ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը` համաձայն 

N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված դիմումի ձևը 

կարող է ստացվել լիազոր մարմնից: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 8-Ն որոշման 
 

Ձև 
 
 

_____________________________________________ 
                                                                                 (նշվում է ընտրողների ցուցակը վարող լիազոր մարմնի անվանումը) 

  

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

  

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ես` _____________________________________________________________________ 
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ ______________, տրված՝ _________________________ 

                                     (սերիա, համար)                                            (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում կողմից) 

բնակվում եմ___________________________________________________________________ 

     (բնակության վայրը) 

և Արցախի Հանրապետությունում հաշվառում չունեմ: 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասը` ____________________________  ընտրություններին մասնակցելու                                     

                                    (նշվում է համապետական ընտրության անվանումը) 

համար խնդրում եմ ինձ ընդգրկել իմ գտնվելու վայրի մոտակա ընտրական տեղամասի 

ընտրողների ցուցակում և այդ մասին տալ համապատասխան տեղեկանք: 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դիմող` ___________________ «____» ____________ 20    թ. 
                                          ստորագրություն   



Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 8-Ն որոշման 
 

Ձև 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք* 

  

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆՏՐՈՂԻՆ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ   

ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ  

ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ 

հոդվածի  6-րդ մասը` 

Քաղաքացի _____________________________________________________________ 
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ _____________, տրված՝ __________________________ 

                                                            (սերիա, համար)                                           (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում կողմից) 

 

ընդգրկվել է ________________________ շրջանի _________________________ համայնքի,  

 

___________________________________________________________________ հասցեի, թիվ  

 

________________________________   ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում: 

 

 
  

_____________________________________________ _____________________ 
(լիազոր մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման 

ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

(ստորագրություն)  

  

Կ.Տ. 
  

                      «____» ____________ 20     թ. 

 

 

* Սույն տեղեկանքը հիմք չէ ընտրողին քվեարկության օրը տեղամասում կազմվող 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ ՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԻՑ 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ  ԿԱՐԳՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 

ԱՐՁԱԿՎԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 9-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-

րդ հոդվածի 9-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.     

 1. Սահմանել համապետական ընտրությունների ժամանակ 

պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից կամ վարժական հավաքից 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակված 

զինծառայողի մշտական բնակության վայրերում ընտրողների ցուցակում 

ընդգրկվելու հայտի ձևը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 9-Ն որոշման 
 

Ձև 

 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԸ  ՎԱՐՈՂ  ԼԻԱԶՈՐ  ՄԱՐՄՆԻՆ 

 

 

 

Հ Ա Յ Տ 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ 

 

Ես՝______________________________________________________________________ 
անուն, հայրանուն, ազգանուն  

պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից (վարժական հավաքից) օրենսդրությամբ 

(ընդգծել) 

սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակված եմ, գտնվում եմ իմ մշտական 

բնակության վայրում. 

______________________________________________________________________________: 
բնակության վայր 

 

Համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար խնդրում եմ ինձ 

ընդգրկել իմ  բնակության վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում: 

Կից ներկայացնում եմ ժամկետային զինծառայությունից (վարժական հավաքից) 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակված լինելու մասին 

փաստաթղթի պատճենը: 

 

Դիմող` ________________________    ____________________ 
                ստորագրություն                                                                                                        օր, ամիս, տարեթիվ 

 

 

 

Պահանջը բավարարվում է, եթե դիմումատուն բնակվում է մինչ 

զինծառայության մեկնելը իր հաշվառման վայրում: 

Հայտի ձևը տրամադրում է լիազոր մարմինը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԶՈՐԱՄԱՍԵՐՈՒՄ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 10-Ն 
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

   

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-րդ 

հոդվածի  11-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Սահմանել, որ` 

1) համապետական ընտրությունների ժամանակ ընտրական տեղամասերը 

կազմավորելու նպատակով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայությունը և Արցախի  Հանրապետության ոստիկանությունը քվեարկության 

օրվանից ոչ ուշ, քան 50 օր առաջ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարի, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության տնօրենի և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 

ստորագրությամբ վավերացված գրությամբ լիազոր մարմին ու Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնում համապատասխանաբար 

զորամասերում, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության 

զորքերում հաշվառված ընտրողների թիվը. 

2) զորամասերում, ազգային անվտանգության ծառայության և 

ոստիկանության զորքերում հաշվառված ընտրողների թիվը լիազոր մարմին ու 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվում է ըստ այն 

համայնքների, որտեղ, ծառայության վայրով պայմանավորված, քվեարկելու են 

զորամասերում, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության 

զորքերում հաշվառված ընտրողները. 

3) լիազոր մարմինը զորամասերում, ազգային անվտանգության 

ծառայության և ոստիկանության զորքերում հաշվառված ընտրողների թիվը 

հաշվի է առնում ընտրական տեղամասերը կազմավորելիս. 

4) լիազոր մարմինն ու ընտրական հանձնաժողովները զորամասերում, 

ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության զորքերում 

հաշվառված ընտրողների թիվը չեն հրապարակում: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁԸ 

ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 11-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 10-

րդ հոդվածի  13-րդ մասով, 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 21-րդ կետով և 63-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով` Արցախի  Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Սահմանել քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված 

ընտրողների թիվը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու, 

քրեակատարողական հիմնարկներում քվեարկությունը նախապատրաս-

տելու, կազմակերպելու և անցկացնելու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Քրեակատարողական հիմնարկներում ընտրողի անձը հաստատող 

փաստաթուղթ է համարվում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

պետի կողմից հաստատված` կալանավորված անձի քվեարկությանը 

մասնակցելու անձը հաստատող վկայականը` կալանավորված անձանց 

համար, դատապարտյալի քվեարկությանը մասնակցելու անձը հաստատող 

վկայականը` դատապարտյալների համար: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 11-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ 

  

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են համապետական ընտրությունների, 

հանրաքվեի ժամանակ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության (այսուհետ` քրեակատարողական վարչություն) 

քրեակատարողական հիմնարկներում (այսուհետ` քրեակատարողական հիմնարկներ)  

հաշվառված ընտրողների թիվը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

ներկայացնելու և քրեակատարողական հիմնարկներում քվեարկությունը նախապատ-

րաստելու, կազմակերպելու և անցկացնելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների քվեարկությունը 

նախապատրաստում է քրեակատարողական վարչության պետը: Կալանավորված 

անձանց և դատապարտյալների քվեարկությունը կազմակերպվում և անցկացվում է 

քրեակատարողական վարչությունում կազմավորված տեղամասային կենտրոնում: 

3. Քրեակատարողական վարչության պետը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 

43 օր առաջ սահմանում է տեղամասային կենտրոն և այդ մասին տեղեկացնում 

համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովին: 

4. Քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված ընտրողների ցուցակում 

ընդգրկվում են քվեարկության օրը 18 տարին լրացած, Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացի հանդիսացող կալանավորված անձինք և ոչ մեծ ու միջին ծանրության 

հանցագործությունների համար դատապարտված և ազատազրկման ձևով պատիժը 

կրող դատապարտյալները (այսուհետ` ընտրողներ): 

5. Քրեակատարողական վարչության պետը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 

10 օր և 3 օր առաջ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացնում 

Քրեակատարողական հիմնարկում հաշվառված ընտրողների թիվը: 

Քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված ընտրողների թիվը 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացվում` քրեակատարողական 

վարչության պետի ստորագրությամբ վավերացված գրությամբ: 

6. Քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված ընտրողների ցուցակը 

կազմում է քրեակատարողական վարչության պետը` քվեարկության օրվանից 3 օր 

առաջ` Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ 

և 4-րդ մասերով ընտրողների ցուցակներին ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխան: Քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված ընտրողների 

ցուցակում «Հաշվառման վայրի հասցեն» սյունակում լրացվում է համապատասխան 

քրեակատարողական հիմնարկների հասցեն: 

Քրեակատարողական վարչությունում կազմվող ընտրողների ցուցակը 

էջակալում, ցուցակի յուրաքանչյուր էջ ստորագրում և կնքում է քրեակատարողական 

վարչության պետը:  

Քրեակատարողական վարչության պետը քվեարկության օրվանից 2 օր առաջ 

ընտրողների ցուցակը հանձնում է քրեակատարողական վարչությունում 

կազմավորված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին: 



7. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության 

օրվանից 10 օր առաջ քրեակատարողական վարչություն է ուղարկում համապետական 

ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական քարոզչության, ինչպես նաև 

հանրաքվեի վերաբերյալ հանձնաժողովի տրամադրության տակ գտնվող նյութերը: 

8. Քրեակատարողական վարչության համար քվեարկության սկիզբը 

սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից 7 

օր առաջ: Քրեակատարողական վարչությունում քվեարկությունն անցկացվում է ժամը 

9.00-ից հետո` կախված ընտրողների թվից, սակայն այն հաշվարկով, որ 

քվեարկությունն ավարտված լինի ժամը 20.00-ին: 

Քրեակատարողական վարչությունում տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքների ամփոփումն սկսում է ժամը 20.00-ին` 

անկախ ընտրողների թվից: 

9. Վստահված անձինք, դիտորդները և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչները, ովքեր ցանկություն ունեն ներկա գտնվելու քրեակատարողական 

վարչությունում կազմավորված տեղամասային կենտրոնում անցկացվող 

քվեարկությանը և/կամ արդյունքների ամփոփման նիստին, քվեարկության օրվանից ոչ 

ուշ, քան 10 օր առաջ համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով են 

ներկայացնում գրավոր հայտ` նշելով հայտատուի անունը, ազգանունը, տվյալ 

ընտրական գործընթացում հայտատուի կարգավիճակը, այն քրեակատարողական 

վարչության անվանումը, որում կազմավորված տեղամասային կենտրոնում 

հայտատուն ցանկանում է ներկա գտնվել: Հայտին կից ներկայացվում են. 

1) հայտատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, 

2) տվյալ ընտրական գործընթացում հայտատուի կարգավիճակը հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը: 

10. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության 

օրվանից 5 օր առաջ քրեակատարողական վարչության մուտքի իրավունք ստանալու 

նպատակով քրեակատարողական վարչության պետին է ներկայացնում այն 

վստահված անձանց, դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների ցուցակը, որոնք ցանկություն են հայտնել ներկա գտնվելու 

քրեակատարողական վարչությունում կազմավորված տեղամասային կենտրոնում` 

քվեարկության ընթացքին հետևելու նպատակով, և արդյունքների ամփոփման նիստին: 

11. Քրեակատարողական վարչությունում կազմավորված տեղամասային 

կենտրոնում անցկացվող քվեարկությանը հետևելու, ինչպես նաև ամփոփման նիստին 

ներկա գտնվելու իրավունք ունի յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոցը 

ներկայացնող մեկ լրագրող և մեկ լուսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման մեկ 

օպերատոր, յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից` մինչև երկու դիտորդ` 

թարգմանչի ուղեկցությամբ, իսկ տեղական դիտորդների դեպքում` յուրաքանչյուր 

կազմակերպությունից մեկ դիտորդ: 

12. Վստահված անձինք, դիտորդները և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչները քրեակատարողական վարչության մուտքի և ելքի ժամանակ 

պարտավոր են պահպանել քրեակատարողական վարչության մուտքի և ելքի 

սահմանված կարգը և ենթարկվել քրեակատարողական վարչության վարչակազմի 

կողմից ներկայացվող պահանջներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
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ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ «ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՇՈՒՄՆԵՐ»  

ՍՅՈՒՆԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

N 12-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 11-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրո-

նական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման 

համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամն ընտրողների ցուցակում 

տառասխալ կամ տեխնիկական վրիպակ հայտնաբերելու դեպքում (ընտրողի 

վերաբերյալ մնացած տվյալների համապատասխանության դեպքում), այդ 

մասին տեղեկացնելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահին, ընտրողների ցուցակի «Լրացուցիչ նշումներ» սյունակում նշում 

է ճշգրտված տվյալը և ընտրողին հնարավորություն տալիս մասնակցել 

քվեարկությանը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ, ՏԵՂԻ, ԴՐԱՆՑ 

ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ  

ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 13-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 12-

րդ հոդվածի 1-ին մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը   որոշում է. 
1. Սահմանել տեղամասային կենտրոնում փակցվող ընտրողների 

ցուցակի վերջին էջում ներառվող` ընտրողների ցուցակներում 

անճշտությունների վերաբերյալ դիմումներ տալու ժամկետների, տեղի, դրանց 

քննարկման կարգի և ժամկետների մասին տեղեկանքի ձևը` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 13-Ն որոշման 

 

Ձև 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ, ՏԵՂԻ, ԴՐԱՆՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ  

ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 Ընտրողների ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները (այդ թվում` 

դիմողի անձին չվերաբերող) վերացնելու մասին դիմում լիազոր մարմին կարող է 

ներկայացվել մինչև 20______թ.________________________________________________-ը: 
                                                                                            (նշվում է քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջվա տարեթիվը, ամիսը և օրը) 

Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո` 5 օրվա ընթացքում, սակայն 
քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 4 օր առաջ, սահմանված հիմքերի առկայության 
դեպքում, ընտրողների ցուցակում վերացնում է անճշտությունները` այդ մասին 
գրավոր տեղեկացնելով դիմողին: Դիմողի անձին չվերաբերող դիմումը բավարարելու 
դեպքում` լիազոր մարմինը այդ մասին ծանուցում է դիմողին: 

  

 Քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում իրեն 

ընդգրկելու մասին դիմում լիազոր մարմին ներկայացնելու իրավունք ունի. 

1. այն անձը, ով հաշվառված է համապատասխան ընտրական տեղամասի 

նկարագրում ընդգրկված հասցեում, սակայն դուրս է մնացել այդ ընտրական 

տեղամասի ընտրողների ցուցակից. 

2. այն անձը, ով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահման-

ված կարգով և ժամկետներում լիազոր մարմին ներկայացրել է համապատասխան 

ընտրական տեղամասի ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու մասին դիմում, 

դիմումը չի մերժվել, սակայն իրեն չեն ընդգրկել համապատասխան ցուցակում. 

(2-րդ կետը նշվում է միայն համապետական ընտրությունների ժամանակ) 

  

 Քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու 

մասին դիմում լիազոր մարմին կարող է ներկայացվել. 

  

20___ թ. ___________________ ____-ից մինչև 20___ թ. _____________-ը` ժամը 2000-ն 
   (սկզբնաժամկետ է նշվում քվեարկության օրվան նախորդող 5-րդ օրը, վերջնաժամկետ` քվեարկության օրը` մինչև քվեարկության ավարտը) 

  

Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմումների վերաբերյալ 
որոշումները կայացվում են այնպիսի ժամկետներում, որ ընտրողը հնարավորություն 
ունենա մասնակցելու քվեարկությանը: 

  

 Ընտրողների ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները (այդ թվում` 

դիմողի անձին չվերաբերող) վերացնելու և ցուցակում լրացում կատարելու վերաբերյալ 

վեճերով կարող է բողոք (դիմում) ներկայացվել վերադաս լիազոր մարմին 

կամ դատարան: 

Վերադաս լիազոր մարմինը կամ դատարանը ընտրողների ցուցակներում 
անճշտությունները վերացնելու վերաբերյալ ակտը կայացնում է բողոքը (դիմումը) 
ստանալուց հետո` 3 օրվա ընթացքում, իսկ քվեարկության և դրան նախորդող 3 օրվա 
ընթացքում` այնպիսի ժամկետներում, որ ընտրողը հնարավորություն ունենա 
մասնակցելու քվեարկությանը: 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ 

ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՍԿԱՆԱՎՈՐԵԼՈՒ  

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 14-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 13-

րդ հոդվածի 1-ին մասով և 74-րդ հոդվածի 4-րդ մասով՝ Արցախի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել համապետական ընտրությունների ժամանակ 

քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները սկանավորելու 

կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 14-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ 

ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՍԿԱՆԱՎՈՐԵԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է համապետական ընտրությունների ժամանակ 

քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները (այսուհետ՝ ընտրողների 

ցուցակ) սկանավորվելու և հրապարակելու կարգը: 

2. Զորամասում և քրեակատարողական հիմնարկում կազմված և 

քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ստորագրված ցուցակները սկանավորման 

և հրապարակման ենթակա չեն: 

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ընտրողների ցուցակների 

սկանավորումն իրականացնում է քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12.00-ից սկսած: 

4. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի համապատասխան անդամը, 

հավաստիանալով ընտրողների ցուցակները պարունակող փաթեթի (կամ փոքր 

պարկի, այսուհետ՝ պարկ) փակված լինելու մեջ, հայտարարում է փակված լինելու 

մասին և պարկի վրա նշված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի համարը, 

որից հետո բացում է պարկը: 

5. Ընտրողների ցուցակների սկանավորումն իրականացվում է այնպես, որ 

ընտրողների սկանավորված ցուցակներում տեսանելի լինեն տվյալ ընտրական 

տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընտրողի հերթական համարը, ազգանունը, 

անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, հաշվառման վայրի հասցեն, ինչպես նաև 

ընտրողի, ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամի 

ստորագրությունների համար նախատեսված սյունակները: 

6. Յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակների 

սկանավորումն ավարտելուց հետո ընտրողների ցուցակները տեղադրվում են 

պարկում, այն փակվում և կնքվում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից, որից հետո միայն բացվում է հաջորդ ընտրական տեղամասի 

ընտրողների ցուցակների պարկը: 

7. Ընտրողների սկանավորված ցուցակները ոչ ուշ, քան սկանավորման 

աշխատանքներն սկսվելուց 24 ժամ հետո փակցվում (պաշտոնապես հրապարակվում) 

են համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովում:  

Ընտրողների սկանավորված ցուցակները կարող են հրապարակվել 

մատյանային կամ այլ ավելի հարմար՝ բոլորի համար տեսանելի կամ մատչելի 

եղանակով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ  ԿԱԶՄՎՈՂ  ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 

ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 15-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 14-

րդ հոդվածի 3-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակում ընդգրկվելու մասին տեղեկանքի ձևը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 15-Ն որոշման 

 

Ձև 
  

N_____ 

«____» _____________ 20      թվական 

  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

  

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ԿԱԶՄՎՈՂ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ  

ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

______________________________________________________________________________ 

անունը, հայրանունը, ազգանունը 

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ     ______________________________________________ 
                                                               սերիա,  համար 

հաշվառված   _________________________________________________________________ 
հաշվառման վայրը 

 

դուրս է մնացել թիվ ___________  ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակից: 

 

 Հիմք ընդունելով Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 14-րդ 

հոդվածի 3-րդ   մասը՝_______________________________________________________ -ին 
անունը, հայրանունը, ազգանունը 

ընդգրկել __________________________________ թիվ ________  ընտրական  տեղամասի   

                    նշվում  է համայնքի անվանումը՝ ՏԻՄ ընտրության դեպքում 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում: 
 

 Ներկայացվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողով: 

 
 

 Տեղեկանքը վերցվում է ընտրողից և կցվում քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների 

լրացուցիչ ցուցակին: 

 

 

_____________________________________________________  ________________ 
  (լիազոր մարմնի  համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)             ստորագրություն 

    

 Կ.Տ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 16-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 16-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել, որ 

1) ընտրական տեղամասերը համարակալում են տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովները` m/n տեսքի թվազույգով, որտեղ m-ը 

համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի համարն է 

(Ստեփանակերտ՝ թիվ 1, Ասկերան՝ թիվ 2, Հադրութ՝ թիվ 3, Մարտակերտ՝ թիվ 

4, Մարտունի՝ թիվ 5, Շահումյան՝ թիվ 6, Շուշի՝ թիվ 7, Քաշաթաղ՝ թիվ 8), իսկ 

n-ը՝ ընտրական տեղամասի հերթական համարը: Ընտրական տեղամասերը 

համարակալելիս նշվում է նաև տեղամասի գտնվելու վայրի (համայնքի) 

անվանումը. 

2) համապետական ընտրությունների դեպքում ընտրական 

տեղամասերը համարակալվում են ըստ տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների սպասարկման տարածքների: Յուրաքանչյուր 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում 

ընտրական տեղամասերի համարակալումը կատարվում է սկսած 1-ից՝ մինչև 

տվյալ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում 

գտնվող հերթական վերջին ընտրական տեղամասը. 

3) տեղական ինքնակառավարման մարմինների (բացառությամբ 

Ստեփանակերտ քաղաքի համայնքի ղեկավարի և ավագանու) 

ընտրությունների դեպքում, ընտրական տեղամասերը համարակալվում են 

ըստ համայնքների` սույն կարգի 1-ին մասի 1-ի կետով սահմանված կարգով, 

հաշվի առնելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքով նախատեսված 

համայնքների և բնակավայրերի սահմանման հերթականությունը. 

4) տեղական ինքնակառավարման մարմինների (բացառությամբ 

Ստեփանակերտ քաղաքի համայնքի ղեկավարի և ավագանու) 

ընտրությունների դեպքում, յուրաքանչյուր տարածքային ընտրական 

հանձնաժողով համարակալում է այն համայնքների ընտրական 

տեղամասերը, որտեղ կազմակերպում և անցկացնում է  ընտրությունները. 

5) այլ պետություններում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություններում 



կազմավորված ընտրական տեղամասերը համարակալում է 

համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ 

հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարը` m/n տեսքի թվազույգով, որտեղ m-ը 

համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ 

հյուպատոսական հիմնարկի գտնվելու վայրի անվանումն է, իսկ n-ը՝ տվյալ 

դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի 

գտնվելու վայրում կազմավորվող ընտրական տեղամասի հերթական 

համարը`յուրաքանչյուր քաղաքի համար` սկսած 1-ից` մինչև տվյալ 

քաղաքում կազմավորված հերթական  վերջին  ընտրական տեղամասը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ, 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻՆ) 

ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՀԼԻՃՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԴՐԱՆՑ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ 

ՑԱՆԿԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 17-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 19-

րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել` 

1) ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներին, կուսակցություն-

ներին (կուսակցությունների դաշինքներին) անվճար դահլիճներ և այլ 

շինություններ տրամադրելու և դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ 

ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներին, կուսակցություն-

ներին (կուսակցությունների դաշինքներին) անվճար տրամադրվող 

դահլիճների և այլ շինությունների ցանկի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հավելված  N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 17-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ  

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ, 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻՆ)  

ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՀԼԻՃՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 

 

1. Նախընտրական ժողովներ, ընտրողների հետ հանդիպումներ և 

ընտրությունների հետ կապված այլ միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով 

ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներին, կուսակցություններին 

(կուսակցությունների դաշինքներին) (այսուհետ` ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություն) անվճար հիմունքներով դահլիճներ և այլ շինություններ 

տրամադրվում են Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի և սույն կարգի 

համաձայն: 

2. Ընտրությունների նշանակումից ոչ ուշ, քան 18 օր հետո համայնքի ղեկավարը 

համապատասխան շրջանի վարչակազմի ղեկավարին է ներկայացնում ընտրություն-

ներին մասնակցող թեկնածուներին,  կուսակցություններին անվճար հիմունքներով 

տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների ցանկը (այսուհետ`ցանկ), որոնք 

համապատասխան շրջվարչակազմի ղեկավարի  (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) 

կողմից 2-օրյա ժամկետում ուղարկվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

3. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դահլիճները 

ներկայացվող ցանկերում կարող են ներառվել միայն այն դեպքերում, եթե տվյալ 

համայնքում գոյություն չունեն նախընտրական քարոզչության անցկացման համար 

համապատասխան այլ դահլիճներ: Հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-

ների դահլիճները կարող են տրամադրվել միայն ժամը 18:00-ից հետո կամ ոչ 

աշխատանքային օրերին: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվող ցանկը պետք է 

տեղեկություններ պարունակի դահլիճի, շինության անվանման, գտնվելու վայրի 

(հասցե), նստատեղերի թվի, տրամադրման ժամերի վերաբերյալ, ինչպես նաև 

դահլիճը, շինությունը տնօրինողի վերաբերյալ, որին պետք է ներկայացվի դիմումը: 

5. Ցանկերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվում 

թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով` սույն որոշման N 2 հավելվածով 

սահմանված ձևով: 

Ցանկի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնվում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի համացանցային կայքից և լրացվում տարբերակում նշված եղանակով: 

6. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ ցանկերը տեղադրում է 

համացանցային կայքում` մինչև սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված 

վերջնաժամկետի ավարտը: 

7. Ցանկում ներառված դահլիճից, շինությունից օգտվելու նպատակով 

ընտրություններին մասնակցող թեկնածուի, կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչը 

միջոցառման կազմակերպման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ դիմում է դահլիճը 

տնօրինող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարին: 

Դիմումը ներկայացվում է գրավոր և պետք է պարունակի` 

1)  դահլիճը (շինությունը) տնօրինողի անվանումը, որին ներկայացվում է 

դիմումը. 

2) դիմողի անունը, ազգանունը, ընտրություններին մասնակցող թեկնածուի 

անունը, ազգանունը, կուսակցության լրիվ անվանումը. 



3) դիմողի հասցեն, հեռախոսահամարը (առկայության դեպքում` էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն). 

4) դահլիճի (շինության) անվանումը, որտեղ անցկացվելու է միջոցառումը. 

5) միջոցառման օրը և ժամը. 

6) միջոցառման պատասխանատուի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը 

(առկայության դեպքում` էլեկտրոնային փոստի հասցեն). 

7) դիմումի տրման տարին, ամիսը, օրը և դիմողի ստորագրությունը: 

Դիմումին կից պետք է ներկայացվի դիմումատուի կարգավիճակը հավաստող 

փաստաթղթի (սահմանված նմուշի վկայականի) պատճենը: 

8. Դահլիճը (շինությունը) տնօրինող պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը դիմումը ստանալուց հետո` 2 օրվա 

ընթացքում, դիմումատուին գրավոր տեղեկացնում է դահլիճը տրամադրելու մասին: 

Եթե դահլիճը դիմումատուի նշած ժամանակահատվածում հնարավոր չէ 

տրամադրել, ապա դահլիճը (շինությունը) տնօրինող պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը պետք է առաջարկի այն 

ժամանակահատվածը, որի դեպքում հնարավոր է համապատասխան դահլիճի 

տրամադրումը կամ առաջարկի ցանկում ներառված այլ դահլիճ: 

Եթե ցանկում ներառված դահլիճը նույն օրը և ժամին տրամադրելու պահանջով 

ներկայացվել են մեկից ավելի դիմումներ, ապա այն տրվում է ընտրություններին 

մասնակցող այն  թեկնածուին, կուսակցությանը, որի դիմումն առաջինն է 

մուտքագրվել: 

9. Ցանկում ներառված նույն դահլիճը, սույն կարգով ընտրություններին 

մասնակցող միևնույն թեկնածուին, կուսակցությանը տրամադրվում է մեկ անգամ և 

մինչև 3 ժամ տևողությամբ: 

 

 

Հավելված  N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 17-Ն որոշման 

 

Ձև 

Ց Ա Ն Կ  

 

___________________________  ընտրություններին մասնակցող  թեկնածուներին, 
     (նշվում է ընտրությունների անվանումը) 

կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքներին) անվճար 

հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների 

 

           ______________________________________________________ 
նշվում է շրջանի (քաղաքի) անվանումը 

  

    Հ/Հ 

Դահլիճի, 

շինության 

անվանումը 

Գտվելու 

վայրը 

(հասցեն) 

Նստատե-

ղերի 

թիվը 

Տրամադրելու 

օրերը և 

ժամերը 

Դահլիճը, 

շինությունը 

տնօրինող 

Այլ 

  նշում-

ներ 

              

              

              

              

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՄՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ  

ԵՎ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, 

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ  

ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ  

ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 18-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 26-

րդ հոդվածի 5-րդ մասով և 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել, որ  

1) Հանրապետության նախագահի թեկնածուները, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների 

դաշինքները) պարտավոր են բացել նախընտրական հիմնադրամ 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուին, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) ընտրական ցուցակը գրանցելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվելուց 

հետո՝ 7 օրվա ընթացքում:  

Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները և Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակով 

առաջադրված թեկնածուներն առանձին նախընտրական հիմնադրամ 

ձևավորելու իրավունք չունեն:   

Համայնքի ղեկավարի թեկնածուները, համայնքի ավագանու անդամի 

թեկնածուները կարող են բացել նախընտրական հիմնադրամ համայնքի 

ղեկավարի թեկնածուին, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուին 

գրանցելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվելուց հետո՝ 7 օրվա ընթացքում. 

2) Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, կուսակցությունների  

(կուսակցությունների դաշինքների), համայնքի ղեկավարի թեկնածուների, 

համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամի 

միջոցները հավաքվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող 

որևէ առևտրային բանկում. 

3) Նախընտրական հիմնադրամ ձևավորելու նպատակով 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների  (կուսակցությունների 

դաշինքների), համայնքի ղեկավարի թեկնածուների, համայնքի ավագանու 

անդամի թեկնածուների դիմումների հիման վրա բանկերը թեկնածուների կամ 

նրանց լիազոր ներկայացուցիչների, իսկ կուսակցությունների կամ 

կուսակցությունների դաշինքների դեպքում՝ լիազոր ներկայացուցիչների 



անվամբ բացում են ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ: Այդ 

հաշվեհամարի բացման համար դիմումատուի և բանկի միջև կնքվում է 

բանկային հաշվի պայմանագիր՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: Ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներից 

եկամուտներ չեն հաշվարկվում և չեն վճարվում. 

4) նախընտրական հիմնադրամի հաշվեհամարներին մուծումները 

կատարվում են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության դրամով` 

կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով. 

5) թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակցությունների 

դաշինքների նախընտրական հիմնադրամների հաշիվների հետ կատարվող 

բոլոր գործառնությունները դադարեցվում են քվեարկության օրվանից. 

6) այն բանկերը, որտեղ բացված են ժամանակավոր հատուկ 

հաշվեհամարներ, Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային 

ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակների, համայնքի 

ղեկավարի թեկնածուների, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուների 

գրանցման համար ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետի ավարտից 

հետո` 3 աշխատանքային օրը մեկ, Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն (այսուհետ՝ 

Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն) տեղեկանք են ներկայացնում 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների), համայնքի ղեկավարի թեկնածուների, համայնքի ավագանու 

անդամի թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամների ֆինանսական 

մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ:  

Վերահսկիչ-վերստուգիչ  ծառայությունը համեմատում է բանկերից 

ստացված տվյալները ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության 

նախագահի թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների), համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների 

ներկայացրած նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և 

դրանց օգտագործման հայտարարագրերի (այսուհետ` հայտարարագիր) 

տվյալների հետ, ուսումնասիրում ընտրություններին մասնակցող 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների), համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի թեկնածուների կողմից զանգվածային լրատվության միջոցներով 

նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու, նախընտրական ժողովներ և 

ընտրողների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով դահլիճների, 

տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), 

քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի 

պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող 

քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպագիր նյութերի) 

պատրաստման համար կատարված ծախսերի հավաստիությունը և 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացնում 

համապատասխան տեղեկանք. 

7) թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) հայտարարագրերը, նախընտրական հիմնադրամներ 

կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ մյուս 



փաստաթղթերն ընտրական փաստաթղթերի հետ Արցախի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում պահպանության են 

հանձնվում Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ:  

2. Սահմանել նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և 

դրանց օգտագործման հայտարարագրի ձևը` համաձայն հավելվածի:  

3. Սահմանել, որ հայտարարագիրը Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուները, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները 

(կուսակցությունների դաշինքները), համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի թեկնածուները ներկայացնում են թղթային տարբերակով և 

էլեկտրոնային կրիչով` Adobe Acrobat (*.pdf) ((Ադոբ Աքրոբաթ) (*.պդֆ)) 

տարբերակով` մեկ ֆայլի մեջ: Հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակը 

ներբեռնվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 

կայքից և լրացվում այդ տարբերակում նշված եղանակով:  

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 18-Ն որոշման 

 

Ձև 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր 

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

           ___________________________________            ___________________________________________________________________________________________________ 

                        ընտրության անվանում                                  թեկնածուի անուն, հայրանուն, ազգանուն, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանում 
_____________________________________________ 

հաշվետու ժամանակահատված 

Մուտքեր  Ծախսեր 

Հիմնադրամի 

մուծումների 

ժամանակա-

գրություն 

 

 

 

 

 

 

Հիմնադրամ 

մուծված 

գումարի 

չափ  

(ՀՀ դրամ) 

 

 

 

ԸՕ 27-րդ 

հոդվածի 1-ին 

մասով 

նկարագրված 

ապրանքների և 

ծառայություն-

ների ձեռքբերման 

ծախսերի 

ժամանակա-

գրություն 

 

ԸՕ 27-րդ 

հոդվածի 1-ին 

մասով 

նկարագրված 

ձեռք բերված 

ապրանքների և 

ծառայություն-

ների անվանում 

 

 

 

Ծախսերի չափը 

(ՀՀ դրամ) 

ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նկարագրված 

ապրանքների և 

ծառայությունների 

ձեռքբերման համար 

կատարված ծախսերի 

կատարումը հավաս-

տող փաստաթղթերի 

տվյալներ   

ԸՕ 27-րդ հոդվածի 

1-ին մասով 

նկարագրված 

ապրանքների և 

ծառայությունների 

ձեռքբերման հետ 

կապված, դեռ 

չվճարված դրա-

մական պարտա-

վորությունների 

չափը    

Հիմնա-

դրամից 

կատար-

ված 

ծախսի 

փաստացի 

չափը 

 

ԸՕ 27-րդ հոդվածի    

1-ին մասով 

նկարագրված 

ապրանքների և 

ծառայությունների 

շուկայական 

արժեքը  

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

Ընդամենը   Ընդամենը    

 

Հիմնադրամի միջոցներից կատարված և հայտարարագրման ոչ 

ենթակա ծախսերի ընդհանուր չափը 

 

 

Հիմնադրամից կատարված բոլոր ծախսերի ընդհանուր չափը  

 



Հիմնադրամում 

մնացած գումարի 

չափ 

 

 

Հայտարարագիրը բաղկացած է ______ թերթից,  կից  ծախսերի կատարումը  հաստատող փաստաթղթերը` _______ թերթից:  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

անուն, հայրանուն, ազգանուն,                                                                            ստորագրություն,                                                                              օր, ամիս,տարեթիվ 

թեկնածուի  կամ նրա  լիազոր ներկայացուցչի,   կուսակցության ( կուսակցությունների դաշինքի) լիազոր ներկայացուցչի  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՈՒ Ղ Ե Ց ՈՒ Յ Ց 

նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման 

հայտարարագիրը կազմելու և ներկայացնելու  կարգի ու ժամկետների 

 

 1. Հայտարարագիրը ներկայացնելու համար. 

1.1 Հանրապետության նախագահի թեկնածուները, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները), համայնքի ղեկավարի 

թեկնածուները, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուները իրենց նախընտրական 

հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիրը 

ներկայացնում են Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն նախընտրական քարոզչությունն 

սկսվելուց հետո` 10-րդ, ինչպես նաև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման համար 

Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետից ոչ ուշ, քան 3 օր 

առաջ: 

1.2  Թեկնածուն կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը, կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) լիազոր ներկայացուցիչը հայտարարագիրը ներկայացնում են թղթային տարբերակով և 

էլեկտրոնային կրիչով` Adobe Acrobat (*.pdf) (Ադոբ Աքրոբաթ (*.պդֆ)) տարբերակով` մեկ ֆայլի 

մեջ: Հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնվում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի համացանցային կայքից և լրացվում այդ տարբերակում նշված եղանակով: 

1.3 Հայտարարագիրը ներկայացվում է թեկնածուի, կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի), համայնքի ղեկավարի թեկնածուի, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուի 

զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, 

դահլիճների, տարածքների վարձակալման, քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և 

այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող 

քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման համար 

կատարված ծախսերի վերաբերյալ: Հայտարարագրին կցվում են ծախսերի կատարումը 

հաստատող փաստաթղթերը: 

 

2. Հայտարարագիրը կազմելու համար.  

2.1 «ընտրության անվանում» տողում լրացվում է այն ընտրության անվանումը, որին թեկնածուն, 

կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) մասնակցում է,  

2.2 «թեկնածուի անուն, հայրանուն, ազգանուն, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանում» տողում լրացվում է հայտարարագիրը ներկայացնող թեկնածուի անունը, 

հայրանունը, ազգանունը, կուսակցության դեպքում` կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը, 

2.3 «հաշվետու ժամանակահատված» տողում լրացվում է այն ժամանակահատվածը, որի համար 

ներկայացվում է հայտարարագիրը: Որպես հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբ բոլոր 

հայտարարագրերում` լրացվում է թեկնածուի, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակի գրանցման օրը, ամիսը, տարեթիվը: Առաջին  հայտարարագրի դեպքում 

որպես հաշվետու  ժամանակահատվածի վերջ` լրացվում է Արցախի  Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով նախընտրական քարոզչության համար սահմանված ժամկետի 10-րդ օրը, 

ամիսը, տարեթիվը, իսկ վերջին հայտարարագրի դեպքում` քվեարկության օրը, ամիսը, 

տարեթիվը: 

 

2.4 «Մուտքեր» մասի. 

1) «Հիմնադրամի մուծումների ժամանակագրություն 1» սյունակի յուրաքանչյուր տողում ըստ 

հերթականության լրացվում է օրը, ամիսը, տարեթիվը այն օրերի, երբ կատարվել են մուծումները, 

2) «Հիմնադրամ մուծված գումարի չափ 2» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր օրվա 

մուծումների ընդհանուր չափը` ՀՀ դրամով, 

3) «Ընդամենը» տողում լրացվում է «Հիմնադրամ մուծված գումարի չափ 2» սյունակում նշված 

գումարների ընդհանուր չափը:  

 

2.5 «Ծախսեր» մասի.  

1) «ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման 

ծախսերի ժամանակագրություն 3» սյունակի յուրաքանչյուր տողում ըստ հերթականության 

լրացվում է օրը, ամիսը, տարեթիվը այն օրերի, երբ կատարվել են ծախսերը, իսկ մինչև 

հիմնադրամի ձևավորումը ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դեպքում, լրացվում է 

«մինչև հիմնադրամի ձևավորում» բառերը կամ դրանց հապավումը` «ՄՀՁ»,  

2) «ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նկարագրված ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների 

անվանում 4» սյունակում ըստ օրերի առանձին տողերում լրացվում է զանգվածային 



լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, 

տարածքների վարձակալման, քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի 

պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր 

տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման նպատակով ձեռք բերված 

յուրաքանչյուր ծառայության, գույքի կամ ապրանքի անվանումը, 

3) «Հիմնադրամից կատարված ծախսի փաստացի չափը 5» սյունակում լրացվում է 4-րդ 

սյունակում նշված յուրաքանչյուր ծառայության, գույքի կամ ապրանքի ձեռքբերման համար 

կատարած ծախսի փաստացի չափը: Այն դեպքերում, երբ 4-րդ սյունակում նշված ապրանքը կամ 

ծառայությունը ձեռք է բերվել մինչև նախընտրական հիմնադրամի ձևավորումը, ինչպես նաև 

անվճար ստացման դեպքում, ապա ծախսի փաստացի չափը նշվում է «0 (զրո)», 

4) «ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների շուկայական 

արժեքը 6» սյունակում նշվում է հայտարարագրման ենթակա ապրանքների կամ 

ծառայությունների շուկայական արժեքը: Եթե «Հիմնադրամից կատարված ծախսի փաստացի 

չափը 5» սյունակում նշված գումարը համընկնում է հայտարարագրման ենթակա ձեռք բերված 

ապրանքի կամ ծառայության շուկայական արժեքի հետ, ապա 6-րդ սյունակում նշվում է նույն 

թիվը: Մինչև հիմնադրամի ձևավորումը ստացված ապրանքների և ծառայությունների դեպքում, 

ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ ստացված հայտարարագրման ենթակա ապրանքի կամ 

ծառայության շուկայական արժեքը 5-րդ սյունակում նշված թվից ավելի բարձր է, նշվում է 

հայտարարագրման ենթակա ապրանքի կամ ծառայության շուկայական արժեքը, 

5) «ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման 

համար կատարված ծախսերի կատարումը հավաստող փաստաթղթերի տվյալներ 7» սյունակում 

լրացվում է 4-րդ սյունակում նշված հայտարարագրման ենթակա յուրաքանչյուր ծառայության, 

գույքի կամ ապրանքի ձեռքբերման ծախսերի կատարումը հավաստող փաստաթղթերի 

տվյալները,  

6) «ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման 

հետ կապված վճարման ենթակա, դեռ չվճարված դրամական պարտավորությունների չափը 8» 

սյունակում լրացվում է 4-րդ սյունակում նշված հայտարարագրման ենթակա յուրաքանչյուր 

ծառայության, գույքի կամ ապրանքի ձեռքբերման մասով, դեռ չվճարված դրամական 

պարտավորությունների չափը, եթե այդպիսիք առկա են: Եթե հայտարարագրման ենթակա 

յուրաքանչյուր ծառայության, գույքի կամ ապրանքի ձեռքբերման մասով վճարման ենթակա, դեռ 

չվճարված դրամական պարտավորություններ առկա չեն, ապա նշվում է «0 (զրո)»., 

7) «Ընդամենը» տողում լրացվում է «Հիմնադրամից կատարված ծախսի փաստացի չափը 5» 

սյունակում նշված թվերի ընդհանուր չափը և «ԸՕ 27-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նկարագրված 

ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքը չափ 6» սյունակում նշված թվերի 

ընդհանուր չափը:  

3. «Հիմնադրամի միջոցներից կատարված և հայտարարագրման ոչ ենթակա ծախսերի ընդհանուր 

չափը» տողում նշվում է հիմնադրամից կատարված, հայտարարագրման ոչ ենթակա, ուստիև 

հայտարարագրի մյուս տողերում չներառված, ծախսերի ընդհանուր չափը:  

4. «Հիմնադրամից կատարված բոլոր ծախսերի ընդհանուր չափը» տողում նշվում է 

«Հիմնադրամից կատարված ծախսի փաստացի չափը  5» սյունակի «Ընդամենը» տողի և  

«Հիմնադրամի միջոցներից կատարված և հայտարարագրման ոչ ենթակա ծախսերի ընդհանուր 

չափը» տողի թվերի գումարը:  

5. «Հիմնադրամում մնացած գումարի չափ» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածի 

վերջում հիմնադրամում մնացած չօգտագործված գումարի չափը, որը հավասար է «Հիմնադրամ 

մուծված գումարի չափ 2» սյունակի ընդամենը տողի և «Հիմնադրամից կատարված բոլոր 

ծախսերի ընդհանուր չափ» տողի թվերի տարբերությանը:  

6. Հայտարարագրի համապատասխան տողում լրացվում է հայտարարագրի թերթերի և  ծախսերի 
կատարումը հաստատող փաստաթղթերի թերթերի թվերը:  

   Հայտարարագիրը ստորագրում է թեկնածուն կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը, 

կուսկացության, կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչը, լրացվում է 

հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը, լիազոր ներկայացուցչի ստորագրելու 

դեպքում լրացվում է նրա անունը, հայրանունը, ազգանունը: 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ-ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 19-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 29-

րդ հոդվածի 7-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության (այսուհետ՝ 

վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն) գործունեության կարգը` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 19-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ-ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը (այսուհետ՝ ծառայություն) 

իրականացնում է նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող մուծումների, ծախսերի 

և դրանց հաշվարկման, ինչպես նաև կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական 

գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն: 

Ծառայությունը վերահսկողություն է իրականացնում նաև հանրաքվեի քարոզ-

չության հիմնադրամներում կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման նկատ-

մամբ՝ «Հանրաքվեի  մասին»  օրենքի և սույն կարգի դրույթներին համապատասխան: 

2. Ծառայությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով, «Կուսակցությունների մասին» օրենքով,  

իրավական այլ ակտերով և սույն կարգով: 

3. Ծառայությունը գործում է ընտրական հանձնաժողովներից անկախ և 

հաշվետու չէ նրանց: Ծառայությունն իր աշխատանքներն իրականացնում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համագործակցված: 

4.  Ծառայությունը գործում է մշտական հիմունքներով:  

5.  Ծառայությունը կարող է ունենալ ձևաթղթեր և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

6. Ծառայությունը կազմված է ծառայության ղեկավարից և ծառայության 

աշխատակիցներից: Ծառայության աշխատանքները ղեկավարում է ծառայության 

ղեկավարը, որը ներկայացնում է ծառայությունը: 

7. Ծառայության ղեկավարի պաշտոնը քաղաքացիական պաշտոն է, 

ծառայության մյուս աշխատակիցը քաղաքացիական ծառայող է: 

8.  Ծառայության ղեկավարը նշանակվում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշմամբ հինգ տարի ժամկետով: Ծառայության ղեկավարի 

պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքով:  

9. Ծառայության ղեկավարը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ 

որևէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, զբաղեցնել իր կարգավիճակով 

չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման  

մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք՝ բացի 

գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից: Հրապարակային 

ելույթներում պետք է ցուցաբերի քաղաքական զսպվածություն: 

 

II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

10. Ծառայությունը. 

1) վերահսկողություն է իրականացնում Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող 

մուծումների, դրանց հաշվարկման և ծախսերի նկատմամբ. 

2) Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրու-

թյուններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 



ընտրական ցուցակների, համայնքի ղեկավարի թեկնածուների, համայնքի ավագանու 

անդամի թեկնածուների գրանցման համար Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ երեք աշխատանքային օրը մեկ, 

ստանում է համապատասխան տեղեկություններ, տեղեկանքներ, փաստաթղթերի 

պատճեններ Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամների ֆինանսական մուտքերի և ելքերի 

վերաբերյալ այն բանկերից, որտեղ նախընտրական հիմնադրամներ ձևավորելու 

համար բացվել են ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ, դրանք ստանալուց հետո 

ամփոփում է այդ տվյալները, կազմում ամփոփ տեղեկանք և այն տեղադրում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում. 

3) Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների), համայնքի ղեկավարի թեկնածուների, համայնքի ավագանու անդամի 

թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամներում եղած միջոցների օգտագործման 

վերաբերյալ հայտարարագրերը ստանալուց հետո` 7 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, 

քան ընտրության արդյունքների ամփոփման համար սահմանված ժամկետից մեկ օր 

առաջ ստուգում, ստուգման արդյունքներով կազմում է եզրակացություն և 

ներկայացնում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 

4) վերահսկողություն է իրականացնում կուսակցությունների ֆինանսական 

գործունեության նկատմամբ:  

  

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

11.  Ծառայությունն իրավունք ունի` 

1)  նախընտրական հիմնադրամներ ձևավորելու համար ժամանակավոր 

հատուկ հաշվեհամարներ բացած բանկերից ստանալ համապատասխան 

տեղեկություններ, տեղեկանքներ, փաստաթղթերի պատճեններ՝ Հանրապետության 

նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների), համայնքի ղեկավարի 

թեկնածուների, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուների նախընտրական 

հիմնադրամների ֆինանսական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ. 

2) բանկերից, կուսակցություններից և ապրանքներ մատակարարող, ծառայու-

թյուններ մատուցող կամ աշխատանքներ կատարող այլ կազմակերպություններից 

ստանալ համապատասխան տեղեկություններ, տեղեկանքներ, փաստաթղթերի 

պատճեններ՝ կուսակցությանը վճարված անդամակցության վճարների, 

կուսակցությանը կատարված նվիրատվությունների, բյուջետային ֆինանսավորման, 

քաղաքացիական իրավական գործարքներից ստացված դրամական միջոցների և 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ մուտքերի և ծախսերի վերաբերյալ. 

3) իր գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ նախապատրաստել 

որոշումների նախագծեր և դրանք ներկայացնել Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի քննարկմանը. 

4) մասնակցել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից 

ընտրությունների անցկացման ֆինանսական ապահովման նպատակով ընդունվող 

իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներին: 

 

IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

  

12. Ծառայության գործունեության ֆինանսական և նյութատեխնիկական 

ապահովումը կատարվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

պահպանման համար պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին: 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ  

ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 20-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-

րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 

1. Սահմանել. 

1) քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ 

լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը` համաձայն N 1 

հավելվածի, 

2) զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 

վկայականի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 20-Ն որոշման 
 
 

Կ Ա Ր Գ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ, ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՑԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են քվեարկության օրն ընտրությունների և 

քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության 

միջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկի սահմանման, 

վկայականների տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Լրատվական գործունեություն իրականացնողը կարող է հավատարմագրել իր 

ներկայացուցիչներին, եթե առնվազն մեկ տարի իր անունից տարածում է լրատվության 

միջոց: Մեկ տարվա սահմանափակումը կիրառելի չէ, եթե լրատվական 

գործունեություն իրականացնողը լրատվության միջոց է տարածում վերգետնյա 

եթերային հեռարձակմամբ: 

3. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված լրատվական գործունեություն 

իրականացնողը հավատարմագրման դիմումը ներկայացնում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով: 

4. Հավատարմագրվելու դիմումը և զանգվածային լրատվության միջոցի 

ներկայացուցիչների ցուցակը, ինչպես նաև ցուցակում փոփոխություններ (լրացումներ) 

կատարելու մասին դիմումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են 

ներկայացվում ընտրությունները նշանակելու օրվանից հետո, բայց քվեարկության 

օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ: 

5. Հավատարմագրվելու դիմումը պետք է պարունակի լրատվական 

գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը, 

կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը, եթե լրատվական 

գործունեություն իրականացնողը ֆիզիկական անձ է` նրա ազգանունը, անունը, 

հայրանունը (եթե հայրանունը նշված է անձնագրում) և բնակության վայրը, 

լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից տարածվող զանգվածային 

լրատվության միջոցի անվանումը, ծանուցման հասցեն, հեռախոսահամարը, նշում` 

տվյալ զանգվածային լրատվության միջոցի տարածման սկզբնաժամկետի մասին, 

արտոնագրված վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնելու դեպքում նշում 

նաև այդ մասին, ինչպես նաև ընտրության անվանման և քվեարկության օրվա մասին, 

կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի տրման ամսաթիվը, դիմողի 

ստորագրությունը: 

Դիմումին կից ներկայացվում է զանգվածային լրատվության միջոցի 

ներկայացուցիչների ցուցակը (այսուհետ` նաև ցուցակ): Ցուցակը (ձևը կցվում է) 

ներկայացվում է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով: Ցուցակի էլեկտրոնային 

տարբերակը ներբեռնվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

համացանցային կայքից, լրացվում տարբերակում նշված` Մայքրոսոֆթ Էքզել 

(Microsoft Excel) եղանակով և ներկայացվում է էլեկտրոնային կրիչով: 

Ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակում տվյալներն ու տեղեկությունները 

լրացվում են ԳՀԵԱ Գրապալատ (GHEA Grapalat) տառատեսակով, չափը` 10: Ցուցակի 

«լրատվական գործունեություն իրականացնողի անվանումը կամ անունը» դաշտում 



լրացվում է լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի 

անվանումը, իսկ եթե լրատվական գործունեություն իրականացնողը ֆիզիկական անձ 

է` նրա ազգանունը, անունը, հայրանունը, «լրատվական գործունեություն 

իրականացնողի կողմից տարածվող զանգվածային լրատվության միջոցի անվանումը» 

դաշտում լրացվում է զանգվածային լրատվության միջոցի անվանումը, «ընտրության 

անվանումը և քվեարկության օրը» դաշտում լրացվում է ընտրության անվանումը և 

քվեարկության օրը, ամիսը և տարեթիվը, «ազգանուն, անուն, հայրանուն» սյունակում 

լրացվում է զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչի ազգանունը, անունը, 

հայրանունը: 

6. Քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ 

լուսաբանում իրականացնող օտարերկրյա պետության օրենսդրության հիման վրա 

գործող լրատվական գործունեություն իրականացնողի ներկայացուցիչները 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվում են Արցախի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և սույն կարգով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 

Օտարերկրյա պետության օրենսդրության հիման վրա գործող լրատվական 

գործունեություն իրականացնողը սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված 

հավատարմագրվելու մասին դիմումը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարություն: 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից 

օտարերկրյա պետության օրենսդրության հիման վրա գործող լրատվական 

գործունեություն իրականացնողի հավատարմագրվելու մասին դիմումը և 

ներկայացուցիչների ցուցակը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան հնգօրյա ժամկետում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից լրացվում են վկայականները և 

փոխանցվում Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն` 

օտարերկրյա պետության օրենսդրության հիման վրա գործող լրատվական 

գործունեություն իրականացնողին տրամադրելու համար: 

7. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 7-րդ 

մասում  սահմանված մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը հավատարմագրում է զանգվածային լրատվության միջոցի 

ներկայացուցիչներին և նրանց տրվող վկայականներն այդ զանգվածային լրատվության 

միջոցին է հանձնում դիմումը ստանալուց հետո` 12 օրվա ընթացքում: 

Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներին տրվող վկայակնները պետք է գույնով 

ակնհայտորեն տարբերվեն մյուս զանգվածային լրատվության միջոցի 

ներկայացուցիչներին տրվող վկայականներից: 

8. Զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչները համարվում են 

հավատարմագրված Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից 

հավատարմագրվելու մասին գրությունը ստանալու պահից: Զանգվածային 

լրատվության միջոցի հավատարմագրված ներկայացուցիչների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 

կայքում տեղադրվում է հավատարմագրման  օրվանից  հետո երեք օրվա ընթացքում: 

9. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում զանգվածային լրատվության 

միջոցների հավատարմագրման և հավատարմագրված լրագրողների գործունեության 

կազմակերպման համար պատասխանատու է կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի մամուլի  քարտուղարը: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

վարում է լրագրողների հավատարմագրման մատյան: 

10. Լրատվական գործունեություն իրականացնողին տրվում են ներկայացված 

ցուցակում ընդգրկված զանգվածային լրատվության միջոցի հավատրամագրված 

ներկայացուցիչների թվին համապատասխան քանակի վկայականներ, որոնցում 

լրացվում է հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցի անվանումը: 

Վկայականում զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչի ազգանունը, 



անունը, հայրանունը լրացնում է լրատվական գործունեություն իրականացնողը և 

տրամադրում իր ներկայացուցչին: Վկայականը կարող է կնքվել համապատասխան 

կազմակերպության կնիքով: 

11. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների հավատարմագրման մասին դիմումը 

Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված հիմքերի 

առկայության պայմաններում: 

12. Վերաքվեարկության, ինչպես նաև Հանրապետության նախագահի 

ընտրության 2-րդ փուլի դեպքերում զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների կրկին հավատարմագրում չի պահանջվում: 
13. Հանրաքվեի և տեղական հանրաքվեի ժամանակ զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրումն իրականացվում է 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքին և սույն կարգին 

համապատասխան` «Հանրաքվեի մասին» օրենքի և «Տեղական հանրաքվեի մասին» 

օրենքի կանոնակարգումների հաշվառմամբ: 

 

 

Ձև 

Ց Ո Ւ Ց Ա Կ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

  

[լրատվական գործունեություն իրականացնողի անվանումը կամ անունը] 

[լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից տարածվող զանգվածային 

լրատվության միջոցի անվանումը] 

 

[ընտրության անվանումը և քվեարկության օրը] 
  

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Լրատվական գործունեություն  

իրականացնող                                          _______________________________________ 

               (ազգանուն, անուն)                          (ստորագրություն) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 20-Ն որոշման 
 

                                 Ձև  

 

Արցախի Հանրապետություն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

  

[նշվում է ընտրության անվանումը] 

  

 [նշվում է քվեարկության օրը] 

  

 ԶԼՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ 

___________________________________________ 
զանգվածային լրատվության միջոցի անվանում 

___________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն 

  

Կ.Տ. 
          Վկայականն ուժի մեջ է անձը հաստատող  

           փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, 

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 21-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-

րդ հոդվածի 8-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել. 

1)  դիտորդների հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը՝  համաձայն 

N 1 հավելվածի, 

2) դիտորդների  վկայականների ձևերը` համաձայն N 2  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 21-Ն որոշման 
  

Կ Ա Ր Գ 

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ, ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՑԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են դիտորդների հավատարմագրման կարգը, 

հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկի 

սահմանման, վկայականների տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելության իրավունք ունեն` 

1) միջազգային կազմակերպությունները. 

2) օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցիչները. 

3) Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա հասարակական այն կազմա-

կերպությունները, որոնց կանոնադրական խնդիրները ներառում են ժողովրդավա-

րության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր, և որոնք չեն աջակցում 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուներին, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքներին), համայնքի 

ղեկավարի թեկնածուներին, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուներին: 

3. Միջազգային կազմակերպությունները, օտարերկրյա պետությունների 

ներկայացուցիչները և օտարերկրյա հասարակական կազմակերպությունները 

դիտորդական առաքելություն կարող են իրականացնել հրավերի առկայության 

դեպքում: Միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա հասարակական 

կազմակերպությունների դիտորդական առաքելությունների կազմում որպես դիտորդ 

Արցախի  Հանրապետության քաղաքացիներ ընդգրկվել չեն կարող: 

4. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված դիտորդներն իրենց առաքելությունն 

իրականացնում են Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովում (այսուհետ՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով) 

հավատարմագրվելուց  հետո: 

5. Հավատարմագրվելու կամ հավատարմագրված դիտորդների ցանկում 

փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու համար դիմումները Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվում ընտրությունները նշանակելու օրվանից 

հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ: 

6. Հավատարմագրվելու դիմումը պետք է պարունակի դիմողի անվանումը, 

ծանուցման հասցեն, հեռախոսահամարը, նշում` ընտրության անվանման և օրվա 

մասին, կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումի տրման ամսաթիվը, դիմողի 

ստորագրությունը: 

Հավատարմագրման դիմումին կից ներկայացվում է. 

1) հասարակական կազմակերպության կանոնադրության պատճենը,  

2) հրավերի պատճենը` միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա 

հասարակական կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների 

ներկայացուցիչների  դեպքում, 

3) հավատարմագրման ներկայացվող դիտորդների ցուցակը (այսուհետ՝ նաև 

ցուցակ): Ցուցակը (ձևը կցվում է) ներկայացվում է թղթային և էլեկտրոնային 

տարբերակներով: Ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնվում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից, լրացվում տարբերակում նշված` 

Մայքրոսոֆթ Էքզել (Microsoft Excel) եղանակով և ներկայացվում է էլեկտրոնային 

կրիչով: 



Ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակում տվյալներն ու տեղեկությունները 

լրացվում են ԳՀԵԱ Գրապալատ (GHEA Grapalat) տառատեսակով, չափը` 10: Ցուցակի 

«հասարակական կազմակերպության անվանումը» դաշտում լրացվում է 

հասարակական կազմակերպության անվանումը, «ընտրության անվանումը և 

քվեարկության օրը)» դաշտում լրացվում է ընտրության անվանումը և քվեարկության 

օրը, ամիսը և տարեթիվը, «ազգանուն, անուն, հայրանուն» սյունակում լրացվում է 

դիտորդի ազգանունը, անունը, հայրանունը, «հեռախոսահամար, կապի այլ միջոցներ» 

սյունակում լրացվում է դիտորդի հեռախոսահամարը, կապի այլ միջոցները: 

7. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասում սահմանված մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը հավատարմագրում է դիտորդներին և նրանց հանձնում է 

վկայականներ դիմումն  ստանալուց հետո` 7 օրվա ընթացքում: 

8. Դիտորդները համարվում են հավատարմագրված Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի կողմից հավատարմագրվելու մասին գրությունը ստանալու պահից:     

Հավատարմագրված դիտորդական կազմակերպությունների և դիտորդների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

համացանցային կայքում տեղադրվում է հավատարմագրման  օրվանից  հետո երեք 

օրվա ընթացքում: 

9. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վարում է գրանցամատյան, 

որտեղ նշվում են դիտորդներին վկայականներ  հանձնելու մասին տեղեկություններ: 

10. Միջազգային դիտորդներին տրամադրվում են հայերեն և անգլերեն կամ 

հայերեն և ռուսերեն լեզուներով լրացված վկայականներ: 

11. Տեղական դիտորդների դեպքում համապատասխան կազմակերպությանը 

տրվում է ներկայացված ցուցակում ընդգրկված դիտորդների թվին համապատասխան 

քանակի վկայականներ, որոնցում լրացվում է համապատասխան կազմակերպության 

անվանումը: Դիտորդի վկայականում դիտորդի ազգանունը, անունը, հայրանունը 

լրացվում է համապատասխան կազմակերպության կողմից և տրամադրվում է 

դիտորդին: Վկայականը կարող է կնքվել դիտորդական առաքելություն իրականացնող 

կազմակերպության կնիքով: 

12. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է դիտորդների 

հավատարմագրման մասին դիմումը Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով սահմանված հիմքերի առկայության պայմաններում: 

13. Վերաքվեարկության, ինչպես նաև Հանրապետության նախագահի 

ընտրության 2-րդ փուլի  դեպքերում դիտորդների կրկին հավատարմագրում չի 

պահանջվում: 

14. Հանրաքվեի և տեղական հանրաքվեի ժամանակ դիտորդների 

հավատարմագրումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքին և սույն կարգին համապատասխան` «Հանրաքվեի մասին» օրենքի և 

«Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքի կանոնակարգումների հաշվառմամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև   

 

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ 

 

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 

 

[հասարակական կազմակերպության անվանումը] 

[քվեարկության օրը] 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն 
Հեռախոսահամար, կապի այլ 

միջոցներ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Հասարակական կազմակերպության 

 ղեկավար  (տեղակալ)                          __________________________________________ 
                                                                                                                                (ազգանուն, անուն)                                      (ստորագրություն) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 21-Ն որոշման 
 

 

       Ձև  N 1 

 

Արցախի Հանրապետություն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

 

[նշվում է ընտրության անվանումը] 

  

[նշվում է քվեարկության օրը] 

  

ՏԵՂԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴ 

 

____________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 

_____________________________________________ 
կազմակերպության անվանում 

        Կ.Տ   

Վկայականն ուժի մեջ է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

 
 

       Ձև N 2  

 

Արցախի Հանրապետություն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

 

ՀԱՆՐԱՔՎԵ 

[նշվում է հանրաքվեի դրված նախագծի (հարցի) 

անվանումը] 

 

[նշվում է քվեարկության օրը] 

  

ՏԵՂԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴ 

 

____________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն 

____________________________________________ 
կազմակերպության անվանում 

            Կ.Տ     

Վկայականն ուժի մեջ է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 3  

 
Արցախի Հանրապետություն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

 

[նշվում է ընտրության անվանումը] 

[նշվում է քվեարկության օրը] 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴ 

Վկայական N ____ 

 
______________________________________________ 

ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 

______________________________________________ 

կազմակերպության անվանում 

   

Հանձնաժողովի նախագահ ___________________ 

                                               ստորագրություն 

         Կ.Տ. 

 

Տրված է   «______» ________________ 20     թ. 

 
Վկայականն ուժի մեջ է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

[указывается название выборов] 

[указывается день проведения голосования] 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Удостоверение N ____ 
 

______________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

______________________________________________ 

Наименование организации 

   

Председатель комиссии ___________________ 

                                                    подпись 

           М.П. 

 

Дата выдачи  «______» ________________ 20    г. 

 
Удостоверение действительно по предú явлению  

документа, удостоверяющего личность 

 

 

 

 
Արցախի Հանրապետություն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

 

[նշվում է ընտրության անվանումը] 

 

[նշվում է քվեարկության օրը] 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴ 

Վկայական N ____ 

 
______________________________________________ 

ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 

______________________________________________ 

կազմակերպության անվանում 

   

Հանձնաժողովի նախագահ ___________________ 

                                           ստորագրություն 

 

         Կ.Տ. 

 

Տրված է       «______» ________________ 20     թ. 

 
Վկայականն ուժի մեջ է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

REPUBLIC OF ARTSAKH 

CENTRAL ELECTORAL COMMISSION 

 

[the name of the Election  is indicated] 

 

[the voting day is indicated] 

 

INTERNATIONAL OBSERVER 

Certificate N ____ 

 
______________________________________________ 

Name, surname 

 

______________________________________________ 

Organization 

   

Commission Chairperson___________________ 

                                     signature 

 
Seal 

 

  Date of issue «______» ________________ 20        . 

 
The certificate is valid  

on presenting identification document 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 4 

 
Արցախի Հանրապետություն 

Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողով 

 

ՀԱՆՐԱՔՎԵ 
[նշվում է հանրաքվեի դրված նախագծի 

(հարցի) անվանումը] 

 

[նշվում է քվեարկության օրը] 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴ 

Վկայական N ____ 

 
______________________________________________ 

ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 

______________________________________________ 

կազմակերպության անվանում 

   

Հանձնաժողովի նախագահ  ___________________ 

                                                ստորագրություն 

         Կ.Տ. 

 

Տրված է      «______» ________________ 20      թ. 

 
Վկայականն ուժի մեջ է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА 

 

РЕФЕРЕНДУМ 
[указывается название проекта (вопроса) 

проведения референдума] 

 

[указывается день проведения голосования] 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Удостоверение N ____ 

 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

______________________________________________ 

Наименование организации 

   

Председатель комиссии ___________________ 

                                      подпись 

           М.П. 

 

Дата выдачи  «______» ________________ 20     г. 

 
Удостоверение действительно по предú явлению  

документа,  удостоверяющего личность 

 

 

 
Արցախի Հանրապետություն 

Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողով 

 

ՀԱՆՐԱՔՎԵ 
[նշվում է հանրաքվեի դրված նախագծի 

(հարցի) անվանումը] 

[նշվում է քվեարկության օրը] 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴ 

Վկայական N ____ 

 
______________________________________________ 

ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 

______________________________________________ 

կազմակերպության անվանում 

   

Հանձնաժողովի նախագահ  ___________________ 

                                                    ստորագրություն 

         Կ.Տ. 

 

Տրված է      «______» ________________ 20      թ. 

 
Վկայականն ուժի մեջ է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

REPUBLIC OF ARTSAKH 

CENTRAL COMMISSION ON REFERENDUM 

 

REFERENDUM 

[the name of the Referendum draft (question) is 

indicated] 

[the voting day is indicated] 

 

INTERNATIONAL OBSERVER 

Certificate N ____ 

 
______________________________________________ 

Name, surname 

 

______________________________________________ 

Organization 

 

Commission Chairperson___________________ 

                                       signature 

       Seal 

 

Date of issue    «______» ________________ 20      . 

 
The certificate is valid  

on presenting identification document 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ, ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՎՍՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՄԱՆ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  

ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՀԵՏԵՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 22-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 32-

րդ հոդվածի    1-ին մասի 2-րդ կետով և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 

կետով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների, վստահված անձանց կողմից քվեաթերթիկների 

տպագրման, փոխադրման, պահպանման և հաշվարկման գործընթացներին 

հետևելու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 22-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ, ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՎՍՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՄԱՆ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  

ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՀԵՏԵՎԵԼՈՒ 

  

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են դիտորդների, զանգվածային լրատվության 

միջոցների ներկայացուցիչների, վստահված անձանց կողմից քվեաթերթիկների  

տպագրման, փոխադրման, պահպանման և հաշվարկման գործընթացներին հետևելու 

հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները և 

վստահված անձինք իրավունք ունեն տպագրության ողջ ընթացքում տպարանում 

հետևելու քվեաթերթիկների տպագրմանը: 

3. Տպագրության ընթացքում միաժամանակ կարող են ներկա գտնվել՝ 

1) համապետական ընտրությունների ժամանակ` ընտրություններին 

մասնակցող Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) մեկական վստահված անձ (լիազոր ներկայացուցիչ), 

2) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ՝  

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի յուրաքանչյուր թեկնածուի մեկ 

վստահված անձ: 

Տպագրության ընթացքում միաժամանակ կարող են ներկա գտնվել 

յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոցը ներկայացնող մեկ լրագրող և մեկ 

լուսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման մեկ օպերատոր, յուրաքանչյուր միջազգային 

կազմակերպությունից մինչև երկու դիտորդ` թարգմանչի ուղեկցությամբ, իսկ 

տեղական դիտորդների դեպքում` յուրաքանչյուր կազմակերպությունից մեկ դիտորդ: 

Տպագրության ընթացքում տպարանում ներկա գտնվելու և քվեաթերթիկների 

տպագրմանը հետևելու համար դիտորդը, զանգվածային լրատվության միջոցի 

ներկայացուցիչը, վստահված անձը պարտավոր են պարտադիր կարգով տեսանելի 

ձևով կրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից տրված սահմանված 

նմուշի վկայականը: 

4. Դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները և 

վստահված անձինք կարող են իրենց միջոցներով ուղեկցելու քվեաթերթիկները 

տպագրատնից տարածքային ընտրական հանձնաժողով, ինչպես նաև քվեարկության 

նախորդ օրը` տարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողով, իսկ տեղամասում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց հետո` 

ընտրական փաստաթղթերը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով տեղափոխող մեքենան: 

5. Դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները և 

վստահված անձինք կարող են քվեարկության նախորդ օրը տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովում հետևելու քվեաթերթիկները տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովներին հատկացնելու գործընթացին: 

6. Քվեարկությանը նախորդող և քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովում դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչները և վստահված անձինք չմիջամտելով հանձնաժողովի 



աշխատանքներին կարող են հետևել քվեաթերթիկների հաշվարկման և պահպանման 

գործընթացներին: 

7. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության 

արդյունքների ամփոփման, իսկ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 

քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի գործընթացը կազմակերպում են 

այնպես, որ դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներն 

ու վստահված անձինք հնարավորություն ունենան հետևել քվեաթերթիկների 

վավերականության որոշման, քվեաթերթիկների տեսակավորման, քվեաթերթիկների 

հաշվարկման գործընթացներին: 

8. Ընտրական հանձնաժողովներում քվեաթերթիկների փոխադրման, 

պահպանման և հաշվարկման գործընթացներին հետևելու ընթացքում դիտորդների, 

զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների և վստահված անձանց 

համար գործում են ընտրական հանձնաժողովների նիստերին Արցախի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով ներկա գտնվելու 

կանոնակարգումները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
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ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ, ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՎՍՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ, 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ  ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒՆ 

ՏՐՎՈՂ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 23-Ն 
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 33-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով, 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ, 11-

րդ և 16-րդ կետերով, 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը   որոշում է. 
1. Սահմանել.  

1)  Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական 

ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների վկայականների ձևերը՝ 

համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների վկայականների 

ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի, 

3) Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի), 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների լիազոր 

ներկայացուցիչների վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 3 հավելվածի, 

4) Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի), 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների վստահված անձանց 

վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 4 հավելվածի, 

5) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի 

տեղակալի, հանձնաժողովի քարտուղարի և հանձնաժողովի անդամի վկայականների 

ձևերը՝ համաձայն N 5 հավելվածի, 

6) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի 

տեղակալի, հանձնաժողովի քարտուղարի և հանձնաժողովի անդամի վկայականների 

ձևերը՝ համաձայն N 6 հավելվածի, 

7) Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի պատգամավորի, համայնքի 

ղեկավարի և համայնքի ավագանու անդամի վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 7 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 



Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

  

  Ձև N 1 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  

Հանրապետության նախագահի թեկնածու 

 

 

ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 

 

  Հանձնաժողովի  նախագահ        ______________________ 
                                                                         ստորագրություն 

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20      թ. 

 

 

նկար 

                               

                                                                         

  
 Ձև N 2 

  ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

             

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու 
 

 

ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 

Հանձնաժողովի  նախագահ          ____________________ 
                                                   ստորագրություն 

 

              Կ.Տ                     Տրված է  «____» ______________20      թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

 

 

 
 

 

 

 

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 



Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

 

                                                                                                   Ձև 
______________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
  շրջան (քաղաք)  

  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

__________________համայնքի________________թեկնածու 

   համայնքի անվանումը               նշվում է «ղեկավարի» կամ «ավագանու 

անդամի» 

 

___________________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 

Հանձնաժողովի նախագահ           _______________________ 
                                                         ստորագրություն 

 
      ՏԸՀ     Կ.Տ                   Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 3  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

 
                                                                                                       Ձև 

N 1 

      

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

______________________________ 
նշվում է ընտրության անվանումը 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

_______________________________________ 
Հանրապետության նախագահի թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն  

կամ կուսակցության (կուսակցության դաշինքի) անվանում 

 

լիազոր ներկայացուցիչ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 

Հանձնաժողովի  քարտուղար        _______________________ 
                                                         ստորագրություն 

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

                                                                                                                                        
Ձև N 2 

       

 

_____________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
շրջանի (քաղաքի) անվանումը 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

_______________________________________ 
համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն կամ կուսակցության (կուսակցության դաշինքի) անվանում 

 

լիազոր ներկայացուցիչ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

Հանձնաժողովի  քարտուղար        _______________________ 
                                                         ստորագրություն 

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

 



Հավելված N 4  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

 

 
                                                                                                       Ձև N 1 

           

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

_______________________________________ 
նշվում է ընտրության անվանումը 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

_______________________________________ 
Հանրապետության նախագահի թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն  

կամ կուսակցության (կուսակցության դաշինքի) անվանում 

 

վստահված  անձ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

 

      ԱՀ ԿԸՀ կնիք         Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 
 

 
                                                                                                  Ձև N  2 

          

 

_____________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
շրջանի (քաղաքի) անվանումը 

 

_______________________________________ 
նշվում է ընտրության անվանումը 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 
_______________________________________ 

թեկնածուի ազգանուն, անուն, հայրանուն  

կամ կուսակցության (կուսակցության դաշինքի) անվանում 

 

վստահված  անձ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 

 

 

 



Հավելված N 5  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

  

  
 Ձև N 1 

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  

_____________________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  
               շրջան (քաղաք)  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20     թ. 
 

 

 

                                                                                                              
        Ձև N  2                                                                                      

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  

_____________________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  
             շրջան (քաղաք)  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 

           

___________________________________ 

                           ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20     թ. 
 

 

 

                                                                                                  

     Ձև N 3                                                                     

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  

_____________________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  
             շրջան (քաղաք)  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20     թ. 

 

 



 

Ձև N 4 

                  

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  

_____________________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  
             շրջան (քաղաք)  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20     թ. 
 

 

 

 
Հավելված N 6  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

 
Ձև N 1 

 

______________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
  շրջան (քաղաք)  

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

N ______ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ   

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
___________________________________ 

ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում  

 

Ձև N 2 
 

______________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
  շրջան (քաղաք)  

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

N ______ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ   

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 
___________________________________ 

ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում  



 

Ձև N 3 
 

______________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
  շրջան (քաղաք)  

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

N ______ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ   

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 
 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում  

 
Ձև N 4 

 

______________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
  շրջան (քաղաք)  

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

N ______ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ   

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ 
 

___________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

              Կ.Տ                  Տրված է «____» _______________20       թ. 
 

Ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 7  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման 

 
Ձև N 1 

 

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

                  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

 

Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ 
 

 

 

                      _________________________________________________ 
                     ազգանունը, անունը, հայրանունը  

 

   Հանձնաժողովի  նախագահ        ______________________ 
                                                                         ստորագրություն 

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20      թ. 

 

 

 

 
Ձև N  2 

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐ 

 

 

ազգանունը. անունը, հայրանունը  

 

 

  Հանձնաժողովի  նախագահ        ______________________ 
                                                                         ստորագրություն 

 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20      թ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 



Ձև N  3 

 

 ______________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 շրջան (քաղաք) 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

_______________ շրջանի_________________ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 

____________________________________ 
 ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 

 

Հանձնաժողովի  նախագահ        ______________________ 
                                                                         ստորագրություն 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20      թ. 

 
Ձև N 4 

 

______________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
   շրջան (քաղաք) 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն 

_______________ շրջանի_________________ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄ 

____________________________________ 
 ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 

Հանձնաժողովի  նախագահ        ______________________ 
                                                                         ստորագրություն 

            Կ.Տ                           Տրված է «____» ___________20      թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԱԾ  

ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՍՏԱՎԱՅՐԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

N 24-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 36-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Մեկական տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ 

կազմավորված համարել Արցախի Հանրապետության յոթ շրջաններում ու 

շրջանի կարգավիճակ ունեցող Ստեփանակերտ քաղաքում: 

2. Սահմանել Արցախի Հանրապետության տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների հետևյալ նստավայրերը. 

1) Թիվ 1 - Ստեփանակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝   ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 59 

2) Թիվ 2 - Ասկերանի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝ ք. Ասկերան, Ն. Ստեփանյան 14 

3) Թիվ 3 - Հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝ ք. Հադրութ, Ա.Մկրտչյան 13 

4) Թիվ 4 - Մարտակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝   ք.  Մարտակերտ, Ազատամարտիկների 114 

5) Թիվ 5 - Մարտունու տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝ ք. Մարտունի, Վ.Խաչատրյան 33 

6) Թիվ 6- Շահումյանի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝ ք.Քարվաճառ, Ազատամարտիկների 43 

7) Թիվ 7 - Շուշիի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ նստա-

վայրը՝  ք.Շուշի, Ն.Դումանի 1 

8) Թիվ 8 - Քաշաթաղի տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ 

նստավայրը՝ ք.Բերձոր, 5-րդ թաղամաս, շենք 33/1: 

 3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ 

ԿԱՐԳԸ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 25-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 41-

րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերով, 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով` 

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

որոշում է.  
1. Սահմանել. 

1) ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ 

կազմակերպելու, անցկացնելու և որակավորում շնորհելու կարգը` համաձայն 

N 1  հավելվածի, 

2) ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին 

մասնակցելու դիմումների ձևերը՝ համաձայն N 2  հավելվածի, 

3)  ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման 

վկայականի ձևը՝ համաձայն N 3  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ (այսուհետ` 

դասընթացներ) կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակը տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանց  սույն 

կարգի 12-րդ կետով սահմանված իրավական ակտերի ուսուցումն է և ստուգարքի 

միջոցով նրանց գիտելիքների ստուգումն ու որակավորում շնորհելը: 

2. Դասընթացներին կարող են մասնակցել 18 տարին լրացած Արցախի  

Հանրապետության քաղաքացիները: 

3. Դասընթացների կազմակերպումն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:  

 

II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 

4. Դասընթացները կազմակերպվում են Ստեփանակերտ քաղաքում և Արցախի 

Հանրապետության շրջաններում: 

5. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

(այսուհետ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով) դասընթացի կազմակերպման 

մասին հայտարարություն է տարածում զանգվածային լրատվության միջոցներով: 

Հայտարարության տեքստը տեղադրվում է նաև Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի համացանցային կայքում:  

6. Հայտարարությունում  նշվում է.  

1) դասընթացներին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներին 

ներկայացվող պահանջները, 

2) փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը, 

3) անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, 

4) դիմում ներկայացնելու և դասընթացն անցկացնելու վայրը:  

7. Դասընթացին մասնակցելու համար քաղաքացին, կուսակցությունը 

(կուսակցությունների դաշինքը) ներկայացնում է սույն որոշման N 2 հավելվածով 

սահմանված դիմում: 

8. Կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) դիմումին կից 

ներկայացնում է դասընթացներին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակը: 

Ցուցակը ներկայացվում է նաև էլեկտրոնային կրիչով` Microsoft Excel տարբերակով:  

Կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) դասընթացների անցկացման 

համար կարող է առաջարկել դասընթացի անցկացման ժամկետ և վայր, եթե դիմումին 

կից ցուցակում ընդգրկված, դասընթացներին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների 

թիվը ավելի է 20-ից: 

9. Դասընթացին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) հաշվառումը վարում է համապատասխան 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը:  

10. Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետի ավարտից հետո, եռօրյա 

ժամկետում տարածքային ընտրական հանձնաժողովը Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով է ներկայացնում տեղեկություններ` դասընթացին մասնակցելու հայտ 



ներկայացրած քաղաքացիների (այդ թվում՝ կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) ներկայացրած) թվի մասին:  

11. Դասընթացն անցկացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից հաստատված ժամանակացույցով (հաշվի առնելով նաև սույն 

կարգի 8-րդ կետի պահանջը), որը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի համացանցային կայքում` դասընթացի անցկացման օրվանից 

առնվազն երեք օր առաջ:  

12. Դասընթացների ծրագիրը և ստուգարքի հարցաշարը կարող է վերաբերել 

հետևյալ իրավական ակտերի դրույթներին.  

1) Արցախի  Հանրապետության Սահմանադրություն 

2) Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք 

3) §Հանրաքվեի մասին¦ օրենք 

4) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ:  

13.  Մեկ դասընթացի տևողությունը` ներառյալ դասախոսությունները, 

գործնական պարապմունքներն ու ստուգարքը, 8-16 ակադեմիական ժամ է (1 

ակադեմիական ժամի տևողությունը՝ 45 րոպե):  

14.  Դասընթացներ անցկացնող դասախոսական կազմում կարող են ընդգրկվել 

բարձրագույն կրթություն ունեցող, դասավանդման փորձ և (կամ) ընտրական 

համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող համապատասխան մասնագետներ, 

ինչպես նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների անդամներ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

աշխատակիցներ:  

III. ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼԸ 

 

15. Որակավորում շնորհվում է ստուգարքի արդյունքում, որն անցկացվում է 

դասընթացի ավարտից հետո, հայերեն լեզվով, դռնբաց:  

Ստուգարքին մասնակցել թույլատրվում է անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ 

փաստաթղթի առկայության դեպքում:  

16. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր` հարցատոմսի միջոցով, դասընթացն 

անցկացնող դասախոսի (դասախոսների) կողմից:  

Հարցատոմսերը կազմվում են դասընթացի ծրագրի սահմաններում, 

յուրաքանչյուր հարցատոմսում երեք հարց: Հարցատոմսերի կազմման համար հիմք 

հանդիսացող հարցաշարը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

համացանցային կայքում` սույն կարգի 5-րդ կետում նշված հայտարարության հետ 

միասին: 

17. Ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորում շնորհվում և 

ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայական (հավելված N3) 

(այսուհետ`վկայական) տրվում է այն քաղաքացուն, ով ստուգարքի արդյունքում 

ստացել է դրական (ստուգված) գնահատական: Որակավորման վկայականը 

քաղաքացուն է հանձնվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

միջոցով`ստուգարքից հետո ողջամիտ ժամկետում:  

18. Ստուգարքի արդյունքը յոթնօրյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

19. Վկայականների միասնական հաշվառումը վարում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմը: 

20. Վկայականը տրվում է երեք տարի ժամկետով:  

21. Վկայականի կորստի կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու 

դեպքում քաղաքացին տարածքային ընտրական հանձնաժողով է ներկայացում 

դիմում`վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար: Դիմումին կից ներկայացվում է 

անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը և օգտագործման 

համար ոչ պիտանի դարձած վկայականը:  



22. Համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից մեկ 

օրվա ընթացքում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված հայտի 

հիման վրա, կորած կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած վկայականի 

փոխարեն, քաղաքացու դիմելուց հետո եռօրյա ժամկետում, տրվում է նոր վկայական` 

վերին աջ անկյունում §Կրկնօրինակ¦  նշումով: Վկայականի կրկնօրինակը 

քաղաքացուն է հանձնվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի միջոցով:  

23. Որակավորում ստացած քաղաքացիների ցուցակները տեղադրվում են 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

24. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը յուրաքանչյուր ընտրության 

համար, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի 

համար կարող է սահմանել գիտելիքների և հմտությունների ստուգելու լրացուցիչ 

ստուգարք, որը հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը պետք է հանձնեն ոչ ուշ, 

քան ընտրության օրվանից 3 օր առաջ: 

 

 

 

 

Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշման 

 

Ձև 1 

___________________________________________________ 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը 

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

ընտրությունների անցկացման մասնագիտական  

դասընթացին մասնակցելու  

 

_______________________________________________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ  

_______________________________________________________________________________ 
անձնագրի սերիա, համար, ում կողմից է տրված 

_______________________________________________________________________________ 
բնակության վայր, հեռախոսահամար, կապի հնարավոր այլ միջոց 

_______________________________________________________________________________ 
կրթությունը 

_______________________________________________________________________________ 
աշխատանքի վայրը, պաշտոնը 

_______________________________________________________________________________ 
կուսակցական պատկանելությունը 

 

Խնդրում եմ ինձ ընդգրկել       ______________________________________________ 
                                                                                       մասնագիտական դասընթացի անցկացման  վայրը 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպված 

մասնագիտական դասընթացին: 

 

Դիմող      ______________________________            __________________ 

                                անուն , ազգանուն                                         ստորագրություն 

_____ _________________20___ թ. 

 



Ձև 2 

___________________________________________________ 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը 

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

 

Կից ներկայացվում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական 

դասընթացին (ստուգարքին) մասնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակը՝ 

համաձայն հետևյալ աղյուսակի: 

 

Հ/Հ 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Ծննդյան օր, 

ամիս, 

տարեթիվ 

Անձնագրի 

սերիա, 

համար 

Բնակութ-

յան վայր 

Հեռախո-

սահամար 

      

      

      

 

_____________________________________                              ___________________________                                                                                      

 կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքների)                                                                                                    ստորագրություն 

լիազորված ներկայացուցչի  ազգանուն, անուն           

 

_______________________________ 
                      հեռախոսահամար, կապի այլ միջոց 

 

_____ _________________20___ թ. 

 

 

 

Հավելված N 3  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշման 

 

Ձև  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ա Կ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն   N 0 0 0 0 0  

 

_________________________________________________________________________ 
ազգանուն,  անուն, հայրանուն 

 

Անցել է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ և 

ստացել ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու իրավունք: 

 

Տրված է ___ ___________20___թ.  

 

Ուժի մեջ է մինչև ___ _________20___ թ. 

 

Կ.Տ. 

Վկայականն ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում 
 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 26-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 41-

րդ հոդվածի 7-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Սահմանել ընտրական հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ 

տեղեկությունները հրապարակելու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 26-Ն որոշման 

  

 

Կ Ա Ր Գ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ 

  

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակվում են 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում 

համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման օրվանից ոչ ուշ, քան 5 

օրվա ընթացքում: 

2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ 

տեղեկությունները հրապարակում են համապատասխան տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման 

օրվանից ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովում փակցնելու միջոցով: 

3. Սույն կարգի 2-րդ կետում նշված տեղեկությունները տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովն ուղարկում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով՝ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում տեղադրելու 

համար, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմավորումից ոչ ուշ, քան 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ տեղեկություններում նշվում է 

հանձնաժողովի անդամի ազգանունը, անունը, հայրանունը և ընտրական 

հանձնաժողովում զբաղեցրած պաշտոնը, իսկ տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների դեպքում` նաև ընտրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու 

որակավորման վկայականի համարը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի16-ի 

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ  ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 27-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 46-

րդ հոդվածի 7-րդ մասով և 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել` 

1) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի` 

ա. նիստերի արձանագրությունների և որոշումների գրանցամատյանի 

ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի, 

բ. փաստաթղթերի, դիմումների հաշվառման գրանցամատյանի ձևը` 

համաձայն N 2 հավելվածի, 

2) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի ձևը` 

համաձայն N 3 հավելվածի, 

3) տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 

գրանցամատյանները լրացնելու կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 
 
 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ              Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման 
 

Ձև 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

 

__________________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 

  

ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 

  

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի 

  

ժամը` ______ 

  

«_____» ________________ 20       թ. 

 

Նիստին ներկա են 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մասնակցի ստորագրությունը 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Նիստը վարում  է __________________________________________________________ 
                                                                                                                           տարիքով ավագ անդամի անուն, ազգանունը  

  

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ 

անդամներ: 

Ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է 

հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին: 

  

Օրակարգում` 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն 

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն 

  

Նիստը վարողը ներկայացրեց տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի ընտրության կարգը, համաձայն 

որի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և քարտուղարն 

ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ: Եթե քվեարկվել է մեկ թեկնածու, ապա նա 

ընտրվում է, եթե ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: Եթե 



քվեարկվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա ընտրվում է առավել թվով կողմ ձայներ 

ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ 

ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն: 

  

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն 

  

Առաջադրվեց` 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց` ________________________________________________ 

                           ________________________________________________ 

  

Քվեարկություն` 

 կողմ դեմ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով ___________________________ արդյունքները`  

                                              «քվեարկության» կամ «վիճակահանության» 

տարածքային  ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

 

 ________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ  ընտրված  
          շրջանի (քաղաքի) 

համարել  _________________________________________________________________ -ին:  

                                                     անուն, հայրանուն, ազգանուն 

 2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն 

  

Առաջադրվեց` 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

 Ինքնաբացարկ հայտնեց` ________________________________________________ 

                                                    ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Քվեարկություն` 

  կողմ դեմ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով ___________________________ արդյունքները`  

                                                «քվեարկության» կամ «վիճակահանության» 

տարածքային  ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

_______________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի  

            շրջանի (քաղաքի) 

տեղակալ է ընտրված համարել______________________________________________ -ին:  
                                   անուն, հայրանուն, ազգանուն 

 3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն 

  

Առաջադրվեց` 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

Ինքնաբացարկ հայտնեց` ________________________________________________ 

                           ________________________________________________ 

  

Քվեարկություն` 

  կողմ դեմ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվա-

ծի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով _________________________________ արդյունքները`  
                         «քվեարկության» կամ «վիճակահանության» 

տարածքային  ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

 

___________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար  ընտրված  
            շրջանի (քաղաքի) 

համարել   _________________________________________________________________ -ին:  

                                                      անուն, հայրանուն, ազգանուն 

  

Հանձնաժողովի նախագահ ____________________ 

  ստորագրություն 

Հանձնաժողովի քարտուղար ____________________ 

  ստորագրություն 

  



ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սույն գրանցամատյանում (կազմի 

դարձերեսին) գրառվում են` 

1) հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, հանձնաժողովի կողմից 

ընդունված որոշումները, 

2) հանձնաժողովի նիստին անդամների մասնակցությունը, որի տակ ստորագրում 

են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, 

3) հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց 

մասնակցությունը, 

4) Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով նախատեսված՝ 

գրանցամատյանում պարտադիր գրառումներ պահանջող այլ գործողություններ: 

Գրանցամատյանում արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի 

նախագահը և քարտուղարը: 

  

 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին ներկա լինելու իրավունք 

ունեն` 

 – կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների անդամները՝ հանձնաժողովի 

նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ. 

– առաջադրված թեկնածուները և նրանց լիազոր ներկայացուցիչները` թեկնածուի 

գրանցման հարցը քննարկելիս. 



– յուրաքանչյուր թեկնածուի և ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) մեկական վստահված անձ. 

– յուրաքանչյուր կազմակերպությունից՝ մեկ տեղական դիտորդ. 

– յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից՝ մինչև երկու դիտորդ՝ 

թարգմանչի հետ. 

– զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները: 

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմը 

 

Հ/Հ 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Նշանակված է 

(ԿԸՀ անդամի 

ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն) 

Աշխա-

տանքի 

վայրը 

Նշա-

նակման 

ժամկետը 

Լիազորություն-

ների 

վաղաժամկետ 

դադարման/ 

դադարեցման 

ամսաթիվ 

Հեռա-

խոս 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման 

Ձև 

 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

  

_______________________________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

  

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ 

ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 

ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

Հ/Հ 
Մտից համար և 

ամսաթիվ 

Ստացված փաստաթղթի 

համար, ամսաթիվ, 

ուղարկող 

Համառոտ 

բովանդակություն և 

թերթերի թիվ 

Մակագրու-

թյուն 

Ծանոթու-

թյուն 

1 2 3 4 5 6 

           

           

           

 

ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

Հ/Հ 
Ելից  համար և 

ամսաթիվ 
Ում է ուղարկվել 

Համառոտ բովանդակություն և  

թերթերի թիվ 
Ծանոթություն 

7 8 9 10 11 

         

         

         

 

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ԴԻՄՈՒՄ – ԲՈՂՈՔՆԵՐ 

Հ/Հ 

Ստացման 

ամսաթիվ 

և ժամ 

Դիմողի  

անուն, 

ազգանունը, 

կարգավի-

ճակը 

Համառոտ 

բովանդակու-

թյուն և 

թերթերի թիվ 

Ում է 

մակա-

գրված 

Նշում 

կատար-

ման 

 մասին 

Դիմողին 

պատասխանն 

ուղարկվել է* 

(համար, 

ամսաթիվ) 

Ծանո-

թություն 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

* Պատասխանն առձեռն ստանալու դեպքում դիմողի ստորագրությունը, ամսաթիվ 

 

  

 

 



 
Հավելված N 3 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման 

Ձև 

N ________ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ 

_____________________________________________________________________ 
տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը` շրջան, համայնք, հասցե 

  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը բաղկացած է երեք 

մասից: 

Առաջին մասը լրացվում է սահմանված ձևին համապատասխան: Գրանցա-

մատյանում նշվում է հանձնաժողովի նիստերին հանձնաժողովի անդամների 

մասնակցության մասին, որի տակ ստորագրում են նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամները: 

Երկրորդ մասում նշվում է վստահված անձանց, դիտորդների, զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների վերաբերյալ պահանջվող տվյալները: 

Երրորդ մասում գրառվում են հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը: 

Փաստաթղթերի հաշվառումը կատարվում է արաբական թվանշաններով` հերթական 

համարակալմամբ: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են 

նաև Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված` գրանցամատյանում 

պարտադիր գրառում պահանջող այլ գործողություններ և որոշումներ: 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին 

ներկա է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին, բացառությամբ համապետական 

ընտրություններ նշանակվելու օրվանից սկսած մինչև ընտրությունների արդյունքների 

ամփոփման վերաբերյալ որոշում ընդունելը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում 

կայացող հերթական նիստերի: Համապետական ընտրություններ նշանակվելու 

օրվանից սկսած մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ 

որոշում ընդունելը ներառյալ հերթական նիստերն իրավազոր են` անկախ նիստին 

ներկա անդամների թվից, եթե սպառված են հանձնաժողովի` նիստ գումարելու համար 

անհրաժեշտ թվով անդամներին նիստին մասնակից դարձնելու բոլոր 

հնարավորությունները: 

Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի իրավազոր 

նիստում` բաց քվեարկությամբ,  բացառությամբ տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի առաջին նիստի: 

 

Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամների թվի կեսից ավելին, բացառությամբ` Արցախի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, իսկ քվեարկության 

ընթացքում` նաև քվեարկության սենյակում, կարող են ներկա գտնվել` 

1. Կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների 

անդամները` համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ 

հանձնարարությամբ, 



2. Համապետական, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 

ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր թեկնածուի, կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 1 վստահված անձ,  

3. յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոցը ներկայացնող  1 լրագրող  

և  1 լուսանկարիչ  կամ տեսաձայնագրման 1 օպերատոր, 

4. յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից  մինչև 2 դիտորդ`  թարգ-

մանչի ուղեկցությամբ, 

5. տեղական դիտորդների դեպքում` յուրաքանչյուր կազմակերպությունից` 1 

դիտորդ: 

Քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու նիստին կարող է մասնակցել նաև 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուն, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող յուրաքանչյուր  կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակում ընդգրկված մինչև 3 թեկնածու, համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուն: 

 

 Հեռախոս 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով  

Տարածքային ընտրական հանձնաժողով  

Համայնքի ղեկավար  

Ոստիկանության բաժին  

Առաջին ատյանի դատարան  

Դատախազություն  

  
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմը 

Հ/Հ 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Նշանակված է 

(ՏարԸՀ անդամի 

ազգանուն, անուն, 

հայրանուն) 

Աշխա-

տանքի 

վայրը 

Հեռա-

խոս 

Լիազորությունների 

վաղաժամկետ 

դադարման/ 

դադարեցման 

ամսաթիվ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի` 

1. նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող 

հարցերին և փաստաթղթերին. 

2. ելույթ ունենալու Հանձնաժողովի նիստում. 

3. ներկայացնելու առաջարկություններ, առարկություններ և պահանջելու, որ 

այդ հարցով անցկացվի քվեարկություն. 

4.  նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ. 

5. հայտնելու քվեարկության նախապատրաստման, կազմակերպման և 

անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը. 



6. իրականացնելու Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

սահմանված այլ լիազորություններ: 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է` 

1. կատարել Հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում 

տված հանձնարարությունները. 

2. մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր 

լիազորությունները. 

3. մասնակցել ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար 

կազմակերպվող մասնագիտական դասընթացներին. 

4. մասնակցել Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը (Հանձնաժողովի 

անդամը քվեարկում է անձամբ՝ կողմ կամ դեմ). 

5. ստորագրել ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

արձանագրությունը: Եթե նա արձանագրության տվյալների վերաբերյալ ունի 

առարկություն (հատուկ կարծիք), ապա այդ մասին գրառում է կատարում 

արձանագրությունում՝ դրա համար նախատեսված հատուկ տեղում: 

6. կրել Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված այլ 

պարտականություններ: 
 
 

Ընտրական հանձնաժողովի անդամն ընտրական հանձնաժողովում գործում է 

անկախ և չի ներկայացնում իրեն նշանակողին: 
 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներն իրենց լիազորու-

թյունների իրականացման նպատակով սեփական նախաձեռնությամբ ազատվում են 

ծառայողական (աշխատանքային) պարտականությունները կատարելուց: 

 

 
ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստի 

  

«_____» ________________ 20       թ. ժամը` ______ 

  

Նիստին ներկա են` 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ստորագրություն 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, 

որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց) 

 

Նիստը վարում է __________________________________________________________: 
տարիքով ավագ անդամի անունը, ազգանունը 



 

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ 

անդամներ: 

Ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժո-

ղովի անդամների կեսից ավելին: 

 (Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 

տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար 

նախատեսված տեղում) 

 

Օրակարգում՝ 

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն 

2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն 

 

Նիստը վարողը ներկայացրեց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի, նախագահի տեղակալի և քարտուղարի ընտրության կարգը, համաձայն 

որի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և քարտուղարն 

ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ: Եթե քվեարկվել է մեկ թեկնածու, ապա նա 

ընտրվում է, եթե ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: Եթե 

քվեարկվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա ընտրվում է առավել թվով կողմ ձայներ 

ստացած թեկնածուն:  
 

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն 

Առաջադրվեց՝ 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

  

Ինքնաբացարկ հայտնեց՝ _____________________________________________________ 

                                               _____________________________________________________ 

 

Քվեարկություն՝ 

  կողմ դեմ 

1.     

2.     

3.     

4.   

5.   

     

Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած 

թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն: 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի  

6-րդ մասով և հիմք ընդունելով _____________________________________արդյունքները`  

                                                            «քվեարկության» կամ «վիճակահանության» 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է . 

 

N ____________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ  է ընտրվել   

_________________________________________________________________________ը:  
                                                             (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

 

 



2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի  տեղակալի ընտրություն 

Առաջադրվեց՝  
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

  

Ինքնաբացարկ հայտնեց՝ _____________________________________________________ 

                                               _____________________________________________________ 

 

Քվեարկություն՝  

  կողմ դեմ 

1.     

2.     

3.     

4.   

5.   

 

Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած 

թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն: 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 

6-րդ մասով և հիմք ընդունելով ____________________________________ արդյունքները` 

                                                                                       «քվեարկության» կամ «վիճակահանության» 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

 

N _________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է 

ընտրվել ____________________________________________________________________ ը:  

                                                      (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

  

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրություն 

Առաջադրվեց՝ 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 
  

Ինքնաբացարկ հայտնեց՝ _____________________________________________________ 

                                              

 _____________________________________________________  

Քվեարկություն՝ 

  կողմ դեմ 

1.     

2.     

3.     

4.   

5.   

 

Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ ձայներ ստացած 

թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն: 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 

6-րդ մասով և հիմք ընդունելով _________________________________ արդյունքները`  



                                                                                   «քվեարկության» կամ «վիճակահանության» 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

N ________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար է ընտրվել   

__________________________________________________________________________ ը:  
                                                                                    (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

  

 

Հանձնաժողովի նախագահ     ____________________ 

 

Հանձնաժողովի քարտուղար 

              ստորագրություն 

 
_________________ 
            ստորագրություն 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ  _____ 

  

«_____»  ________________ 20        թ.   ժամը՝ ______ 

Նիստին ներկա են` 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ստորագրություն 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, հայրանունները, 

որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց) 
 

 Նիստը վարում է _______________________________________________________-ը: 
                                                                                             անուն, հայրանուն, ազգանուն 

 

 Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ 

անդամներ: 

  

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 

տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար 

նախատեսված տեղում) 

 

Օրակարգում` 

1.  Քվեաթերթիկները ստորագրող հանձնաժողովի անդամներին որոշելու 

վիճակահանություն 

2. Քվեաթերթիկների ստորագրում 

 

1. Քվեաթերթիկները ստորագրող հանձնաժողովի անդամներին որոշելու 

վիճակահանություն 

  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց նիստին 

ներկա հանձնաժողովի անդամների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող 

թերթիկներ, որոնցից երեքի վրա նշեց ընտրության անվանումը: Բոլոր թերթիկները 

ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին վիճակահանության 

արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամները, այդ թվում հանձնաժողովի նախագահը և 

քարտուղարը` ազգանունների այբբենական հերթականությամբ, վիճակահանության 

արկղից հանեցին մեկական թերթիկ: 

  

Իսկ, միաժամանակ 2 ընտրություն անցկացվելու դեպքում նշվում է. 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց նիստին 

ներկա հանձնաժողովի անդամների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող 

թերթիկներ, թերթիկներից առաջին երեքի վրա նշեց ____________________ ընտրության 

անվանումը, երկրորդ երեքի վրա` ________________________ ընտրության անվանումը: 

Բոլոր թերթիկները ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին 

վիճակահանության արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամները, այդ թվում 



հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը` ազգանունների այբբենական 

հերթականությամբ, վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական թերթիկ: 

 

 

Վիճակահանության արդյունքում որոշվեց, որ___________________________________ 

                                                                                                          նշվում է ընտրության անվանումը  

ընտրության քվեաթերթիկները ստորագրելու են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի անդամներ` 

 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն Ստորագրության նմուշը 

1.   

2.   

3.   

 

 

Քվեաթերթիկներն ստորագրելու ընթացքում հանձնաժողովի անդամը ստորագրման 

իր ընտրած տարբերակը փոխել չի կարող: 

  

* Մյուս` ________________________ ընտրության քվեաթերթիկները ստորագրելու են 

           նշվում է ընտրության անվանումը 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ` 

  

Հ/Հ Ազգանուն, անուն Ստորագրության նմուշը 

1.   

2.   

3.     

 

* նշվում է միաժամանակ 2 ընտրություն անցկացվելու դեպքում 

  

Քվեաթերթիկները  դասավորվում են քվեարկության նախորդ օրը քվեաթերթիկները 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ստորագրելու ժամանակ` 

հարյուրական քվեաթերթիկ հաշվելու և դրանք կապելու միջոցով: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Արձանագրություն 

Տպագրական խոտանի պատճառով` սահմանված նմուշից տարբերվող  

քվեաթերթիկների մասին 

  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում՝ քվեաթերթիկների ստորագրման 

ընթացքում, մարվեց  տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմուշից 

տարբերվող ________հատ քվեաթերթիկ:  

  

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝                           __________________ 

                                                                                   ստորագրություն 

 

Հանձնաժողովի քարտուղար՝                         __________________ 
                                                                                                                                           ստորագրություն 

 

 Ժամը __________ ավարտվեց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին 

հատկացված քվեաթերթիկների ստորագրումը: 

  

Հանձնաժողովի նախագահ՝                             ____________________ 
                                                                                                                                     ստորագրություն 
 

 

Հանձնաժողովի քարտուղար՝                          ____________________ 

                                                                                   ստորագրություն 

 
 

 

Արձանագրություն 

Չհրկիզվող պահարանը ոստիկանության ծառայող(ներ)ին  

պահպանության հանձնելու մասին 

  

«_____»  ________________ 20      թ.   ժամը՝ ______ 

  

Չհրկիզվող պահարանը փակված, փակման մասում հանձնաժողովի նախագահի և 

քարտուղարի կողմից ստորագրված թղթով սոսնձված պահպանության  հանձնվեց 

ոստիկանության ծառայող(ներ)  
 

___________________________________________________-ին   
                                          (անուն, հայրանուն, ազգանուն)                                                                        

___________________________________________________-ին:   
                                          (անուն, հայրանուն, ազգանուն)                                                                        

 

 

Հանձնող՝ հանձնաժողովի նախագահ _________________  _________________ 

  ստորագրություն անուն, ազգանուն 

Ընդունող՝   __________________       _______________ 

 
ստորագրություն անուն, ազգանուն 

 
    __________________      ________________ 

 
ստորագրություն անուն, ազգանուն 

 

 



Արձանագրություն 

Չհրկիզվող պահարանի ոստիկանության ծառայողներից ընդունելու մասին 

«_____»  ________________ 20      թ.   ժամը՝ ______ 

  

Չհրկիզվող պահարանը  ոստիկանության ծառայողներից ընդունվեց: 

  

Հանձնող՝ հանձնաժողովի նախագահ _________________  _________________ 

  ստորագրություն անուն, ազգանուն 

Ընդունող՝   __________________       _______________ 

 
ստորագրություն անուն, ազգանուն 

 
    __________________      ________________ 

 
ստորագրություն անուն, ազգանուն 

 

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____ 

  

«_____» ________________ 20       թ. ժամը` ______ 

  

Նիստին ներկա են` 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ստորագրություն 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

(Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, 

հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց) 

  

 Նիստը վարում է _______________________________________________________-ը: 
                                                                                              անուն, հայրանուն, ազգանուն 

 Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ 

անդամներ: 

 

(Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` 
յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում) 

 

Օրակարգում` 

1. Քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում 2 ժամը մեկ 

պարբերականությամբ` ընտրողներին գրանցող, քվեաթերթիկներ հատկացնող, 

քվեարթերթիկ կնքող,  քվեատուփի համար պատասխանատու (համապետական 

ընտրությունների ժամանակ՝ նաև շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող) 

անդամներին որոշելու վիճակահանություն 

2. Քվեարկության կազմակերպում 

  



Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստեց վիճակահա-

նությանը մասնակցող հանձնաժողովի անդամների թվին համապատասխան, իրարից 

չտարբերվող թերթիկներ և կատարեց համապատասխան նշումներ: Բոլոր թերթիկները 

ծալվեցին այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորվեցին վիճակահանության 

արկղի մեջ: 

Հանձնաժողովի անդամները, բացառությամբ` հանձնաժողովի նախագահի և 

քարտուղարի, ազգանունների այբբենական հերթականությամբ յուրաքանչյուր 

հերթափոխի համար վիճակահանության արկղից հանեցին մեկական թերթիկ: 

 Վիճակահանության արդյունքում որոշվեց` 

 

Մինչև 1000 ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասում 

 

1000-ից ավելի  ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասում 
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Ընտրողներին  

գրանցող 
Քվեաթերթիկներ հատկացնող 
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8-10       

10-12       

12-14       

14-16       

16-18       

18-20       

 (Յուրաքանչյուր հերթափոխի դիմաց` դատարկ վանդակներում նշվում է 

վիճակահանության արդյունքում համապատասխան գործառույթն 

իրականացնող հանձնաժողովի անդամի ազգանունը, անունը) 

 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի 

գրանցամատյանում կնիք դնելով` հայտարարեց կնիքի համարը. 

 

Կ.Տ.                                             կնիքի համարն է _______________________: 

 

Հ
ե

ր
թ

ա
-

փ
ո

խ
 

Ընտրող-

ներին  

գրանցող 

 

Քվեա-

թերթիկ-

ներ 

հատ-

կացնող 

Քվեա-

թերթիկ 

կնքող 

Քվեա-

տուփի 

համար 

պատաս-

խանատու 

Շրջիկ արկղի միջոցով 

քվեարկություն անցկացնող 

(նշվում է միայն 

համապետական  

ընտրության ժամանակ) 

8-10      

10-12      

12-14      

14-16      

16-18      

18-20      



ստուգեց քվեատուփի և եթե առկա է` նաև շրջիկ արկղի դատարկ լինելը, 

քվեատուփը (առկայության դեպքում` շրջիկ արկղը) փակեց և կնքեց հատուկ 

կապիչներով, 

ընտրողների ցուցակները ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց 

ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու անդամին (անդամներին), 

քվեաթերթիկները` հարյուրական կապերով ըստ հերթափոխի գրաֆիկի 

հանձնեց քվեաթերթիկներ հատկացնող անդամին (անդամներին), 

կնիքը և ընտրական տեղամասում ընդգրկված բնակելի շենքերի (տների) 

հասցեներն ըստ հերթափոխի գրաֆիկի հանձնեց քվեաթերթիկները կնքող 

անդամին: 

 
Ընտրական տեղամասը հայտարարվեց բացված: 

 

Գրառումներ 

Քվեարկության ընթացքում _________________________________________________ 

ընտրության քվեաթերթիկներ հատկացնելու և չօգտագործված քվեաթերթիկները 

հանձնելու մասին 

  

Ստացված 

քվեաթերթիկների 

թիվ 

Հանձնաժողովի 

անդամի 

ստորագրություն 

Հանձնաժողովի անդամից 

ստացված չօգտագործված 

քվեաթերթիկների թիվ 

Հանձնաժողովի 

նախագահի 

ստորագրություն 

        

        

        

        

    

    

    

 

 

 

Գրառումներ 

Քվեարկության ընթացքում ___________________________________________________  

ընտրության քվեաթերթիկներ հատկացնելու և չօգտագործված քվեաթերթիկները 

հանձնելու մասին* 

  

Ստացված 

քվեաթերթիկների 

թիվ 

Հանձնաժողովի 

անդամի 

ստորագրություն 

Հանձնաժողովի անդամից 

ստացված չօգտագործված 

քվեաթերթիկների թիվ 

Հանձնաժողովի 

նախագահի 

ստորագրություն 

        

        

        

        

    

    

    

* լրացվում է միաժամանակ երկու տարբեր քվեարկություն անցկացվելու դեպքում 
 

 
 

 

 

 



Գրառումներ 

Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող  

ընտրողին օգնող անձի տվյալների մասին* 

 

Հ/Հ 

Օգնող անձի 

ազգանունը, անունը,  

հայրանունը 

Անձը հաստատող  

փաստաթղթի 

համարը 

Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու 

հնարավորություն չունեցող ընտրողի 

ազգանունը, անունը, հայրանունը 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*  Օգնող անձը չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, 

դիտորդ, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ: Անձն իրավունք ունի 

օգնելու քվեաթերթիկը (քվեաթերթիկները՝ միաժամանակ մի քանի քվեարկություն 

անցկացվելու դեպքում) ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող միայն 

մեկ ընտրողի: 

 

 

 
Գրառումներ 

Ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոն 

ինքնուրույն ներկայանալու հնարավորություն չունեցող ընտրողների քվեարկությունը 

շրջիկ արկղի միջոցով կազմակերպելու մասին 

  

Ստացա` 

1. _____________________________________                  ______________ քվեաթերթիկ, 

                     ընտրության անվանումը                                  քվեաթերթիկների քանակը 

2. ____________________________________                  ______________  քվեաթերթիկ,  

                       ընտրության  անվանումը                                                                          քվեաթերթիկների քանակը 

/լրացվում է միաժամանակ երկու ընտրության դեպքում/ 

 

3. քվեարկությանը մասնակցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, փակված և 

կնքված շրջիկ արկղ: 
  

Հանձնաժողովի  անդամ _____________________________________________________ 
                                ազգանուն, անուն, ստորագրություն 

  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հանձնեցի չօգտագործված, 

ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված և հետ տրված՝ 

1. _______________________________                  ______________   քվեաթերթիկ, 

                ընտրության անվանումը                  քվեաթերթիկների  քանակը 

2. _______________________________                 ______________   քվեաթերթիկ,   

               ընտրության անվանումը                                                                քվեաթերթիկների  քանակը 



/լրացվում է միաժամանակ երկու ընտրության դեպքում/ 
 

3. ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում 

քվեարկությանը մասնակցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, փակված և 

կնքված շրջիկ արկղը: 

  

Հանձնաժողովի  անդամ ______________________________________________________ 
                                 ազգանուն, անուն, ստորագրություն 

  

 

 

Գրառումներ 

Քվեարկության օրը մինչև ժամը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն ընտրական 

տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի վերաբերյալ 

 

Մինչև ժամը 11.00 14.00 17.00 20.00 

Քվեարկությանը մասնակցած 

ընտրողների թիվ 

        

(Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները պարտավոր են մինչև ժամը 11.30-ը, 
14.30-ը, 17.30-ը և 20.30-ը տարածքային ընտրական հանձնաժողով հաղորդել 
համապատասխանաբար մինչև ժամը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն տվյալ 
ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը) 

  
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ժամը 20:00-ին 

հայտարարեց քվեարկության ավարտի մասին և արգելեց ընտրողների մուտքը 

քվեարկության սենյակ: Քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին քվեարկելու 

հնարավորություն տրվեց, որից հետո հանձնաժողովի նախագահը փակեց քվեատուփի 

ճեղքը: 

 

Քվեարկությունն ավարտվեց: 

  

Հանձնաժողովի նախագահ ____________________ 

  
ստորագրություն 

 

Հանձնաժողովի քարտուղար ____________________ 

  
ստորագրություն 

 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՆԻՍՏ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _____ 

 

«_____» ________________ 20  թ. ժամը` ______ 

  
Նիստին ներկա են` 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ստորագրություն 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   



 (Նշվում է նիստին ներկա անդամների ազգանունները, անունները, 

հայրանունները, որից հետո յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց) 

  

 Նիստը վարում է _______________________________________________________-ը: 
անուն, հայրանուն, ազգանուն 

 

 Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ______ 

անդամներ: 

 

 (Նիստին ներկա թեկնածուների,  վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչների տվյալները լրացվում են գրանցամատյանի երկրորդ մասում` 

յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում) 

 

 Օրակարգում՝   

Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփում 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը՝ 

1) հաշվարկեց և արձանագրեց _______________________________ ընտրության 

չօգտագործված, ընտրողների կողմից ոչ ճիշտ լրացված (վնասված) և հետ տրված 

քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը____________________, ապա չօգտագործված 

քվեաթերթիկները` ներքևի ձախ կամ աջ անկյունից կտրելով մարեց, այնպես, որ 

չվնասվեն հանձնաժողովի անդամների՝ քվեաթերթիկի վրա առկա ստորագրություն-

ները: Մարված բոլոր քվեաթերթիկները տեղադրվեցին փաթեթում, փաթեթը կնքվեց և 

տեղադրվեց ընդհանուր փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում), 

2) հաշվարկեց` 

 

 

1. քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը _____________ 

 

2. ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական 
հաշմանդամություն ունեցող, տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի անդամներ) ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի 

ընտրողների թիվը 

 

_____________ 

 

3. հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի 

ընտրողների թիվը _____________ 

 

4. ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների 

թիվը _____________ 

 

5. ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ 
ցուցակի ընտրողների թիվը _____________ 

  Ընտրողների հիմնական ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը      ______________   

  

        2-5 կետերը նշվում են համապետական ընտրությունների ժամանակ 

  

3) Լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թվերի գումարին ավելացրեց ընտրողների 

հիմնական ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը և արձանագրեց ընտրողների 

ընդհանուր թիվը _______________________________, 

4) ընտրողների ցուցակներում (այդ թվում՝ լրացուցիչ ցուցակներում) ընտրողների 

ստորագրությունների հիման վրա հաշվարկեց և արձանագրեց ______________________ 



ընտրության քվեարկության մասնակիցների (քվեաթերթիկներ ստացած ընտրողների) 

թիվը _____________________________: Ընտրողների ցուցակները փաթեթավորեց, 

փաթեթը կնքեց, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ստորագրեց 

փաթեթի վրա և այն տեղադրեց  առանձին փաթեթում (կամ փոքր պարկում): 

 

Հանձնաժողովի նախագահը գրանցամատյանում արձանագրված` ընտրական 

տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվը հայտնեց տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահին: 

 

 

Զորամասում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, ոստիկանության 

զորքերում, քրեակատարողական հիմնարկում կազմվող ընտրողների ստորագրված 

ցուցակները փաթեթավորեց առանձին, փաթեթը կնքեց և տեղադրեց ընդհանուր 

փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում) (գրառումը նշվում է 
միայն համապետական  ընտրությունների ժամանակ): 

  

Բացվեց քվեատուփը: 

  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը Արցախի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն` քվեատուփում առկա 

քվեաթերթիկները տեսակավորելուց և հաշվարկելուց հետո արձանագրեց. 

  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը 

կամ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը 

Կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվը 

1.   

2.   

3   

4.   

5.   

6.   

7.   

   

   

   

/մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում՝ նշվում է «կողմ» լրացվում է կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը և «դեմ» լրացվում է դեմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվը/ 

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը __________________________________________: 

 

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը_________________________________ 

(լրացվում է միայն Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 69-րդ 
հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 16-ի N 50-Ն 
որոշմամբ  սահմանված  ընթացակարգով) 

  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկված և տեսակավորված 

քվեաթերթիկները փաթեթավորեց, փաթեթները կնքեց և տեղադրեց ընդհանուր 

փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում): 

 

 



Հանձնաժողովի նախագահը ժամը _______________________________________ ին   

                                                                           ոչ ուշ, քան քվեարկության ավարտից 10 ժամ հետո 

հրապարակեց տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ կազմված 

արձանագրությունը: 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրության մեջ նշված 
անճշտությունների գումարային չափը որոշում է հետևյալ կերպ. 

1-ին անճշտության չափ` նշվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին 
հատկացված քվեաթերթիկների թիվ- (մարված քվեաթերթիկների թիվ + քվեատուփի 
վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թիվ) < 0 դեպքում:  Հակառակ դեպքում (0-ից >)  
առաջին անճշտության չափը նշվում է զրո:  

2-րդ անճշտության չափ` նշվում է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների 
(քվեարկության մասնակիցների) թիվ - քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկ-
ների թիվ < 0 դեպքում:  Հակառակ դեպքում (0-ից >) երկրորդ անճշտության չափը 
նշվում է զրո: 

Անճշտությունների գումարային չափը  հավասար է 1-ին անճշտություն + 2-րդ 
անճշտություն 

 

Արձանագրությունը կազմվեց չորս օրինակից՝ մեկ օրինակը փակցվեց 

տեղամասային կենտրոնում` ընտրողների ցուցակների կողքին, մեկ օրինակը 

տեղադրվեց ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթում (կամ մեկանգամյա 

օգտագործման պարկում), որը սահմանված կարգով փակվեց: 

  

 Ընդհանուր փաթեթի 

 (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկի) վրա 

 ստորագրեց հանձնաժողովի նախագահ` _________________________________ , 

 ինչպես նաև հանձնաժողովի անդամներ և վստահված անձինք` 

 

Հանձնաժողովի անդամի, վստահված անձի ազգանուն, անուն Ստորագրություն 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



Միաժամանակ երկու ընտրություն անցկացվելու դեպքում ՏԸՀ-ի ամփոփման նիստի 

գործողությունների արձանագրության հատվածը կրկնվում է 

 

 Քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստն ավարտվեց: 

  

Հանձնաժողովի նախագահ ____________________ 

  ստորագրություն 

Հանձնաժողովի քարտուղար ____________________ 

  ստորագրություն 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ (օրինակելի ձևեր) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  

Գրառումներ 
Քվեարկության ընթացքում  Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

նախատեսված քվեարկության կարգի խախտման դեպքի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
անդամի կամ վստահված անձի  գնահատականի կամ դիտորդի կարծիքի մասին 

 

Հանձնաժողովի անդամի կամ վստահված անձի  

կամ դիտորդի Ա. Ա. Հ. 

 

(վստահված անձի դեպքում նշվում է նաև 

թեկնածուի Ա.Ա.  կամ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը) 

 

(դիտորդի դեպքում նշվում է դիտորդական 

կազմակերպության անվանումը) 

Խախտման վերաբերյալ 

հանձնաժողովի անդամի 

 կամ վստահված անձի 

գնահատականը 

Այլ  

նշումներ (այդ 

թվում՝ դիտորդի 

կարծիք) 

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ 

  

ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆԵՐԿԱ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Վստահված անձի 

ազգանուն,  

անուն, հայրանուն 

Ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը կամհամայնքի ղեկավարի 

կամ ավագանու անդամի թեկնածուի 

ազգանուն, անուն 

Ն
ի

ս
տ

ի
 օ

ր
ը

 

ՏԸՀ-ի նիստին և 

քվեարկության ընթացքում 

քվեարկության սենյակում 

գտնվելու 

ժամանակահատվածը 

Ներկա-

յանալու 

ժամը 

Դուրս  

գալու 

 ժամը 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 
 
 
 
 



Դիտորդի,  ԶԼՄ 

ներկայացուցչի                                                                                                                                                                                                                                                      

ազգանուն, անուն                                     

Դիտորդական 

կազմակերպության,                                                                  

ԶԼՄ-ի անվանումը 

Նիստի օրը 

ՏԸՀ-ի նիստին և քվեարկության 

ընթացքում քվեարկության 

սենյակում գտնվելու 

ժամանակահատվածը 

Ներկայանալու 

ժամը 

Դուրս գալու 

 ժամը 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի վերջին հատվածում 

կարելի է նախատեսել մի քանի էջ՝ հնարավոր այլ լրացուցիչ գրառումների համար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումներ (օրինակելի ձևեր) 

 

Օրինակելի ձև 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

 

Որոշում _____ -Ա 
նշվում է հերթական համարը  

«_____» ________________ 20____թ. 

 
«Քվեարկության սենյակում միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող 

դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 
առավելագույն թիվը սահմանելու մասին» 

 
N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ 

քվեարկության սենյակում ժամը _______-ի դրությամբ գտնվում են թվով ___ տեղական 

դիտորդ, թվով ___ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, 

այսինքն՝ քվեարկության սենյակում միաժամանակ ներկա են գտնվում _________ 

տեղական դիտորդ և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, որն 

ակնհայտորեն խաթարում է քվեարկության բնականոն ընթացքը: 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 65-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները՝ N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժո-

ղովը որոշեց 
1. Սահմանել N ___/____ տեղամասային կենտրոնի քվեարկության սենյակում 

միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող դիտորդների և զանգվածային լրատվու-

թյան միջոցների ներկայացուցիչների առավելագույն թիվը՝ _________________________: 

2. Արգելել նոր դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների մուտքը քվեարկության սենյակ և նոր դիտորդների և 

զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների մուտքը թույլատրել 

քվեարկության սենյակ միայն համապատասխանաբար ներկա դիտորդների և 

զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների դուրս գալուց հետո: 

 

Հանձնաժողովի 

նախագահ 

 

___________ 
նշվում է «կողմ եմ» բառերը, 

եթե կողմ է որոշմանը 

 

___________ 
նշվում է «դեմ եմ» բառերը, 

եթե դեմ է որոշմանը 

 

_______________________ 

անունը, ազգանունը 

 

__________________ 

ստորագրությունը 

Հանձնաժողովի 

նախագահի 

տեղակալ  

    

Հանձնաժողովի 

քարտուղար 

    

Հանձնաժողովի 

անդամ՝ 

    

Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի 

ձայների առնվազն 2/3-ով:  

 

Հանձնաժողովի   նախագահ  ____________________ 
                                                                                                                              ստորագրություն 

Կ.Տ. 
 

 

 

 



Օրինակելի ձև 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

 

Որոշում _____ -Ա 
նշվում է հերթական համարը  

«_____» ________________ 20____թ. 
 

«Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին,  
վստահված անձին նախազգուշացնելու մասին» 

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ 

____________________________________________________________________________ -ը  
նշվում է դիտորդի, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, վստահված անձի անունը, ազգանունը 

խոչընդոտել է հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը, նիստի բնականոն ընթացքը, 

խախտել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կանոնակարգը, անհարգալից 

վերաբերմունք է դրսևորել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նկատմամբ: 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 16-ի  28-Ն որոշման 3-րդ հավելվածի 33-րդ 

կետը՝ N ___/____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց 

________________________________________________________________________ -ի 
նշվում է դիտորդի, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, վստահված անձի անունը, ազգանունը 

նկատմամբ կիրառել նախազգուշացում: 

Հանձնաժողովի 

նախագահ 

 

___________ 
նշվում է «կողմ եմ» 

բառերը, եթե կողմ է 

որոշմանը 

 

___________ 
նշվում է «դեմ եմ» 

բառերը, եթե դեմ է 

որոշմանը 

________________________________ 

անունը, ազգանունը 

________________________ 

ստորագրությունը 

Հանձնաժողովի 

նախագահի 

տեղակալ 

    

Հանձնաժողովի 

քարտուղար 
    

Հանձնաժողովի 

անդամ՝ 
    

 
Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամների թվի կեսից ավելին: 

 

Հանձնաժողովի  նախագահ   ____________________ 
                                                                     ստորագրություն 

 

Կ.Տ. 
 

Ծանոթացա___________________________________________________________________  

                       նշվում է այն անձի անունը, ազգանունը, ում նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը                       ստորագրություն 
 

    
 

 

 



Օրինակելի ձև 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

 

Որոշում _____ -Ա 
նշվում է հերթական համարը  

«_____» ________________ 20____թ. 

 

«Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին hանձնաժողովի 

նիստից և տեղամասային կենտրոնից հեռացնելու մասին» 

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ  

____________________________________________________________________________ -ի  
նշվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի անունը, ազգանունը 

նկատմամբ կիրառել նախազգուշացում: 

Նախազգուշացումից հետո, ___________________________________________________ -ը  
      նշվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի անունը, ազգանունը 

խախտում է Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներն այն 

եղանակով, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժողովի բնականոն 

աշխատանքը, քվեարկության բնականոն ընթացքը՝________________________________ 

______________________________________________________________________________: 
նկարագրվում է խախտում հանդիսացող արարքը, 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 31-րդ 

հոդվածի պահանջները՝ N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

որոշեց___________________________________________________________ -ին  հեռացնել 
                     նշվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի անունը, ազգանունը 

_______________________________________________________________________________ 
նշել Հանձնաժողովի նիստից՝ նշելով օրը և ժամը, կամ քվեարկության օրը՝ քվեարկության սենյակից  և տեղամասային կենտրոնից՝ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________: 

նշելով տեղամասի համարը 

 

Հանձնաժողովի 

նախագահ 

 

___________ 
նշվում է «կողմ եմ» 

բառերը, եթե կողմ է 

որոշմանը 

 

___________ 
նշվում է «դեմ եմ» 

բառերը, եթե դեմ է 

որոշմանը 

_________________________________ 

անունը, ազգանունը 

________________________ 

ստորագրությունը 

Հանձնաժողովի 

նախագահի 

տեղակալ 

    

Հանձնաժողովի 

քարտուղար 
    

Հանձնաժողովի 

անդամ՝ 
    

 

Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի 

ձայների առնվազն 2/3-ով:  

Հանձնաժողովի  նախագահ   ____________________ 
                                                                                       ստորագրություն 

Կ.Տ. 
 

Ծանոթացա   __________________________________________________________________   
                                         նշվում է այն անձի անունը, ազգանունը, ում նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը                     ստորագրություն 

 
 



Օրինակելի ձև 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

 

Որոշում _____ -Ա 
նշվում է հերթական համարը  

«_____» ________________ 20____թ. 

 

«Վստաված անձին  hանձնաժողովի նիստից և տեղամասային  

կենտրոնից հեռացնելու մասին» 

 

N ___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ  

____________________________________________________________________________ -ի  
նշվում է վստահված անձի անունը, ազգանունը 

նկատմամբ կիրառել նախազգուշացում: 

Նախազգուշացումից հետո, ___________________________________________________ -ը  
  նշվում է վստահված անձի անունը, ազգանունը 

խախտում է Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներն այն 

եղանակով, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժողովի բնականոն 

աշխատանքը, քվեարկության բնականոն ընթացքը՝________________________________ 

______________________________________________________________________________: 

նկարագրվում է խախտում հանդիսացող արարքը, 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 34-րդ 

հոդվածի պահանջները՝ N___ / ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

որոշեց ___________________________________________________________-ին հեռացնել 
նշվում է վստահված անձի անունը, ազգանունը 

_______________________________________________________________________________ 
      նշել Հանձնաժողովի նիստից՝ նշելով օրը և ժամը, կամ քվեարկության օրը՝ քվեարկության սենյակից  և տեղամասային կենտրոնից՝  

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

նշելով տեղամասի համարը 

 

Հանձնաժողովի 

նախագահ 

 

___________ 
նշվում է «կողմ եմ» 

բառերը, եթե կողմ է 

որոշմանը 

 

___________ 
նշվում է «դեմ եմ» 

բառերը, եթե դեմ է 

որոշմանը 

___________________________ 

անունը, ազգանունը 

________________________ 

ստորագրությունը 

Հանձնաժողովի 

նախագահի 

տեղակալ 

    

Հանձնաժողովի 

քարտուղար 
    

Հանձնաժողովի 

անդամ՝ 
    

 
Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների թվի ձայների 

առնվազն 2/3-ով: 

Հանձնաժողովի  նախագահ   ____________________ 
                                                              ստորագրություն 

Կ.Տ. 
Ծանոթացա   ___________________________________________________________   
                              նշվում է այն անձի անունը, ազգանունը, ում նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը               ստորագրություն 

 
 



ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ 

  

ՄՏԻՑ ԵՎ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
 

Մտից փաստաթղթեր Ելից փաստաթղթեր 

Հ/Հ 

ստացման  

ամսաթիվ 

Որտեղից է ստացվել և 

համառոտ բովանդակություն 

Հ/Հ 

ուղարկման  

ամսաթիվ 

Ուր է ուղարկվել և 

համառոտ բովանդակություն 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված N 4 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 27-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

Տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների  

գրանցամատյանները լրացնելու 

 

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը՝ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովից, իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը՝ տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովից ստանում է համարակալված էջերով և 

համապատասխան վերադաս ընտրական հանձնաժողովի կնիքով կնքված 

գրանցամատյան: 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը վարում է հանձնաժողովի 

նիստերի արձանագրությունների և որոշումների, ինչպես նաև փաստաթղթերի, 

դիմումների հաշվառման գրանցամատյան (գրանցամատյաններ): 

3. Ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում փաստաթղթերի 

հաշվառումը կատարվում է հերթական համարակալմամբ` արաբական 

թվանշաններով: Համարների հերթականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա 

հունվարի 1-ից: 

4. Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և որոշումների 

գրանցամատյանում համառոտ արձանագրվում է հանձնաժողովի նիստը և գրառվում 

հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումը (որոշումները): 

Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և 

քարտուղարը: 

5. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի փաստաթղթերի, դիմումների 

հաշվառման գրանցամատյանը բաղկացած է երկու մասից: Գրանցամատյանի` 

1) առաջին մասում գրառվում են հանձնաժողովի մտից և ելից փաստաթղթերը, 

հետևյալ կարգով` 

ա. «1 Հ/Հ » սյունակում գրառվում է մտից փաստաթղթերի հերթական համարը, 

բ. «2 Մտից համար և ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է փաստաթղթի 

ստացման օրը, ամիսը, տարեթիվը: Մտից փաստաթղթերը գրանցվում են ստանալու 

օրը, 

գ. «3 Ստացված փաստաթղթի համար, ամսաթիվ և ուղարկող» սյունակում 

գրառվում է ստացված փաստաթղթի ելից համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, 

ուղարկողի ազգանուն, անունը կամ կազմակերպության անվանումը, 

դ. «4 Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է 

ներկայացվող պահանջի համառոտ շարադրանքը և թերթերի թիվը, 

ե. «5 Մակագրություն» սյունակում գրառվում է ստացված փաստաթղթի 

պահանջի կատարման վերաբերյալ հանձնարարությունը, 

զ. «6 Ծանոթություն» սյունակում կարող են կատարվել ստացված 

փաստաթղթին, դրա կատարման ընթացքին վերաբերող այլ գրառումներ, 

է.  «7 Հ/Հ » սյունակում գրառվում է ելից փաստաթղթերի հերթական համարը, 

ը. «8 Ելից համար և ամսաթիվ» սյունակում գրառվում է հանձնաժողովից 

ուղարկվող փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը, 

թ. «9 Ում է ուղարկվել» սյունակում գրառվում է ստացողի անուն-ազգանունը, 

հասցեն, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, 

ժ. «10 Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է 

ուղարկվող փաստաթղթի համառոտ շարադրանքը և թերթերի թիվը, 

ի. «11 Ծանոթություն» սյունակում կարող են նշվել փաստաթղթի ուղարկման 

վերաբերյալ այլ գրառումներ. 



2) երկրորդ մասում գրառվում են դիմողի կամ բողոք բերողի (այսուհետ` 

դիմողի) կողմից ստացված դիմումները, բողոքները (այսուհետ` դիմում), հետևյալ 

կարգով` 

ա. «1 Հ/Հ» սյունակում գրառվում է հերթական համարը, 

բ. «2 Ստացման ամսաթիվ և ժամ» սյունակում գրառվում է դիմումի ստացման 

օրը, ամիսը, տարեթիվը և ժամը, 

գ. «3 Դիմողի անուն, ազգանուն, կարգավիճակ» սյունակում գրառվում է դիմողի 

անուն-ազգանունը, կազմակերպության դեպքում` անվանումը և հասցեն, իսկ 

կարգավիճակը (թեկնածու, վստահված անձ, դիտորդ, հանձնաժողովի անդամ) նշվում 

է դիմումում դրա վերաբերյալ նշում լինելու դեպքում: Քաղաքացիներից ստացված 

դիմումների դեպքում «կարգավիճակը» չի գրառվում, 

դ. «4 Համառոտ բովանդակություն և թերթերի թիվ» սյունակում գրառվում է 

ներկայացվող պահանջի համառոտ շարադրանքը և փաստաթղթի թերթերի թիվը, 

ե. «5 Ում է մակագրված» սյունակում գրառվում է հանձնաժողովի անդամի 

անուն-ազգանունը և  դրվում է համապատասխան հանձնաժողովի անդամի 

ստորագրությունը, 

զ. «6 Նշում կատարման մասին» սյունակում գրառվում է դիմումի քննարկման 

արդյունքում ինչ է արվել, 

է. «7 Դիմողին պատասխանն ուղարկվել է (համար, ամսաթիվ)» սյունակում 

գրառվում է պատասխան գրության համարը և գրության ստորագրման կամ որոշման 

ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը, 

ը. «8  Ծանոթություն» սյունակում կարող են գրառվել դիմումին, դրա 

կատարման ընթացքին վերաբերող այլ գրառումներ. 

6.  Սահմանել, որ սույն կարգի 5-րդ կետում նշված գրանցամատյանի երկու 

մասերը հանձնաժողովը կարող է պահել առանձին –առանձին մատյանների տեսքով:  

7. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը բաղկացած է 

երեք մասից: 

Առաջին մասը լրացվում է գրանցամատյանով սահմանված ձևին 

համապատասխան: 

Երկրորդ մասում լրացվում է վստահված անձանց և դիտորդների, զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները: 

Երրորդ մասում լրացվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի մտից 

և ելից փաստաթղթերը` սույն կարգին համապատասխան: 

8. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են 

նաև Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված` գրանցամատյանում 

պարտադիր գրառում պահանջող այլ գործողություններ և որոշումներ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 28-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 

1. Ընդունել` 

1) Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնա-

ժողովի կանոնակարգը` համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կանոնակարգը` համա-

ձայն N 2 հավելվածի, 

3) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կանոնակարգը` համա-

ձայն N 3 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

 

  

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                         Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  
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ք.Ստեփանակերտ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի  հունվարի 16-ի N 28-Ն որոշման 

  

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

Ընդհանուր դրույթներ 

  

1. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

(այսուհետ` Հանձնաժողով) անկախ պետական մարմին է, որը կազմակերպում է 

համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, 

հանրաքվեները, ինչպես նաև վերահսկողություն է իրականացնում դրանց 

օրինականության նկատմամբ: 

2. Հանձնաժողովը գործում է մշտական հիմունքներով` օրինականության, 

կոլեգիալության և հրապարակայնության սկզբունքների հիման վրա: Հանձնաժողովն 

իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է և նրա գործունեությանը որևէ 

միջամտություն արգելվում է: 

3. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով, Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով (այսուհետ` 

Օրենսգիրք), այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, սույն կանոնակարգով: 

4. Հանձնաժողովն իր լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր, որոնք ենթակա են պարտադիր 

կատարման Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում: Հանձնաժողովն ընդունում 

է նաև անհատական իրավական ակտեր: 

5. Հանձնաժողովի անունից պաշտոնական տեղեկատվություն, մամուլի 

հաղորդագրություն տալիս են Հանձնաժողովի նախագահը կամ Հանձնաժողովի 

նախագահի հանձնարարությամբ` Հանձնաժողովի այլ ներկայացուցիչ: 

6. Հանձնաժողովի կրճատ անվանումն է` ԱՀ ԿԸՀ: 

7. Հանձնաժողովն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, դրոշմակնիք, ձևաթուղթ, Հանձնաժողովի 

գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

8. Հանձնաժողովի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 2: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  2 

Հանձնաժողովի կազմավորումը և աշխատանքների կազմակերպումը 

  

9. Նոր Հանձնաժողովը կազմավորվում է նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին 

նստաշրջանին հաջորդող հերթական նստաշրջանի բացման օրվանից հետո՝ 60-րդ օրը: 

Նոր Հանձնաժողովը համարվում է կազմավորված, եթե նշանակվել է նրա 

անդամների ընդհանուր թվի առնվազն երկու երրորդը: Եթե մինչև նոր Հանձնաժողովի 

կազմավորման վերջին օրը Հանձնաժողովի կազմավորման համար անհրաժեշտ 

անդամների նվազագույն թիվը չի նշանակվել, ապա այն մինչև սահմանված 

նվազագույն թիվը լրանալը նշանակում է Արցախի  Հանրապետության նախագահը 

(այսուհետ`Հանրապետության նախագահ): 

10. Հանձնաժողովը կազմավորվում է` 

1) Հանրապետության նախագահի նշանակած երեք անդամից. 



2) Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող յուրաքանչյուր կուսակցության 

մշտական գործող մարմնի որոշմամբ, իսկ կուսակցության դաշինքի դեպքում՝ 

կուսակցության դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող մարմինների 

համատեղ` ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշմամբ նշանակված մեկական 

անդամից: 

Եթե Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների և 

դաշինքների թիվը չի գերազանցում երեքը, ապա յուրաքանչյուր կուսակցություն և 

դաշինք նշանակում է Հանձնաժողովի երկուական անդամ: 

Եթե մինչև Հանձնաժողովի ձևավորման համար ընտրական օրենսգրքով 

սահմանված ժամկետում, սույն կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներին 

համապատասխան, որևէ կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) թեկնածու չի 

նշանակում, ապա Հանձնաժողովի թափուր տեղը լրացնում է համապատասխան 

խմբակցությունը: 

11. Սույն հավելվածի 10-րդ կետում նշված պաշտոնատար անձանց և 

մարմինների առաջարկությունների հիման վրա Հանձնաժողովի կազմը` 

առաջարկությունը ներկայացնելուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, սահմանվում է 

Հանրապետության նախագահի հրամանագրով: 

12. Հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների տվյալները Հանրապետության 

նախագահի աշխատակազմ ներկայացվում են Հանձնաժողովի անդամի 

լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան 30 և ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ՝ մինչև ժամը 

18.00-ն: Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների ավարտի ժամկետի մասին սույն 

հավելվածի 10-րդ կետում նշված պաշտոնատար անձանց և մարմիններին 

տեղեկացնում է Հանձնաժողովի նախագահը՝ Հանձնաժողովի անդամի 

լիազորությունների ավարտից ոչ ուշ, քան 50 օր առաջ: 

13. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման կամ 

դադարեցման դեպքում թափուր տեղը համալրվում է 21-օրյա ժամկետում: 

Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման դեպքում 

Հանձնաժողովի նոր անդամը նշանակվում է լիազորությունները վաղաժամկետ 

դադարած կամ դադարեցված անդամի պաշտոնավարման համար սահմանված 

ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի համար:  

14. Հանձնաժողովի նախագահին, նախագահի տեղակալին և Հանձնաժողովի 

քարտուղարին ընտրում է Հանձնաժողովն իր կազմից: 

15. Հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և Հանձնաժողովի 

քարտուղարի թեկնածուների առաջադրման իրավունքը պատկանում է Հանձնաժողովի 

անդամներին: 

16. Հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և Հանձնաժողովի 

քարտուղարը քվեարկությամբ ընտրվում են Հանձնաժողովի առաջին նիստում: 

Հանձնաժողովի առաջին նիստը կայանում է Հանրապետության նախագահի 

համապատասխան հրամանագրի հրապարակման հաջորդ օրը՝ ժամը 12.00-ին և 

կարող է ընթանալ մինչև նույն օրվա ժամը 24.00-ն, Հանձնաժողովի վարչական շենքում: 

Առաջին նիստը վարում է Հանձնաժողովի տարիքով ավագ անդամը: 

Եթե Հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի  կամ Հանձնաժողովի 

քարտուղարի պաշտոնի համար քվեարկվել է մեկ թեկնածու, ապա նա ընտրվում է, եթե 

ստացել է քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին: Եթե Հանձնաժողովի 

նախագահի, նախագահի տեղակալի կամ Հանձնաժողովի քարտուղարի պաշտոնի 

համար քվեարկվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա ընտրվում է առավել թվով կողմ 

ձայներ ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում առավել թվով կողմ 

ձայներ ստացած թեկնածուների միջև անցկացվում է վիճակահանություն: 

17. Հանձնաժողովի նախագահ առաջին նիստում սահմանված կարգով 

չընտրվելու դեպքում, եռօրյա ժամկետում, Հանձնաժողովի նախագահին նշանակում է 

Հանրապետության նախագահը՝ Հանձնաժողովի անդամներից: 



18. Հանձնաժողովի աշխատանքային օրերն ու ժամերը սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, բացառությամբ համապետական 

ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման հիմնական 

միջոցառումների ժամանակացույցով նախատեսված առանձին գործառույթների 

համար սահմանված ժամկետների: 
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Հանձնաժողովի նախագահի, Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի, 

Հանձնաժողովի քարտուղարի և Հանձնաժողովի անդամի  

իրավունքներն ու պարտականությունները 

 

19. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) ներկայացնում է Հանձնաժողովը և ապահովում նրա բնականոն 

գործունեությունը. 

2) կազմակերպում և ղեկավարում է Հանձնաժողովի աշխատանքները. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է անհատական որոշումներ և 

կարգադրություններ. 

4) սահմանում է հերթական նիստերի անցկացման ժամանակացույցը. 

5) վարում է Հանձնաժողովի նիստերը. 

6) հրավիրում է Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. 

7) անցկացնում է խորհրդակցություններ. 

8) ստորագրում է Հանձնաժողովի որոշումները, նիստերի արձանագրությունները, 

Հանձնաժողովի ելից փաստաթղթերը. 

9) վերահսկում է Հանձնաժողովի ընդունած որոշումների կատարման ընթացքը. 

10) տեղեկացնում է Հանձնաժողովի անդամների թեկնածուներ առաջադրելու 

իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձանց Հանձնաժողովի անդամի 

լիազորությունների ավարտի ժամկետի մասին. 

11) հաստատում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական 

դասընթացների անցկացման ժամանակացույցը. 

12) ընդունում է պատվիրակություններ և հյուրեր, կազմում 

պատվիրակություններ. 

13) հաստատում է Հանձնաժողովի կառուցվածքը, սահմանում պաշտոնային 

դրույքաչափեր. 

14) նշանակում և ազատում է աշխատողներին, Հանձնաժողովի նախագահի 

օգնականին և Հանձնաժողովի մամուլի քարտուղարին. 

15) իրականացնում է  ընթացիկ գործունեության վերահսկողությունը. 

16) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն 

կանոնակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

20. Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը` 

1) փոխարինում է Հանձնաժողովի նախագահին նրա հանձնարարությամբ կամ 

բացակայության ընթացքում. 

2) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է 

Հանձնաժողովի նախագահին վերապահված որոշակի լիազորություններ. 

3) կազմակերպում է Հանձնաժողովում ստացված դիմումների, բողոքների հետ 

տարվող աշխատանքը: 

21. Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի բացակայության ընթացքում նրա 

լիազորությունները Հանձնաժողովի նախագահի կողմից կարող են դրվել 

Հանձնաժողովի քարտուղարի վրա: 

22. Հանձնաժողովի քարտուղարը` 

1) նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նիստերը. 

2) կազմում և ստորագրում է Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը. 



3) տեղեկացնում է Հանձնաժողովի անդամներին նիստի օրակարգի հարցերի 

մասին. 

4) ապահովում է Հանձնաժողովի նիստերի հրապարակայնությունը. 

5) Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգի մասին տալիս է պարզաբանումներ. 

6) ստորագրում է Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները. 

7) կազմակերպում է Հանձնաժողովի որոշումների առաքումն ըստ 

պատկանելիության. 

8) կազմակերպում է ընտրական փաստաթղթերի ստացման, պահպանման և 

Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում` արխիվացման աշխատանքները: 

23. Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է 

Հանձնաժողովի նախագահին վերապահված որոշակի լիազորություններ: 

24. Հանձնաժողովի քարտուղարի բացակայության ընթացքում Հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից նրա լիազորությունները կարող են դրվել Հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալի  վրա: 

25. Հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի` 

1) նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող 

հարցերին և փաստաթղթերին. 

2) ելույթ ունենալու Հանձնաժողովի նիստում. 

3) ներկայացնելու առաջարկություններ և պահանջելու, որ այդ հարցով անցկացվի 

քվեարկություն. 

4) նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ. 

5) Հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ` խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով, մասնակցել տարածքային և տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների նիստերին, իսկ քվեարկության օրը` ներկա գտնվել քվեարկության 

սենյակում. 

6) ծանոթանալու ստացված դիմումներին, բողոքներին, գրություններին և մյուս 

փաստաթղթերին. 

7) հայտնել ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և 

անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը. 

8) Աշխատակազմից ստանալ մասնագիտական, խորհրդատվական, 

տեխնիկական և այլ բնույթի օժանդակություն: 

26. Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է` 

1) կատարել Հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում 

տրված հանձնարարությունները. 

2) մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր 

լիազորությունները. 

3) մասնակցել Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը. 

4) ուսումնասիրել իրեն հասցեագրված դիմումը և դիմումի վերաբերյալ 

ներկայացնել որոշման նախագիծ. 

5) իր կողմից նիստի օրակարգում լրացուցիչ հարց ներկայացնելու դեպքում` 

մինչև օրակարգի հաստատումը, որոշման նախագիծը տրամադրել Հանձնաժողովի 

նախագահին և անդամներին. 

6) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ` խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով, մասնակցել տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժո-

ղովների նիստերին, իսկ քվեարկության օրը` ներկա գտնվել քվեարկության սենյակում: 
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Հանձնաժողովի նիստերի հրավիրման և անցկացման կարգը 

 

27. Հանձնաժողովի հերթական նիստերն անցկացվում են Հանձնաժողովի 

նախագահի սահմանած ժամանակացույցով` օրակարգում հարցեր ներառված լինելու 

դեպքում: 



28. Արտահերթ նիստ հրավիրվում է` 

1) Հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ. 

2) Հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ երրորդի գրավոր պահանջով` 

նրանց նշած ժամկետում: 

29. Նիստին Հանձնաժողովի անդամների մասնակցությունը նշվում է նիստերի 

գրանցամատյանում, որտեղ յուրաքանչյուրը ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց: 

30. Նիստերն անցկացվում են Հանձնաժողովի վարչական շենքում, իսկ 

անհաղթահարելի խոչընդոտների դեպքում, երբ անհնար է նիստը հետաձգել, 

Հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելիի համաձայնությամբ` այլ վայրում: 

31. Նիստի օրակարգը կազմում է Հանձնաժողովի քարտուղարը` Հանձնաժողովի 

նախագահի հանձնարարությամբ և համաձայնությամբ: 

32. Նիստի օրակարգում լրացուցիչ հարցեր ընդգրկվում են Հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից կամ Հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ երրորդի 

պահանջով: 

33. Նիստի օրակարգում, Հանձնաժողովի անդամներից բացի, հարցեր կարող է 

ներկայացնել Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավարը` ծառայությանը վերապահված 

իրավասության շրջանակներում: 

34. Նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանցից բացի կարող են 

հրավիրվել` 

1)  Աշխատակազմի աշխատակիցները. 

2)  այլ անձինք: 

35. Հանձնաժողովի անդամները, զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչները, դիտորդները, վստահված անձինք վերնազգեստի վրա 

պարտադիր կարգով տեսանելի ձևով պետք է կրեն նիստում ներկա գտնվելու 

իրավունքը հավաստող վկայական: 

Նիստին ներկա գտնվող անձինք նիստի ընթացքում պարտավոր են պահպանել 

պատշաճ կարգ ու կանոն: 

36. Նիստում ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք կարող են մասնակցել 

համապատասխան հարցի քննարկմանը միայն նիստը վարողի թույլտվությամբ: 

37. Նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի որոշման նախագծերը 

Հանձնաժողովի անդամները ստանում են նիստը սկսվելուց առնվազն 2 ժամ առաջ: 

38. Նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց տրվում է նիստի 

օրակարգը: 
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Հանձնաժողովի նիստում քննարկումների կազմակերպման  

և որոշումների ընդունման կարգը 

  

39. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է Հանձնաժողովի 

անդամների կեսից ավելին: Նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա 

հանձնարարության կամ բացակայության դեպքում` Հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալը: 

40. Նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատումով: Մինչև օրակարգի հաստատումն 

այլ հարցեր չեն քննարկվում: Օրակարգում լրացուցիչ հարցեր ընդգրկելու, ինչպես նաև 

օրակարգի հարցերի վերաբերյալ առարկություն կամ առաջարկություն լինելու 

դեպքում անցկացվում է քվեարկություն: 

41. Նիստը վարողը, ընթերցում է օրակարգի հարցերը, անհրաժեշտության 

դեպքում տալիս պարզաբանումներ, աշխատանքի արդյունավետությունից ելնելով` 

փոխում օրակարգի հարցերի քննարկման հերթականությունը: 

42. Նիստում հարցերը քննարկվում են հետևյալ հաջորդականությամբ` 

1) որոշման նախագիծը ներկայացնողի զեկուցում. 



2) հարցեր զեկուցողին. 

3) առաջարկություններ. 

4) ելույթներ` մինչև 5 րոպե, իսկ նիստը վարողը` մինչև 7 րոպե. 

5) քվեարկություն: 

43. Նիստը վարողը` 

1) ելույթների համար, ըստ հերթականության, ձայն է տալիս Հանձնաժողովի 

անդամներին. 

2) ուղղում է ելույթներում տեղ գտած փաստական սխալները. 

3) ձայն է տալիս հրավիրված անձանց. 

4) նախազգուշացնում է նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց 

Հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը կամ նիստի բնականոն ընթացքը 

խոչընդոտելու կամ սույն կանոնակարգը խախտելու, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կամ 

նիստում ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց նկատմամբ անհարգալից 

վերաբերմունք դրսևորելու դեպքերում. 

5) հեռացնում է վստահված անձին, զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցչին, դիտորդին նիստերի դահլիճից Օրենսգրքի պահանջներն այն 

եղանակով խախտելու դեպքում, որն էապես խաթարում է Հանձնաժողովի բնականոն 

աշխատանքը: 

44. Նախազգուշացումը և նիստերի դահլիճից հեռացնելը կիրառվում են նիստում 

կայացվող արձանագրային որոշմամբ: 

Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին, վստահված 

անձին Հանձնաժողովի նիստից հեռացնելու արձանագրային որոշումն ընդունվում է 

Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով: 

45. Նիստում յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը կատարվում է 

հարցի քննարկման ավարտից հետո: 

46. Նիստ վարողն ամփոփում է քննարկումը և քվեարկությունից առաջ 

ներկայացնում որոշման նախագծի վերաբերյալ արված դիտողություններն ու 

առաջարկությունները: 

Դրանք զեկուցողի կողմից ընդունվելու դեպքում հարցը քվեարկության է դրվում` 

հաշվի առնելով արված դիտողություններն ու առաջարկությունները: 

47. Առաջարկությունները զեկուցողի կողմից չընդունվելու և առաջարկության 

հեղինակի կողմից ներկայացված տարբերակը պնդելու դեպքում առաջարկություններն 

առանձին-առանձին դրվում են քվեարկության: Քվեարկության արդյունքում 

ընդունված առաջարկություններն ընդգրկվում են որոշման նախագծում, և նախագիծը 

քվեարկության է դրվում ընդունված առաջարկություններով: 

48. Յուրաքանչյուր քվեարկությունից առաջ նիստ վարողը կրկնում է 

քվեարկության դրվող հարցը` ճշգրիտ ձևակերպմամբ, հաշվում և բարձրաձայն 

հայտարարում կողմ կամ դեմ քվեարկած Հանձնաժողովի անդամների թիվը: 

49. Քվեարկությունը կարող է կրկնվել, եթե ինչ որ կերպ խանգարվել է 

Հանձնաժողովի որևէ անդամի քվեարկությունը: 

50. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի իրավազոր 

նիստում` բաց քվեարկությամբ: Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է անձամբ` կողմ 

կամ դեմ: 

Հանձնաժողովի անդամների 2/3-ի համաձայնությամբ Հանձնաժողովը կարող է 

ընդունել հարցումով որոշումներ, որոնք ստորագրում են կողմ քվեարկած 

Հանձնաժողովի անդամները: 

51. Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա Հանձնաժողովի 

անդամների թվի կեսից ավելին, բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

52. Քվեարկության արդյունքների հիման վրա նիստը վարողը հայտարարում է 

որոշումն ընդունվելու կամ չընդունվելու մասին: 

53. Նիստը համառոտ արձանագրվում է: 
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Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 28-Ն որոշման 
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ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

ԳԼՈՒԽ 1 

Ընդհանուր դրույթներ 

  

1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) 

մշտական հիմունքներով գործող պետական մարմին է: 

2. Հանձնաժողովը գործում է օրինականության, կոլեգիալության և 

հրապարակայնության սկզբունքների հիման վրա: 

3. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով (այսուհետ` Օրենսգիրք), այլ օրենքներով, իրավական այլ ակտերով և 

սույն կանոնակարգով: 

4. Հանձնաժողովն իր լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է 

անհատական իրավական ակտեր: 

5. Հանձնաժողովն ունի Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի (այսուհետ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով) կողմից 

հաստատված նմուշին համապատասխան կնիք, կարող է ունենալ ձևաթուղթ, իր 

գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ անհատականացման այլ 

միջոցներ: 
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Հանձնաժողովի կազմավորումը և աշխատանքների կազմակերպումը 

 

6. Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի անդամների կողմից` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեկ 

անդամ` Հանձնաժողովի մեկ անդամ սկզբունքով: 

7. Հանձնաժողովը կազմավորվում և իր լիազորություններն ստանձնում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իր լիազորություններն 

ստանձնելու պահից 15 օր հետո: 

8. Հանձնաժողովը համարվում է կազմավորված, եթե նշանակվել է նրա 

անդամների ընդհանուր թվի առնվազն երկու երրորդը: Եթե մինչև Հանձնաժողովի 

կազմավորման համար սահմանված ժամկետում Հանձնաժողովի կազմավորման 

համար անհրաժեշտ անդամների նվազագույն թիվը չի նշանակվել, ապա այն մինչև 

սահմանված նվազագույն թիվը լրանալը նշանակում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահը: 

9. Հանձնաժողով կազմավորող մարմինների առաջարկությունների հիման վրա 

Հանձնաժողովի կազմը` առաջարկությունը ներկայացնելուց հետո` տասնօրյա 

ժամկետում, հրապարակում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահը: 

10. Հանձնաժողովի աշխատանքները ղեկավարում է Հանձնաժողովի նախագահը 

կամ նրա հանձնարարությամբ` Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը: 

11. Հանձնաժողովի նախագահին, նախագահի տեղակալին և Հանձնաժողովի 

քարտուղարին ընտրում է Հանձնաժողովը՝ իր կազմից` Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և հանձնաժողովի քարտուղարի 

ընտրության համար սահմանված կարգով, Հանձնաժողովի առաջին նիստում:  



12. Հանձնաժողովի առաջին նիստը կայանում է Հանձնաժողովի կազմավորումից 

հետո` երկօրյա ժամկետում, Հանձնաժողովի վարչական շենքում: Նիստը  հրավիրում  

է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, իսկ վարում է 

Հանձնաժողովի տարիքով ավագ անդամը: 

13. Սահմանված կարգով և ժամկետում Հանձնաժողովի նախագահ չընտրվելու 

դեպքում Հանձնաժողովի նախագահին նշանակում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահը` տվյալ Հանձնաժողովի անդամներից, եռօրյա 

ժամկետում: 

14. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման կամ 

դադարեցման դեպքում թափուր տեղը համալրում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը՝ Հանձնաժողովի կազմավորման` սահմանված կարգով` 21-օրյա 

ժամկետում: 

15. Հանձնաժողովի աշխատանքային օրերն ու ժամերը սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, բացառությամբ ընտրությունների նախապատ-

րաստման, կազմակերպման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակա-

ցույցով նախատեսված առանձին գործառույթների համար սահմանված ժամկետների: 
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Հանձնաժողովի նախագահի, Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի, 

Հանձնաժողովի քարտուղարի և Հանձնաժողովի անդամի  

իրավունքներն ու պարտականությունները 

  

16. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) ներկայացնում է Հանձնաժողովը և ապահովում նրա բնականոն 

գործունեությունը. 

2) կազմակերպում և ղեկավարում է Հանձնաժողովի աշխատանքները. 

3) Օրենսգրքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 

ընդունում է անհատական որոշումներ. 

4) սահմանում է հերթական նիստերի անցկացման ժամանակացույցը. 

5) վարում է Հանձնաժողովի նիստերը. 

6) հրավիրում է Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. 

7) պահանջում է հրավիրել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

արտահերթ նիստ. 

8) անցկացնում է խորհրդակցություններ. 

9) ստորագրում է Հանձնաժողովի որոշումները, նիստերի արձանագրությունները, 

Հանձնաժողովի ելից փաստաթղթերը. 

10) վերահսկում է Հանձնաժողովի ընդունած որոշումների կատարման ընթացքը. 

11) արձանագրում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման կամ դադարեցման փաստը. 

12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն 

կանոնակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

17. Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը` 

1) փոխարինում է Հանձնաժողովի նախագահին նրա հանձնարարությամբ կամ 

բացակայության ընթացքում. 

2) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է 

Հանձնաժողովի նախագահին վերապահված որոշակի լիազորություններ. 

3) ապահովում է Հանձնաժողովում ստացված դիմումների, բողոքների հետ 

տարվող աշխատանքը. 

4) տեղեկություն է հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները 

վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին Հանձնաժողովի որոշման մասին: 



18. Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի բացակայության ընթացքում նրա 

լիազորությունները Հանձնաժողովի նախագահի կողմից կարող են դրվել 

Հանձնաժողովի քարտուղարի կամ Հանձնաժողովի անդամի վրա: 

19.  Հանձնաժողովի քարտուղարը` 

1) նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նիստերը. 

2) կազմում և ստորագրում է Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը. 

3) տեղեկացնում է Հանձնաժողովի անդամներին նիստի օրակարգի հարցերի 

մասին. 

4) ապահովում է Հանձնաժողովի նիստերի հրապարակայնությունը. 

5) Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգի մասին տալիս է պարզաբանումներ. 

6) ստորագրում է Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները. 

7) կազմակերպում է Հանձնաժողովի որոշումների առաքումն ըստ 

պատկանելիության. 

8) կազմակերպում է ընտրական փաստաթղթերի ստացման, պահպանման և 

Օրենսգրքով սահմանված դեպքերում` արխիվացման աշխատանքները: 

20. Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ Հանձնաժողովի 

քարտուղարը իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահին վերապահված որոշակի 

լիազորություններ: 

21. Հանձնաժողովի քարտուղարի բացակայության ընթացքում Հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից նրա լիազորությունները կարող են դրվել Հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալի կամ Հանձնաժողովի անդամի վրա: 

22. Հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի` 

1) նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող 

հարցերին և փաստաթղթերին. 

2) ելույթ ունենալու Հանձնաժողովի նիստում. 

3) ներկայացնելու առաջարկություններ և պահանջելու, որ այդ հարցով անցկացվի 

քվեարկություն. 

4) նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ. 

5) Հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցելու տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների նիստերին, իսկ քվեարկության օրը` ներկա գտնվել քվեարկության 

սենյակում. 

6) ծանոթանալու ստացված դիմումներին, բողոքներին, գրություններին և մյուս 

փաստաթղթերին. 

7) հայտնել ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և 

անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը. 

8) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանալ մասնագիտական, 

խորհրդատվական, տեխնիկական և այլ բնույթի օժանդակություն: 

23. Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է` 

1) կատարել Հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում 

տված հանձնարարությունները. 

2) մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր 

լիազորությունները. 

3) մասնակցել Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը. 

4) ուսումնասիրել իրեն հասցեագրված դիմումը և դիմումի վերաբերյալ 

ներկայացնել որոշման նախագիծ. 

5) իր կողմից կազմված որոշման նախագիծը ներկայացնել Հանձնաժողովի 

նախագահին և անդամներին` Հանձնաժողովի նիստից առնվազն 2 ժամ առաջ: 

Որոշման նախագծի նախապատրաստման ընթացքում ձեռք բերված լրացուցիչ 

նյութերը կարող են ներկայացվել նաև Հանձնաժողովի նիստում. 



6) իր կողմից նիստի օրակարգում լրացուցիչ հարց ներկայացնելու դեպքում` 

մինչև օրակարգի հաստատումը, որոշման նախագիծը տրամադրել Հանձնաժողովի 

նախագահին և անդամներին. 

7) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ` խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով մասնակցելու տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նիստերին, 

իսկ քվեարկության օրը` ներկա գտնվել քվեարկության սենյակում: 
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Հանձնաժողովի նիստերի հրավիրման և անցկացման կարգը 

  

24. Հանձնաժողովի հերթական նիստերն անցկացվում են Հանձնաժողովի 

նախագահի սահմանած ժամանակացույցով` օրակարգում հարցեր ներառված լինելու 

դեպքում: 

25. Արտահերթ նիստ հրավիրվում է` 

1) Հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ. 

2) Հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ երրորդի գրավոր պահանջով` 

նրանց նշած ժամկետում: 

26. Նիստին Հանձնաժողովի անդամների մասնակցությունը նշվում է նիստերի 

արձանագրությունների և որոշումների գրանցամատյանում, որտեղ յուրաքանչյուրը 

ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց: 

27. Նիստերն անցկացվում են Հանձնաժողովի նստավայրում, իսկ 

անհաղթահարելի խոչընդոտների դեպքում, երբ անհնար է նիստը հետաձգել, 

Հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելիի համաձայնությամբ` այլ վայրում: 

28. Նիստերի օրակարգը կազմում է Հանձնաժողովի քարտուղարը` 

Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ և համաձայնությամբ: 

29. Նիստի օրակարգում լրացուցիչ հարցեր ընդգրկվում են Հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից կամ Հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ երրորդի 

պահանջով: 

30. Նիստերին կարող են ներկա գտնվել` 

1) զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները. 

2) միջազգային և տեղական դիտորդները. 

3) Հանձնաժողովի կողմից հրավիրված անձինք. 

4) համապետական ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության 

նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) լիազոր ներկայացուցիչները, 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն կամ նրանց լիազոր 

ներկայացուցիչը գրանցման հարցը քննարկելիս, իսկ գրանցումից հետո` 

յուրաքանչյուր թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) մեկական վստահված անձ` 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով. 

5) դիմումատուն (բողոք ներկայացնողը)` իր դիմումի (բողոքի) քննարկման 

ժամանակ: 

31. Հանձնաժողովի անդամները, զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչները, դիտորդները, վստահված անձինք վերնազգեստի վրա 

պարտադիր կարգով տեսանելի ձևով պետք է կրեն նիստում ներկա գտնվելու 

իրավունքը հավաստող վկայական: 

32. Նիստում ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք կարող են մասնակցել 

համապատասխան հարցի քննարկմանը միայն նիստը վարողի թույլտվությամբ: 
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Հանձնաժողովի նիստում քննարկումների կազմակերպման  

և որոշումների ընդունման կարգը 

  

33. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է Հանձնաժողովի 

անդամների կեսից ավելին: Նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա 

հանձնարարության կամ բացակայության դեպքում` Հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալը: 

34. Նիստը սկսվում է օրակարգի հաստատումով: Մինչև օրակարգի հաստատումն 

այլ հարցեր չեն քննարկվում: Օրակարգում լրացուցիչ հարցեր ընդգրկելու, ինչպես նաև 

օրակարգի հարցերի վերաբերյալ առարկություն կամ առաջարկություն լինելու 

դեպքում անցկացվում է քվեարկություն: 

35. Նիստը վարողն ընթերցում է օրակարգի հարցերը, անհրաժեշտության 

դեպքում տալիս պարզաբանումներ, աշխատանքի արդյունավետությունից ելնելով 

փոխում օրակարգի հարցերի քննարկման հերթականությունը: 

36. Նիստում հարցերը քննարկվում են հետևյալ հաջորդականությամբ` 

1) որոշման նախագիծը ներկայացնողի զեկուցում. 

2) հարցեր զեկուցողին. 

3) առաջարկություններ. 

4) ելույթներ` մինչև 5 րոպե, իսկ նիստ վարողը` մինչև 7 րոպե. 

5) քվեարկություն: 

37. Նիստը վարողը` 

1) ելույթների համար, ըստ հերթականության, ձայն է տալիս Հանձնաժողովի 

անդամներին. 

2) ուղղում է ելույթներում տեղ գտած փաստական սխալները. 

3) ձայն է տալիս հրավիրված անձանց, 

4) նախազգուշացնում է նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց 

Հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը կամ նիստի բնականոն ընթացքը 

խոչընդոտելու կամ սույն կանոնակարգը խախտելու, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կամ 

նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց նկատմամբ անհարգալից 

վերաբերմունք դրսևորելու դեպքերում. 

5) հեռացնում է վստահված անձին, զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցչին, դիտորդին նիստերի դահլիճից Օրենսգրքի պահանջներն այն 

եղանակով խախտելու դեպքում, որն էապես խաթարում է Հանձնաժողովի բնականոն 

աշխատանքը: 

38. Նախազգուշացումը և նիստերի դահլիճից հեռացնելը կիրառվում են նիստում 

կայացվող արձանագրային որոշմամբ: 

Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին, վստահված 

անձին Հանձնաժողովի նիստից հեռացնելու արձանագրային որոշումն ընդունվում է 

Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով: 

39. Նիստի ընթացքում արված նոր առաջարկությունները գրանցում է 

Հանձնաժողովի քարտուղարը: 

40. Նիստում յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը կատարվում է 

հարցի քննարկման ավարտից հետո: 

41. Նիստը վարողն ամփոփում է քննարկումը և քվեարկությունից առաջ 

ներկայացնում որոշման նախագծի վերաբերյալ արված դիտողություններն ու 

առաջարկությունները: 

Դրանք զեկուցողի կողմից ընդունվելու դեպքում հարցը քվեարկության է դրվում` 

հաշվի առնելով արված դիտողություններն ու առաջարկությունները: 

42. Առաջարկությունները զեկուցողի կողմից չընդունվելու և առաջարկության 

հեղինակի կողմից ներկայացված տարբերակը պնդելու դեպքում առաջարկություններն 

առանձին-առանձին դրվում են քվեարկության: Քվեարկության արդյունքում 



ընդունված առաջարկություններն ընդգրկվում են որոշման նախագծում, և նախագիծը 

քվեարկության է դրվում ընդունված առաջարկություններով: 

43. Յուրաքանչյուր քվեարկությունից առաջ նիստ վարողը կրկնում է 

քվեարկության դրվող հարցը` ճշգրիտ ձևակերպմամբ, հաշվում և բարձրաձայն 

հայտարարում կողմ կամ դեմ քվեարկած Հանձնաժողովի անդամների թիվը: 

44. Քվեարկությունը կարող է կրկնվել, եթե ինչ որ կերպ խանգարվել է 

Հանձնաժողովի որևէ անդամի քվեարկությունը: 

45. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի իրավազոր 

նիստում` բաց քվեարկությամբ: Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է անձամբ` կողմ 

կամ դեմ: 

46. Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամների թվի կեսից ավելին, բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

47. Քվեարկության արդյունքների հիման վրա նիստ վարողը հայտարարում է 

որոշումն ընդունվելու կամ չընդունվելու մասին: 

48. Նիստը համառոտ արձանագրվում է: 

           

 

Հավելված  N 3 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 28-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

Ընդհանուր դրույթներ 

  

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով ընտրական 

տեղամասում կազմակերպում է քվեարկությունը, ամփոփում քվեարկության 

արդյունքները: 

2. Հանձնաժողովը գործում է օրինականության, կոլեգիալության և 

հրապարակայնության սկզբունքների հիման վրա: 

3. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքով (այսուհետ` Օրենսգիրք), Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

որոշումներով և սույն կանոնակարգով: 

4. Հանձնաժողովն իր լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է 

անհատական իրավական ակտեր: 

5. Հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են տեղամասային կենտրոնում: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  2 

Հանձնաժողովի կազմավորումը և աշխատանքների կազմակերպումը 

 

6. Հանձնաժողովի անդամներին նշանակում են համապատասխան տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովի անդամները` տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

մեկ անդամ` Հանձնաժողովի մեկ անդամ սկզբունքով: 

7. Հանձնաժողով կազմավորելու համար տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի անդամները հայտերն իրենց հանձնաժողովի նախագահին են 

ներկայացնում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 30 և ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ՝ 



մինչև ժամը 18.00-ն, իսկ արտահերթ ընտրությունների դեպքում՝ քվեարկության 

օրվանից ոչ շուտ, քան 20, և ոչ ուշ, քան 18 օր առաջ՝ մինչև ժամը 18.00-ն: 

8. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման կամ 

դադարեցման դեպքում թափուր տեղը համալրվում է Հանձնաժողովի կազմավորման 

սահմանված կարգով` յոթնօրյա ժամկետում, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 

երեք օր առաջ: 

9. Հանձնաժողովը նշված կարգով չկազմավորվելու դեպքում Հանձնաժողովի 

թափուր տեղերը եռօրյա ժամկետում համալրում է տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահը:  

Քվեարկության օրը` ժամը 8.00-ին, Հանձնաժողովի անդամների թիվը երկու 

երրորդից պակաս լինելու դեպքում Հանձնաժողովի նախագահն այդ մասին կապի 

ցանկացած առկա միջոցի կիրառմամբ ծանուցում է տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահին: 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը մասնագիտական 

դասընթացներ անցած և որակավորման վկայականներ ստացած անձանց թվից 

նշանակում է Հանձնաժողովի անդամ` հաշվի առնելով վարչատարածքային 

պատկանելությունը: 

10. Հանձնաժողովի առաջին նիստը կայանում է Հանձնաժողովի կազմավորումից 

հետո` երկօրյա ժամկետում, տեղամասային կենտրոնում: Նիստը  հրավիրում  է 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, իսկ  վարում է Հանձնաժողովի 

տարիքով ավագ անդամը: 

11. Հանձնաժողովն առաջին նիստում իր կազմից ընտրում է Հանձնաժողովի 

նախագահ, նախագահի տեղակալ և  Հանձնաժողովի քարտուղար: 

12. Հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և Հանձնաժողովի 

քարտուղարի ընտրություններն անցկացվում են Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի և հանձնաժողովի քարտուղարի 

ընտրության համար սահմանված կարգով` երկօրյա ժամկետում: 

13. Եթե Հանձնաժողովը նախատեսված ժամկետում Հանձնաժողովի նախագահ չի 

ընտրում, ապա համապատասխան Հանձնաժողովի նախագահին նշանակում է 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` սույն հավելվածի 11-րդ կետով 

սահմանված ժամկետից ոչ ուշ, քան երկու օր հետո` համապատասխան 

Հանձնաժողովի կազմից: 

14. Հանձնաժողովի անդամներին դրամական փոխհատուցում տրվում է  

ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում: 

15. Վերաքվեարկություն անցկացվելու դեպքում Հանձնաժողովի նախագահին, 

նախագահի տեղակալին, Հանձնաժողովի քարտուղարին կամ Հանձնաժողովի 

անդամին լրացուցիչ դրամական փոխհատուցում չի տրվում: 

Հանձնաժողովի նախագահին, նախագահի տեղակալին, Հանձնաժողովի 

քարտուղարին կամ Հանձնաժողովի անդամին դրամական փոխհատուցում չի տրվում, 

եթե նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարել են: 

16. Հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են քվեարկության օրվանից 

հինգ օր հետո, եթե ընտրության արդյունքները չեն բողոքարկվել: Ընտրության 

արդյունքները բողոքարկվելու և վերաքվեարկություն անցկացվելու դեպքում 

Հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են վերաքվեարկության օրվանից հինգ 

օր հետո: 

17. Առանձին ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անվավեր 

ճանաչելու մասին նոր որոշում ընդունվելու կամ այդ ընտրական տեղամասերում 

վերաքվեարկություն նշանակվելու դեպքում այդ Հանձնաժողովի անդամների 

լիազորությունները համարվում են վաղաժամկետ դադարած, և նրանք չեն կարող 

ընդգրկվել վերաքվեարկություն անցկացնող Հանձնաժողովի կազմում: Այս դեպքում 

Հանձնաժողովը կազմավորվում է առանձին ընտրական տեղամասերում 



վերաքվեարկություն նշանակելու մասին նոր որոշում ընդունելուց հետո` եռօրյա 

ժամկետում, Հանձնաժողովի կազմավորման՝ սահմանված կարգով: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

Հանձնաժողովի նախագահի, Հանձնաժողովի քարտուղարի և 

Հանձնաժողովի անդամի իրավունքներն ու պարտականությունները 

  

18. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) ղեկավարում է Հանձնաժողովի աշխատանքները. 

2) վարում է Հանձնաժողովի նիստերը. 

3) հրավիրում է Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ` տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի պահանջով. 

4) ստորագրում է նիստերի արձանագրությունները, Հանձնաժողովի ելից 

փաստաթղթերը. 

5) ապահովում է Օրենսգրքով և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

որոշումներով նախատեսված պահանջների կատարումը, անհրաժեշտ կարգ ու կանոն 

հաստատում տեղամասային կենտրոնում. 

6) լիազոր մարմնից ստանում է տեղամասային կենտրոնում փակցվող և 

Հանձնաժողովի կողմից գործածվող ընտրողների ցուցակները (առկայության դեպքում` 

լրացուցիչ ցուցակը), ընտրական տեղամասում ընդգրկված բնակելի շենքերի (տների) 

հասցեները և քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակներ կազմելու համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը. 

7) փակցնում է ընտրողների ցուցակի, այդ թվում` լրացուցիչ ցուցակների 

օրինակը, տեղամասային կենտրոնում` բոլորի համար տեսանելի տեղում. 

8) ստանում է քվեարկության կազմակերպման և անցկացման համար 

անհրաժեշտ ընտրական փաստաթղթերը, քվեաթերթիկները, Հանձնաժողովների 

կնիքները, գրենական պիտույքները և այլ պարագաները և ապահովում սահմանված 

կարգով դրանց պահպանումը. 

9) հայտարարում է քվեարկության սկիզբը և ավարտը. 

10) կազմակերպում և վերահսկում է քվեարկության անցկացումը, 

անհրաժեշտության դեպքում օժանդակում գործառույթ իրականացնող անդամներին, 

փոխարինում նրանց ժամանակավոր բացակայության դեպքում. 

11) Օրենսգրքով սահմանված պարբերականությամբ տարածքային ընտրական 

հանձնաժողով հաղորդում է ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած 

ընտրողների թիվը. 

12) քվեարկության ընթացքում` քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու 

իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև վերնազգեստի վրա առանց 

համապատասխան վկայականի անձանց արգելում է մուտք գործել կամ ներկա գտնվել 

Հանձնաժողովում և քվեարկության սենյակում. 

13) սահմանափակում է քվեարկության սենյակում միաժամանակ գտնվող 

ընտրողների թիվը, եթե ընտրողների թիվն այնքան է, որ ակնհայտորեն խաթարվում է 

քվեարկության բնականոն ընթացքը, բայց ոչ պակաս, քան 15 ընտրող` ընտրողներին 

քվեարկության սենյակ թողնելով հերթով` մեկ-մեկ. 

14) թույլտվություն է տալիս Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

ծառայողներին տեղամասային կենտրոն զենքով մուտք գործելու` քվեարկության 

բնականոն ընթացքի վտանգման դեպքում. 

15) ստորագրում և կնքում է Հանձնաժողովի կազմած ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակի յուրաքանչյուր էջ, նշում լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողների 

ընդհանուր թիվը. 

16) հրապարակում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը, արձանագրության մեկ օրինակը փակցնում 

տեղամասային կենտրոնում. 



17) տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստին ներկա 

գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց պահանջով նրանց տալիս է ընտրական 

տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածք` 

Օրենսգրքով սահմանված կարգով. 

18) ստորագրում է փաթեթավորված ընտրական փաստաթղթերի փաթեթների 

(այդ թվում` ընտրողների ցուցակների փաթեթի` փոքր պարկի), ընտրական 

փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթի (մեկանգամյա օգտագործման պարկի) վրա, 

սահմանված կարգով փակում է ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը 

(մեկանգամյա օգտագործման պարկը) և փոքր պարկը. 

19) ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը (մեկանգամյա 

օգտագործման պարկը), ընտրողների ցուցակները պարունակող փոքր պարկը, 

քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը, գրանցամատյանը, 

հանձնաժողովի կնիքը, քվեատուփը, քվեախցիկները ներկայացնում է տարածքային 

ընտրական հանձնաժողով. 

20) իրականացնում է Օրենսգրքով և սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

19. Հանձնաժողովի քարտուղարը` 

1) փոխարինում է Հանձնաժողովի նախագահին նրա հանձնարարությամբ կամ 

բացակայության ընթացքում. 

2) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է 

Հանձնաժողովի նախագահին վերապահված որոշակի լիազորություններ. 

3) նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նիստերը. 

4) ստորագրում է Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները. 

5) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ գրառումներ է կատարում 

գրանցամատյանում, օժանդակում գործառույթ իրականացնող անդամներին, 

փոխարինում նրանց և մասնագետին ժամանակավոր բացակայության դեպքում. 

6) իրականացնում է Օրենսգրքով և սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

20. Հանձնաժողովի քարտուղարի բացակայության ընթացքում նրա 

լիազորությունները Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ կարող է 

կատարել Հանձնաժողովի այլ անդամ: 

21. Հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի` 

1) նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող 

հարցերին և փաստաթղթերին. 

2) ելույթ ունենալու Հանձնաժողովի նիստում. 

3) ներկայացնելու առաջարկություններ, առարկություններ և պահանջելու, որ այդ 

հարցով անցկացվի քվեարկություն. 

4) նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ. 

5) հայտնելու քվեարկության նախապատրաստման, կազմակերպման և 

անցկացման վերաբերյալ իր կարծիքը. 

6) իրականացնելու Օրենսգրքով սահմանված այլ լիազորություններ: 

22. Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է` 

1) կատարել Հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում 

տված հանձնարարությունները. 

2) մասնակցել Հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր 

լիազորությունները. 

3) մասնակցել ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպվող 

մասնագիտական դասընթացներին. 

4) մասնակցել Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը. 

5) կրել Օրենսգրքով սահմանված այլ պարտականություններ: 
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Հանձնաժողովի նիստերի հրավիրման և անցկացման կարգը 

  

23. Հանձնաժողովների հերթական նիստերը գումարում են Օրենսգրքով 

սահմանված դեպքերում և ժամկետում: 

24. Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ հրավիրում է Հանձնաժողովի նախագահը` 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պահանջով: 

25. Նիստին Հանձնաժողովի անդամների մասնակցությունը նշվում է 

Հանձնաժողովի գրանցամատյանում, որտեղ յուրաքանչյուրն ստորագրում է իր 

ազգանվան դիմաց: 

26. Նիստերն անցկացվում են տեղամասային կենտրոնում: 

27. Նիստերի օրակարգը սահմանված է Օրենսգրքով: 

28. Քվեարկության օրը Հանձնաժողովն անցկացնում է երկու նիստ` 

1) ժամը 7.00-ին, որի ժամանակ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

վիճակահանությամբ որոշում է ընտրողներին գրանցող, քվեաթերթիկներ հատկացնող 

և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամներին, համապետական 

ընտրությունների ժամանակ նաև շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող 

առնվազն մեկ անդամին և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների` 2 

ժամը մեկ պարբերականությամբ գործառույթների հերթափոխը. 

2) քվեարկության ավարտից ժամը 20.00-ից հետո, որի ժամանակ Հանձնաժողովը 

սկսում է տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփումը: 

29. Հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաև քվեարկության օրը` քվեարկության 

սենյակում կարող են ներկա գտնվել` 

1) կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամները` 

համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ 

հանձնարարությամբ. 

2) ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր թեկնածուի, կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 1 վստահված անձ. 

3) յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվության միջոցը ներկայացնող 1 լրագրող և 

1 լուսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման 1 օպերատոր. 

4) յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից մինչև 2 դիտորդ` 

թարգմանչի ուղեկցությամբ. 

5) տեղական դիտորդների դեպքում` յուրաքանչյուր կազմակերպությունից` 1 

դիտորդ. 

6) թեկնածուն` միայն տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփման 

նիստին: 

30. Հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք, զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, դիտորդները վերնազգեստի վրա 

պարտադիր կարգով տեսանելի ձևով պետք է կրեն նիստում ներկա գտնվելու 

իրավունքը հավաստող վկայական: 

31. Եթե քվեարկության սենյակում գտնվող դիտորդների, զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների թիվն այնքան է, որ ակնհայտորեն 

խաթարում է քվեարկության բնականոն ընթացքը, ապա Հանձնաժողովն իրավասու է 

հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված 

որոշմամբ սահմանելու քվեարկության սենյակում միաժամանակյա գտնվելու 

իրավունք ունեցող դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների առավելագույն թիվը: Որոշումը պետք է համապատասխանի 

համաչափության սկզբունքին: 

Եթե քվեարկության սենյակում, արդեն իսկ ներկա են սույն կետով սահմանված 

առավելագույն թվով դիտորդներ և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչներ, ապա Հանձնաժողովի նախագահն իրավասու է արգելել նոր 



դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների մուտքը 

քվեարկության սենյակ: 

Սույն կետի կատարումն ապահովելու անհնարինության դեպքում 

Հանձնաժողովի նախագահի պահանջով այն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության օժանդակությամբ: 

32. Սույն կանոնակարգի 31-րդ կետում սահմանված սահմանափակումը չի 

տարածվում միջազգային դիտորդների և վերգետնյա եթերային հեռարձակում 

իրականացնող հեռուստառադիոընկերությունների ներկայացուցիչների վրա: 

33. Հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը կամ նիստի բնականոն ընթացքը 

խոչընդոտելու կամ սույն կանոնակարգը խախտելու, ինչպես նաև Հանձնաժողովի 

նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու դեպքերում` վստահված անձի, 

զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի նկատմամբ 

կիրառվում է նախազգուշացնում: 

Նախազգուշացումից հետո, եթե վստահված անձի, զանգվածային լրատվության 

միջոցների ներկայացուցչի, դիտորդի կողմից Օրենսգրքի պահանջներն այն եղանակով 

խախտելու դեպքում, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժողովի բնականոն 

աշխատանքը կամ քվեարկության բնականոն ընթացքը վստահված անձը, 

զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչը, դիտորդը հեռացվում են 

Հանձնաժողովի նիստից, իսկ քվեարկության օրը` քվեարկության սենյակից և 

տեղամասային կենտրոնից: 

Դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին, վստահված 

անձին Հանձնաժողովի նիստից և տեղամասային կենտրոնից հեռացնելու որոշումն 

ընդունվում է Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով: 

34. Քվեարկության սենյակում միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող 

դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 

առավելագույն թիվը սահմանելու, ինչպես նաև դիտորդին, զանգվածային 

լրատվության միջոցի ներկայացուցչին, վստահված անձին նախազգուշացնելու, 

Հանձնաժողովի նիստից և տեղամասային կենտրոնից հեռացնելու մասին 

Հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում է Հանձնաժողովի որոշում` նշելով 

պատճառը: 
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Հանձնաժողովի նիստում քննարկումների կազմակերպման,  

որոշումների ընդունման և արձանագրությունների կազմման կարգը 

  

35. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է Հանձնաժողովի 

անդամների կեսից ավելին: Նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա 

հանձնարարության կամ բացակայության դեպքում` Հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալը: 

36. Նիստում հարցերը քննարկվում և գործառույթներն իրականացվում են 

Օրենսգրքով և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներով սահմանված 

հաջորդականությամբ և կարգով: 

37. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են Հանձնաժողովի իրավազոր 

նիստում` բաց քվեարկությամբ: Հանձնաժողովի անդամը քվեարկում է անձամբ` կողմ 

կամ դեմ: 

38. Որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամների թվի կեսից ավելին, բացառությամբ Օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

39. Քվեարկության ավարտից հետո` մինչև ընտրական տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրություն կազմելը, 

Հանձնաժողովի նիստը չի կարող ընդհատվել: 



40. Հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստի վերջում, 

բայց ոչ ուշ, քան քվեարկության ավարտից 12 ժամ հետո, ավարտում է տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների արձանագրության կազմումը: Արձանագրությունը 

կազմվում է չորս օրինակից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 29-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել ընտրական փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման 

և ընդունման վերաբերյալ ստացականների ձևերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 29-Ն որոշման 

 
Ձև 1 

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման 

______________________________________________________________ 

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվեց. 

□ քվեաթերթիկներ  _____________________________________հատ 

□  արձանագրության ձևաթղթեր  __________________________հատ 

□  արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթեր _______________հատ 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիք  __________հատ 

□  քվեախցիկներ   ______________________________________հատ 

□  քվեատուփ  _________________________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  _________________________________________հատ 

□  ընդհանուր փաթեթ  

   (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկ)___________________ հատ 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթ (փոքր պարկ)  ___________հատ 

□ գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

 

_________________տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

Տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

                Կ.Տ                                «____» ____________ 20      թ. 

 

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման 

______________________________________________________________ 

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվեց. 

□ քվեաթերթիկներ  _____________________________________հատ 

□  արձանագրության ձևաթղթեր  __________________________հատ 

□  արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթեր _______________հատ 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիք  __________հատ 

□  քվեախցիկներ   ______________________________________հատ 

□  քվեատուփ  _________________________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  _________________________________________հատ 

□  ընդհանուր փաթեթ  

    (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկ)___________________ հատ 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթ (փոքր պարկ)  ___________հատ 

□ գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

 

_________________տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

Տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

                Կ.Տ                                «____» ____________ 20      թ. 

 



 
Ձև 2 

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագաների ընդունման 

______________________________________________________________ 

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից ընդունվեց. 

□ ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը  

   (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկը) 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթը  (փոքր պարկը) 

□  քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը 

□  քվեախցիկ  ___________________________հատ 

□  քվեատուփ  ___________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  ___________________________հատ 

 

Հանձնեց՝ N ________  տեղամասային   

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝                    _______________________ 

                             ստորագրություն 
                                                                                                                                                       

Ընդունեց՝_______________տարածքային  

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝                  _______________________ 

                          ստորագրություն 

                Կ.Տ  

                                                       «____» ____________ 20      թ. 

 

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագաների ընդունման 

______________________________________________________________ 

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից ընդունվեց. 

□ ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը  

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկը) 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթը  (փոքր պարկը) 

□  քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը 

□  քվեախցիկ  ___________________________հատ 

□  քվեատուփ  ___________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  ___________________________հատ 

 

Հանձնեց՝ N ________  տեղամասային   

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝             _______________________ 

                  ստորագրություն 
                                                                                                                                                                            

Ընդունեց՝____________________տարածքային  

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝               _______________________ 

                 ստորագրություն 

                Կ.Տ  

                                                       «____» ____________ 20      թ. 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 30-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և 59-րդ հոդվածով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել. 

1) Հանրապետության նախագահի ընտրությունների քվեաթերթիկի 

ձևերը՝ համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) Հանրապետության նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլի

քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի, 

3)  Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկի ձևը` համաձայն N 

3 հավելվածի, 

4) համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու անդամների 

ընտրությունների քվեաթերթիկների ձևերը` համաձայն N 4 և N 5 

հավելվածների, 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման 

  

Ձև 1 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

                                  

Կ.Տ. 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ* 

  

                                                                                                       «____»____________ 20      թ. 

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի դատարկ 

քառանկյունում,  ում  կողմ է քվեարկում: 

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով: 

 

Նշումի 

համար 

 

1 

Նշվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

2 

Նշվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

3 

Նշվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

 

* Քվեաթերթիկում թեկնածուի հերթական համարը որոշվում է Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ 

սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



Ձև 2 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

      

Կ.Տ. 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ 

  

                                                                                                       «____»____________ 20      թ. 

 

 

Ընտրողը, եթե կողմ է քվեարկելու, նշում է կատարում «Կողմ եմ» բառերի, եթե դեմ՝ 

«Դեմ եմ» բառերի դիմացի դատարկ քառանկյունում: 

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով: 

 

 

Նշվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը, իսկ 

ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

 

 

                           Նշումի                                           Նշումի 

                           համար                                            համար 

 

 

                            Կողմ եմ                                      Դեմ եմ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման 

 

Ձև  
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ 

                                    

  Կ.Տ. 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ* 

 

  

                                                                                                      «____»____________ 20      թ. 

 

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի դատարկ 

քառանկյունում, ում  կողմ է քվեարկում: 

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով: 

  Նշումի 

համար 

 

1 

Նշվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

2 

Նշվում է թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

* Քվեաթերթիկում թեկնածուի հերթական համարը որոշվում է Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ 

սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N 3 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման 

 
Ձև  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

          

  Կ.Տ. 

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ* 

  

                                                                                                       «____»____________ 20      թ. 

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

անվանման դիմացի դատարկ քառանկյունում, ում կողմ է քվեարկում: 

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով: 

Նշումի 

համար 

 

1 

Նշվում է 

կուսակցության 

(կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը 

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջին 

երեք թեկնածուների ազգանունները, 

անունները, հայրանունները 

  

 

2 

Նշվում է 

կուսակցության 

(կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը 

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջին 

երեք թեկնածուների ազգանունները,  

անունները, հայրանունները 

  

 

3 

Նշվում է 

կուսակցության 

(կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը 

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջին 

երեք թեկնածուների ազգանունները,  

անունները, հայրանունները 

  

 

4 

Նշվում է 

կուսակցության 

(կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը 

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջին 

երեք թեկնածուների ազգանունները,  

անունները, հայրանունները 

  

 

5 

Նշվում է 

կուսակցության 

(կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը 

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջին 

երեք թեկնածուների ազգանունները,  

անունները, հայրանունները 

  

 

* Քվեաթերթիկում կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) հերթական 

համարը որոշվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության 

արդյունքներով: 

 



Հավելված  N 4 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման 

 
Ձև  

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

_______________________ ՇՐՋԱՆԻ 

                     ________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                                                                 նշվում է համայնքի և ընտրության անվանումը 

          

 Կ.Տ. 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ* 

                                                                                           «____»____________ 20       թ. 

  

Ընտրողը նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի դատարկ 

քառանկյունում, ում  կողմ է քվեարկում: 

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով: 

Նշումի 

համար 

 

1 

Նշվում է համայնքի ղեկավարի 

կամ ավագանու անդամի 

թեկնածուի ազգանունը, 

անունը, հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող 

կուսակցության անվանումը, իսկ 

ինքնաառաջադրման դեպքում` 

ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

2 

Նշվում է համայնքի ղեկավարի 

կամ ավագանու անդամի 

թեկնածուի ազգանունը, 

անունը, հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող 

կուսակցության անվանումը, իսկ 

ինքնաառաջադրման դեպքում` 

ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

3 

Նշվում է համայնքի ղեկավարի 

կամ ավագանու անդամի 

թեկնածուի ազգանունը, 

անունը, հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող 

կուսակցության անվանումը, իսկ 

ինքնաառաջադրման դեպքում` 

ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

4 

Նշվում է համայնքի ղեկավարի 

կամ ավագանու անդամի 

թեկնածուի ազգանունը, 

անունը, հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող 

կուսակցության անվանումը, իսկ 

ինքնաառաջադրման դեպքում` 

ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

5 

Նշվում է համայնքի ղեկավարի 

կամ ավագանու անդամի 

թեկնածուի ազգանունը, 

անունը, հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող 

կուսակցության անվանումը, իսկ 

ինքնաառաջադրման դեպքում` 

ինքնաառաջադրում բառը 

  

 

* Քվեաթերթիկում թեկնածուի հերթական համարը որոշվում է Արցախի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով 

անցկացված վիճակահանության արդյունքներով: 

 

 

 

 



Հավելված  N 5 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման 

 

Ձև  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

_______________________ ՇՐՋԱՆԻ 

                     ______________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                                                 նշվում է համայնքի և ընտրության անվանումը 

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ 

                                                                                

Կ.Տ. 

                                                                                                      «____»____________ 20       թ. 

  

 

Ընտրողը, եթե կողմ է քվեարկելու, նշում է կատարում «Կողմ եմ» բառերի, եթե դեմ՝ 

«Դեմ եմ» բառերի դիմացի դատարկ քառանկյունում: 

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով: 

 

 

Նշվում է համայնքի 

ղեկավարի թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության 

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման 

դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը 

 

 

                          Նշումի                                                  Նշումի 

                           համար                                                 համար 

 

 

                             Կողմ եմ                                      Դեմ եմ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ    

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՁԵՎԵՐԸ, 

  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 31-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ  մասի 5-րդ կետով, 72-րդ և 75-րդ հոդվածներով՝ Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

  
1. Սահմանել 

1) ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

արձանագրության ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

արձանագրությունից քաղվածքի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի, 

3) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

քվեարկության նախնական արդյունքների և ընտրությունների քվեարկության 

արդյունքների  արձանագրության ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի, 

4) համապետական ընտրությունների քվեարկության նախնական 

արդյունքների և ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 

արձանագրության ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                       Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 
 

 

 

 



Հավելված N 1   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման 

               Ձև 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

____________________________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

                                                                                                      Նշվում է ընտրության անվանումը1 ___________________________ 
նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը  

Արձանագրություն 

 

___________________ շրջան, ______________________ համայնք 

N _____/_____ ընտրական տեղամասում ____________________________________________ընտրության քվեարկության արդյունքների 

          նշվում է ընտրության անվանումը 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով տեղամասում քվեարկության արդյունքները, արձանագրում է 

              

                                                                                                                                                                                                                           Վերահաշվարկի արդյունքում                

                                                                                                                                                                                        ՏարԸՀ-ն արձանագրում է 

  
Ընտրողների  թիվը (Ը) 

Քվեարկության 

մասնակիցների թիվը (Մ) 

 

(Ը) 

 

(Մ) 

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների 

լրացուցիչ ցուցակում 
1 1 

  

Ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական հաշմանդամություն 

ունեցողներ, ՏԸՀ անդամներ)  ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2 
2 2 

  

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2 3 3   

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակում2 4 4   

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2 5 5   

Ընտրողների հիմնական ցուցակում 6 6   

Ընդհանուր թիվը (1-6 տողերի թվերի  գումարը)     

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը     



Մարված (չօգտագործված) քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (հավասար է չօգտագործված քվեաթերթիկների 

թվի և ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տված քվեաթերթիկների թվերի գումարին) 
    

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը     

                ____________________ 
                       1 Նշվում են «Հանրապետության Նախագահի» կամ «Ազգային ժողովի» կամ «համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի ավագանու անդամի» բառերը: 
                      2 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «Ազգային ժողովի»  ընտրությունների դեպքում:  

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը 

(լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 

                                                                                Վերահաշվարկի տվյալները 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը  

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)  

  

Անճշտությունների գումարային չափը   

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը 

(լրացվում է միայն ԱՀ ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով 

կազմված լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա) 

  

 

Արձանագրությունում տվյալները լրացվում են թվերով և տառերով 

 Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն  Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն 

 Հանձնաժողովի նախագահ՝      

Նախագահի տեղակալ`      

Քարտուղար՝      

Անդամներ՝      

Առարկության (հատուկ կարծիքի)  համար 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Կ.Տ.                             Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին: 



 

 

ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովում արձանագրությունն ընդունվել է «____» _____________ 20     թ., ժամը______-ին: 

 

Հանձնաժողովի նախագահ  _______________ 

Կ.Տ.                
ստորագրություն 

Վերահաշվարկ իրականացրած ՏարԸՀ անդամների կազմը 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն  Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն 

     

     

     

     

 

Կ.Տ.                                Վերահաշվարկի արդյունքներն արձանագրվել են «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին: 



Հավելված N 2   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման 

Ձև 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                     նշվում է ընտրության անվանումը               

                                                         «____»_______________________20    թ.    
                                                                                                                        նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Քաղվածք 

___________________ շրջան, ______________________ համայնք 

N_____/_____ ընտրական տեղամասում 

________________________________քվեարկության արդյունքների  արձանագրությունից 

           նշվում է ընտրության անվանումը 

 

 

Ընտրող-

ների 

թիվը (Ը) 

Քվեարկու-

թյան մաս-

նակիցների 

թիվը (Մ) 

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների 

լրացուցիչ ցուցակում 
1 1 

Ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական հաշմանդամություն 

ունեցողներ, ՏԸՀ անդամներ)  ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1 
2 2 

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1 3 3 

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակում1 4 4 

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1 5 5 

Ընտրողների հիմնական ցուցակում 6 6 

Ընդհանուր թիվը (1-6 տողերի թվերի գումարը)   

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը   

Մարված (չօգտագործված) քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը   

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը (լրացվում է ըստ 

քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների 

թիվը 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 

 (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)  

 

Անճշտությունների գումարային չափը  

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ 

ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված 

լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա) 

 

 

 

Արձանագրությունը ստորագրել են հանձնաժողովի __________ անդամ, առարկություն 

(հատուկ կարծիք) ներկայացրել են ___________________________ անդամ: 

 

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20       թ.,   ժամը____-ին: 

 



Հանձնաժողովի նախագահ՝ ____________________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն 

Հանձնաժողով քարտուղար՝_____________________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն         

                                       Կ.Տ . 

 ________________________________________ 
1 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «Ազգային ժողովի» ընտրությունների 

դեպքում: 



Հավելված N 3   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման 

Ձև 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                             նշվում է ընտրության անվանումը1                                                                                                                      

                                                                              «____» __________________20    թ. 
                                                                                                             նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Արձանագրություն 

____________________________ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 
                      նշվում է ընտրության անվանումը 

_________________________________________________________________________ 
նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է 

 
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 

 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը  

Համայնքում  ընտրողների ընդհանուր թիվը  

Քվեարկության մասնակիցների թիվը  

ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը  

ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը  

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը  

(լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված 

 քվեաթերթիկների թիվը 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը  

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 

 

Անճշտությունների գումարային չափը  

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ 

ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված 

լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա) 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ ______________________________________________________ 
                                                     ազգանուն, անուն, հայրանուն                                      ստորագրություն 

Նախագահի տեղակալ              ___________________________________________________ 

Քարտուղար            __________________________ _______________________ 

Անդամներ                          ___________________________________________________ 

                                                       _________________________________________________ 

                                          _________________________________________________ 

                                                      __________________________________________________ 

Կ.Տ.                                   _________________________________________________ 

                                        

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20      թ., ժամը____-ին: 

___________ 
1 Նշվում են  «համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի ավագանու անդամի» բառերը: 



Հավելված N 4   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման 

Ձև 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                     նշվում է ընտրության անվանումը1 

                                                                                «____» _____________________20    թ. 

                                                                                   նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Արձանագրություն 

____________________________ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 

            նշվում է ընտրության անվանումը   

_____________________________________________________________________________ 
նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է 
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 

 

Ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական 

հաշմանդամություն ունեցողներ, ՏԸՀ անդամներ)  ընտրողների 

լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը2 

 

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների 

ընտրողների թիվը 2 

 

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների 

թիվը2 

 

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակների ընտրողների թիվը2 

 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը  

Ընտրողների ընդհանուր թիվը  

Քվեարկության մասնակիցների թիվը  

ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը  

ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը  

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը (լրացվում է ըստ 

քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների 

թիվը 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը  

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 

 

Անճշտությունների գումարային չափը  

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ 

ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված 

լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա) 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ` ____________________________________________________ 
                                                     ազգանուն, անուն, հայրանուն                                      ստորագրություն 

Նախագահի տեղակալ`         ___________________________________________________ 

Քարտուղար`                          ____________________________________________________ 

Անդամներ                      ____________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

                                                   _____________________________________________________ 



                                                    _____________________________________________________ 

Կ.Տ.                                            _____________________________________________________ 

 

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին: 

 

_____________ 
1 Նշվում են «Հանրապետության Նախագահի» կամ «Ազգային ժողովի»  բառերը: 
2 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «Ազգային ժողովի» ընտրությունների 

դեպքում: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ)  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 

ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 32-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել  

1) Հանրապետության նախագահի թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակների գրանցման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի), այդ թվում` դաշինքում 

ընդգրկված կուսակցությունների ընտրական ցուցակները ներկայացվում են նաև 

էլեկտրոնային տարբերակով: Ընտրական ցուցակների էլեկտրոնային տարբերակը 

ներբեռնվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի համացանցային կայքից, լրացվում է տարբերակում նշված` 

Մայքրոսոֆթ Էքզել (Microsoft Excel) եղանակով և ներկայացվում է էլեկտրոնային 

կրիչով: 

Կուսակցության ընտրական ցուցակների յուրաքանչյուր թերթ կնքվում է 

կուսակցության կնիքով և ստորագրվում իրավասու անձի կողմից: 

Կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակների յուրաքանչյուր թերթ 

կնքվում է դաշինքում ընդգրկված յուրաքանչյուր կուսակցության կնիքով և 

ստորագրվում իրավասու անձանց կողմից: 

3. Սույն որոշմամբ սահմանված գրանցման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը ներբեռնվում են Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 32-Ն որոշման 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ 

Ձև 1 -1 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ 

 

1. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 79-րդ, 80-րդ և 81-րդ 

հոդվածների պահանջներին համապատասխան` կից ներկայացվում են Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի _____________________________-ին  Հանրապետության  
                                                                                                 նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը 

նախագահի թեկնածու գրանցելու  համար անհրաժեշտ  փաստաթղթերը. 

1) _____________________________________________ կուսակցության համագումարի  
                        նշվում է կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը                                                

(կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` կուսակցությունների մշտապես գործող 

ղեկավար մարմինների համատեղ )  

___________________________________________        20     թ. _________________ «____»-ի 
           նշվում է մշտապես գործող մարմնի (մարմինների) անվանումը 

«Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու մասին» N_____ որոշումը, 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող  ____________________ բանկում 
                                                                                                                                                                          նշվում է բանկի անվանումը 

նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման 

անդորրագիրը, 

3) տեղեկանք թեկնածուի` վերջին 10 տարում միայն Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվելու մասին, 

4) թեկնածուի գրավոր հայտարարությունը` Հանրապետության նախագահի 

թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին, 

5) թեկնածուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, 

6) կուսակցության կանոնադրությունը, իսկ կուսակցությունների դաշինքի կողմից 

առաջադրվելու դեպքում՝ կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցու-

թյունների կանոնադրությունները: 

2. Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչներն են. 
 1) ____________________________________________. 
                       ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ____________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ________________________________ 

2)_____________________________________________. 
                        ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ____________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_____ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ________________________________ 

Առդիր` _______ թերթ: 

_____________________________________________________________  
                                                                                                         իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը 

 «____» ______________ 20      թ. 



Ձև 1 -2 

 

______________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) 

  

____________________________________________________________________ ՈՐՈՇՈՒՄ 
նշվում է  մշտապես գործող մարմնի անվանումը 

 

       «_____» ___________ 20      թվականի                                                         N______ 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» Արցախի Հանրապետության 

օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 79-րդ և 80-րդ հոդվածներով` 

________________________________________________ կուսակցության համագումարը  
                   նշվում է կուսակցության( անվանումը 

 

(կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` կուսակցությունների մշտապես գործող 

ղեկավար մարմինները՝ համատեղ) _____________________________________________ 

                                                                                             նշվում է  մշտապես գործող մարմնի անվանումը 

_____________________________________________________ որոշում է (որոշում են). 
  

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 20 թվականի ___________ «____»-ի 

ընտրություններին Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրել` 

 

_________________________________________________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը 

__________________________________________________________________________ 
ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը 

__________________________________________________________________________ 
բնակության վայրը 

__________________________________________________________________________ 
աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը) 

__________________________________________________________________________ 
կուսակցական պատկանելությունը 

_____________________________________________________________  
որոշումն ստորագրելու իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը 

«____» ______________ 20      թ. 

   

 

Ձև 1-3 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  

 

Ես` _____________________________________________________________________________ , 
անունը, հայրանունը, ազգանունը 

տալիս եմ իմ համաձայնությունը Արցախի Հանրապետության նախագահի 20___թվականի 

 __________________________ «____»-ի ընտրություններին Հանրապետության նախագահի 

թեկնածու գրանցվելու համար: 

                                                                                                                                                                     

________________________ 

                                                                                                                     ստորագրություն 

 «____» _______________ 20      թ. 

 



 Ձև 2 

  

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 
 

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ  

ԻՆՔՆԱԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ* 

 

Ես՝ ________________________________________________________________________ 
անունը, հայրանունը, ազգանունը 

ծնված ________________________________________________________________________ 
ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը 

բնակվող_______________________________________________________________________ 
նշվում է բնակության վայրը 

_______________________________________________________________________________ 
աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը) 

_______________________________________________________________________________ 
կուսակցական պատկանելությունը 

1. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 79-րդ, 80-րդ և 81-րդ հոդ-

վածների պահանջներին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության նախագահի 

20 ___ թվականի __________________ «____»-ի ընտրություններին ինքնաառաջադրման 

միջոցով առաջադրում եմ իմ թեկնածությունը: 

Կից ներկայացնում եմ` 

1) Արցախի  Հանրապետության տարածքում գործող____________________ բանկում 
                                                                                                                          նշվում է բանկի անվանումը                                      

նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման 

անդորրագիրը, 

2) տեղեկանք` վերջին 10 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

հանդիսանալու և վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես 

բնակվելու մասին, 

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը: 

2. Իմ լիազոր ներկայացուցիչներն են. 
 1) _____________________________________________. 
                       ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ___________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_____ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ________________________________ 

2)_____________________________________________. 
                        ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ____________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_____ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _______________________________ 

 

Առդիր` _______ թերթ: 

                                         ________________________ 
                                                                                     ստորագրությունը 

 «____» ______________ 20      թ. 

 

* Այն դեպքում, երբ գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

ներկայացվում են լիազոր ներկայացուցչի կողմից, ինքնաառաջադրման մասին 

դիմումը վավերացվում է նոտարական կարգով: 



Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 32-Ն որոշման 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ 

Ձև 1 

Կուսակցության դիմումի օրինակելի ձև 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ 

  

Դիմում 

 

1. __________________________________________________ կուսակցությունը դիմում է 
                                              նշվում է կուսակցության անվանումը 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20   թվականի ______________ «___»-ի 

ընտրություններին մասնակցելու համար: 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի պահանջներին 

համապատասխան` կից ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը. 

1)  կուսակցության կանոնադրությունը. 

2) _____________________________________ կուսակցության մշտական գործող ղեկավար 
                     նշվում է կուսակցության անվանումը 

մարմնի որոշումը` ընտրական ցուցակ  առաջադրելու վերաբերյալ. 

3)  կուսակցության ընտրական ցուցակը ( ____ թերթ). 

4) ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների գրավոր 

հայտարարությունները` պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին. 

5) նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի մուծման 

անդորրագիրը. 

6) տեղեկանք` ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` 

վերջին 5 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 5 

տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին. 

7) ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` անձը 

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: 

2. ______________________________ կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչներն են` 
                                            նշվում է կուսակցության անվանումը 

 1) _____________________________________________. 
                       ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _________________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`_________ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________________ 

 2)_____________________________________________. 
                        ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ________ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________________ 

 

Առդիր` _______ թերթ: 

 

_____________________________________________ 
                 կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը 

Կ.Տ.        «____» ______________ 20      թ. 

 



Ձև 1-1 

Կուսակցությունների դաշինքի դիմումի օրինակելի ձև 

 

 ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ 

 

Դիմում 

1. __________________________________________ կուսակցությունների դաշինքը դիմում է 
                                        նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 20  թվականի _______________ «___»-ի 

ընտրություններին մասնակցելու համար: 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի պահանջներին 

համապատասխան` կից ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը. 

1) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների կանոնադրու-

թյունները, 

2) _______________________________________________ կուսակցությունների  դաշինքում 
                                       նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

ընդգրկված կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումները` 

ընտրական ցուցակներ առաջադրելու վերաբերյալ, 

3) _______________________________________________ կուսակցությունների  դաշինքում 
                                   նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի մշտական գործող ղեկավար մարմնի 

որոշումը` կուսակցության ընտրական ցուցակ առաջադրելու վերաբերյալ, 

4) կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակները (____թերթ), 

5) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի 

ներկայացրած ընտրական ցուցակը, 

6) ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների գրավոր 

հայտարարությունները` պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին, 

7) նվազագույն աշխատավարձի 1250-ապատիկի չափով ընտրական գրավի մուծման 

անդորրագիրը, 

8) տեղեկանք` ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` 

վերջին  5 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 

5 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին, 

9) ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների` անձը 

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: 

2. ____________________կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչներն են` 

   նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

1)______________________________________ 

                  ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` _________________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` _________ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________________  

2)______________________________________ 
                               (ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

 Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` _________ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________________  

 

Առդիր` _______ թերթ: 

__________________________________________________________ 
                                                                                        կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը 

__________________________________________________________ 
                                                                                               կուսակցության ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը 

Կ.Տ.                                                                             «____» ______________ 20     թ. 

 



 

Ձև 2 

Կուսակցության որոշման օրինակելի ձև 

 

  

______________________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
                                                                 նշվում է կուսակցության անվանումը 

___________________________________________________________________________ 
                                     նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ   N 

 

«____» ___________ 20   թվականի 

  

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ  20     ԹՎԱԿԱՆԻ ________ «____»-Ի  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

_________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ  
                           նշվում է կուսակցության անվանումը 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

  

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքով և ընտրական 

օրենսգրքի 109-րդ հոդվածով` ____________________________________ կուսակցության  
                                                                                           նշվում է կուսակցության անվանումը 

 

                                                                                                       նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը 

  
  

  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

1. Հաստատել _____________________________________________ կուսակցության 

                                 նշվում է կուսակցության անվանումը 

ընտրական ցուցակը և առաջադրել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի                             

20      թվականի __________ «___»-ի ընտրություններին (ընտրական ցուցակը կցվում է): 

 

 

 

 ____________________________________________ 
                   իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը 

  

Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 2-1 

Կուսակցությունների դաշինքի որոշման օրինակելի ձև 

 

  

____________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ 
           նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

 ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ __________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
                                                     նշվում է կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը 

____________________________________________________ 
նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը 

  

ՈՐՈՇՈՒՄ  N 

 

«____» ___________ 20   թվականի 

  

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ 20   ԹՎԱԿԱՆԻ __________ «____» -Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

______________________________________ ԴԱՇԻՆՔԻ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ  
                       (նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը) 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

  

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 

109-րդ հոդվածով` __________________________________________կուսակցությունների   
                                                                     նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

դաշինքում ընդգրկված____________________________________________կուսակցության 
                                                                                                                 նշվում է կուսակցության անվանումը 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                      նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը 

 

  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

  

1. Հաստատել__________________________________ կուսակցությունների  դաշինքի 
                                                             նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

ընտրական ցուցակները և առաջադրել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

20___ թվականի _____________«____»-ի ընտրություններին (ընտրական ցուցակները 

կցվում են): 

 

 

____________________________________________ 
                իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը 

  

Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 3 

Կուսակցությունների դաշինքի որոշման օրինակելի ձև 

 

  

_____________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ 
                  նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ___________________________________________ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
                                                     նշվում է կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը 

________________________________________________________ 
                                նշվում է կուսակցության մշտական գործող մարմնի անվանումը 

  

ՈՐՈՇՈՒՄ N 

 

«____» ___________ 20  թվականի 

  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  20    ԹՎԱԿԱՆԻ __________ «____»-Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

_______________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ 
նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

__________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱԿԸ 
                   նշվում է կուսակցության անվանումը 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքով և ընտրական օրենսգրքի 

109-րդ հոդվածով` __________________________________________ կուսակցությունների  
                              նշվում է կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 

դաշինքում ընդգրկված___________________________________________ կուսակցության  
                                                                                        նշվում է կուսակցության անվանումը 

_______________________________________________________________________________ 
նշվում է մշտական գործող մարմնի անվանումը  

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

  

1. Հաստատել ________________________________________________ կուսակցության 
                                                                                   նշվում է կուսակցության անվանումը 

 ընտրական ցուցակը և ներկայացնել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի                                 

20    թվականի _____________ «____»-ի ընտրություններին առաջադրելու համար 

(ընտրական ցուցակը կցվում է): 

 

 

______________________________________ 
 իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը 

  

Կ.Տ. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 4 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ 

_______________________________________________________________ կուսակցության  (կուսակցությունների 

դաշինքի) 
          նշվում է կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի, դաշինքում ընդգրկված կուսակցության անվանումը 

(դաշինքում ընդգրկված կուսակցության) պատգամավորի թեկնածուների 

Հ/Հ 

Ազգանունը,  

անունը,  

հայրանունը 

Սեռը 

Ծննդյան 

օրը, ամիսը, 

տարեթիվը 

Կուսակցական 

 պատկանե-

լությունը 

Անձը հաստատող  

փաստաթղթի համարը 

(անձնագրի դեպքում  

նաև սերիան) 

Հաշվառման  

վայրը 

Աշխատանքի վայրը,  

պաշտոնը (զբաղմունքը) 

               

                

                

        

        

        

        

        

 

1. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակի 1-ին 

համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով քառյակներում (1-4, 1-8, 1-12 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 75 տոկոսը: 

2. Ընտրական ցուցակում ընդգրկվում է ոչ պակաս, քան 15, և ոչ ավելի, քան 66 թեկնածու: 

3. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաև այդ կուսակցության (դաշինքի անդամ 

կուսակցություններից որևէ մեկի) անդամ չհանդիսացող անձինք: 

 



Ձև 5 

 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

  

Ես` ____________________________________________________________________, 
 անունը, հայրանունը, ազգանունը 

տալիս եմ իմ համաձայնությունը Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի    20     

թվականի _____________ «___»-ի ընտրություններին ___________________________ 

                                                                                                     նշվում է կուսակցության անվանումը 

 կուսակցության ընտրական ցուցակներում պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու 

համար: 

 

 

                             ________________________ 

                                                                                                                ստորագրություն 

    

«___» ______________ 20      թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 33-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

 

 Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովում գործավարության կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Հավելված   

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 33-Ն որոշման 

 
 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կանոնակարգով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում (այսուհետ` Հանձնաժողով) 

գործավարության կանոնները: 

2. Հանձնաժողովի գործավարությունն իրականացնում է Հանձնաժողովի 

գործավարության համար պատասխանատու աշխատողը (այսուհետ` Մասնագետ) 

սույն կանոնակարգին համապատասխան: 

3. Հանձնաժողովում գործավարության միասնական կարգի ապահովման 

վերահսկողությունն իրականացնում է Հանձնաժողովի քարտուղարը: 

4. Հանձնաժողովի աշխատողները պատասխանատու են սույն կանոնակարգով 

նախատեսված գործավարության կանոնների պահպանման համար: 

5. Գաղտնի փաստաթղթերի գործավարությունն իրականացվում է «Պետական և 

ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

  

2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  

ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ՇԱՐԺԸ 

  

6. Հանձնաժողովում ստացված փաստաթղթերն ընդունում և գրանցում է 

Մասնագետը` համապատասխան գրանցամատյաններում: 

7. Հանձնաժողովում փաստաթղթերը կարող են ստացվել առձեռն կամ փոստի 

միջոցով: Հանձնաժողովում յուրաքանչյուր մտից փաստաթուղթ գրանցվում է 

ստացվելու օրը: 

8. Մասնագետը բացում է ստացված բոլոր ծրարները (նաև էլեկտրոնային), 

բացառությամբ «Անձամբ» մակագրությամբ ծրարների: 

«Անձամբ» մակագրությամբ ծրարների վրա դրվում է մուտքագրման դրոշմակնիք, 

նշվում է միայն մուտքի օրը, ամիսը, տարեթիվը (այսուհետ` ամսաթիվ) և փակ 

վիճակում հանձնվում հասցեատերերին: 

9. Մասնագետը ստուգում է ծրարների ամբողջականությունը և դրանում առկա 

փաստաթղթերի առկայությունը: 

Ծրարում փաստաթղթերի բացակայության կամ ոչ լիարժեքության, իսկ 

էլեկտրոնային փաստաթղթերի դեպքում վնասված լինելու մասին կազմվում է 

արձանագրություն` երկու օրինակից, որոնցից մեկը կցվում է փաստաթղթին, մյուսն 

ուղարկվում է փաստաթուղթն ուղարկողին: 

10. Այլ հասցեատիրոջ ուղղված փաստաթղթեր ստացվելու դեպքում, դրանք 

վերահասցեագրվում են ճիշտ հասցեատիրոջը: 

11. Փաստաթղթերի ծրարները փակցվում են փաստաթղթերին և պահպանվում 

դրանց հետ: 

12. Մուտքագրված փաստաթղթի առաջին էջի ներքևի աջ անկյունում դրվում է 

մուտքագրման դրոշմակնիքը, որի վրա նշվում է գրանցման մտից համարը և 

ամսաթիվը: Դրոշմակնիքը դրվում է այնպես, որ չաղավաղվի փաստաթղթի գրառումըֈ 



Փաստաթղթի աջ անկյունում դրոշմակնքելու անհնարինության դեպքում դրոշմակնիքը 

դրվում է փաստաթղթի ազատ մասում: 

13. Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից, Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովից, Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունից ստացված փաստաթղթերը և «Շտապ» կատարման նշումն ունեցող 

փաստաթղթերը գրանցվում և ներկայացվում են Հանձնաժողովի նախագահին 

անհապաղ: 

14. Փաստաթղթերի կատարմանը վերաբերող ցուցումներն իրավասու անձի կողմից 

տրվում են մակագրությունների ձևով, որոնցում նշվում են կատարողը 

(կատարողները), աշխատանքի բովանդակությունը, կատարման ժամկետը: 

15. Եթե փաստաթուղթը միաժամանակ մակագրվում է մեկից ավելի կատարողների, 

ապա փաստաթուղթը Մասնագետի կողմից բազմացվում և հանձնվում է 

կատարողներին: 

16. Փաստաթղթի բնօրինակը հանձնվում է այն կատարողին, որի անվան դիմաց 

նշվել է «Հավաք» բառը, որն էլ համարվում է պատասխանատու կատարող: 

17. «Ի գիտություն» և  «Ի տնօրինություն» մակագրության դեպքում` փաստաթուղթը 

հանձնվում է հասցեատիրոջը և կարող է պահպանվել վերջինիս մոտ: 

18. Ստացված փաստաթղթի պատասխանը ստորագրվելուց հետո բնօրինակը և 

պատասխան գրությունը հանձնվում է Մասնագետին: 

19. Հանձնաժողովի աշխատողները պատասխանատու են իրենց մոտ գտնվող 

փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանության համար: Արգելվում է ստացված 

փաստաթղթի բնօրինակում որևէ նշում կամ փոփոխություն կատարելը: 

20. Արձակուրդի, գործուղման կամ այլ պատճառներով բացակայելու դեպքում 

աշխատողը պարտավոր է իր մոտ գտնվող և չպատասխանված փաստաթղթերը 

հանձնել փոխարինողին կամ անմիջական ղեկավարին: 

  

3. ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

21. Ելից փաստաթղթերն ստորագրվում են Հանձնաժողովի նախագահի կողմից, իսկ 

նրա բացակայության դեպքում` Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կողմից: 

Ելից փաստաթղթեր կարող է ստորագրվել նաև Հանձնաժողովի քարտուղարի 

կողմից` Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված 

դեպքերում: 

22. Բոլոր փաստաթղթերն առաքվում են Մասնագետի միջոցովֈ Դրանք գրանցվում 

են համապատասխան ելքի գրանցամատյաններում: 

Ելից գրանցամատյաններում գրառումները կատարվում են փաստաթղթերի 

առաքման հաջորդականությամբ: 

Ելից գրանցամատյաններում տեղեկությունները գրառվում են ելից համարների 

աճողական հաջորդակությանը համապատասխան: 

23. Յուրաքանչյուր փաստաթուղթ պետք է ունենա նշում կատարողի մասին (անուն, 

ազգանուն, հեռախոսահամար), որը գրվում է ստորագրված փաստաթղթի վերջին 

թերթի երեսի կողմի ներքևի ձախ անկյունում: 

24. Առաքման ենթակա փաստաթղթերի վրա դրվում է ելից համար, ամսաթիվ և 

փաստաթուղթն ստորագրողի պայմանանիշը: Այն դեպքում, երբ առաքվող 

փաստաթուղթը ուղարկվում է ստացված գրությանն ի պատասխան, նշվում է նաև այդ 

գրության ամսաթիվը և համարը: 

25. Ելից փաստաթղթերի համար կիրառվում են հետևյալ պայմանանիշերը. 

1) Հանձնաժողովի նախագահ 01 

2) Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 02 

3) Հանձնաժողովի քարտուղար 03: 



26. Առաքվող ելից փաստաթուղթը կազմվում և ստորագրվում է երկու օրինակից: 

Օրինակներից մեկն ուղարկվում է հասցեատիրոջը, իսկ երկրորդ օրինակը կատարման 

հիմքերի հետ պահվում է Մասնագետի մոտ: 

27. Առաքվող ելից փաստաթղթին լրացուցիչ նյութեր կցելու դեպքում տեքստի տակ 

նշվում է դրանց անվանումն ու թերթերի թիվը: 

28. Մասնագետը ստուգում է առաքվող ելից փաստաթղթի ամբողջականությունը: 

29. Փաստաթղթերի առաքումը կազմակերպվում է Մասնագետի կողմից՝ 

սուրհանդակային ծառայության կամ փոստի միջոցով: 

Փաստաթղթերն առձեռն հասցեատիրոջը հանձնելու ժամանակ գրանցվում են 

փաստաթղթերի ելքագրման գրանցամատյանում և ստացողի կողմից գրավոր 

ստացականի կամ փաստաթղթի պատճենի վրա համապատասխան նշում 

կատարելուց հետո հանձնվում նրանֈ Այս դեպքում ստացականում կամ պատճենի վրա 

պարտադիր նշվում է հանձնված փաստաթղթի անվանումը, կից հանձնվող 

փաստաթղթերի թերթերի թիվը, ինչպես նաև ստացողի անունը, ազգանունը, 

հանձնման ամսաթիվը, անհրաժեշտության դեպքում` նաև ժամը, որը ստորագրվում է 

ստացողի կողմից, այնուհետև կցվում է Մասնագետի մոտ մնացող փաստաթղթին 

(հիմքին): 

30. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` 

որպես ծանուցման եղանակ կարող են օգտագործվել հեռախոսագրերը: Դրանք պետք է 

կազմվեն հստակ ու համառոտ: 

Հեռախոսագրերը ստորագրվում են Հանձնաժողովի նախագահի կողմից: 

Հեռախոսագրի վրա դրվում է ելից համար, նշվում` հաղորդող և ընդունող անձանց 

ազգանունները, հեռախոսների համարները, ինչպես նաև հաղորդման ընդունման 

ամսաթիվն ու ժամը: 

31. Ելից փաստաթղթի համարը կազմված է սույն կարգի 24-րդ և 25-րդ կետերով 

սահմանված պայմանանիշից և գրանցամատյանի հերթական ելից համարից: 

32. Մասնագետն ապահովում է փաստաթղթերի պահպանությունը և Արցախի   

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվացումը: 

Պահպանության համար փաստաթղթերը Մասնագետն ընդունում է ըստ ցանկի: 

  

4. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ, ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՈՒ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ,  ՇԱՐԺԸ ԵՎ ԱՌԱՔՈՒՄԸ 

 

33. Քաղաքացիների կողմից ստացված դիմումների, բողոքների ու հանրագրերի 

(այսուհետ` դիմում) գրանցման և հաշվառման համար վարվում է առանձին 

գրանցամատյան: 

34. Դիմումների մուտքագրումը և դրանց վերաբերյալ պատասխանների ելքագրումը 

կատարվում է Ընտրական օրենսգրքին, «Հանրագրերի մասին» և «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքներին  համապատասխան: 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

   

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել, որ 

1) միաժամանակ մեկից ավելի քվեարկությունների դեպքում միայն մեկ 

քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ իրականացնելիս տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովը բացում է այդ քվեարկության ընտրական 

փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը (կամ ընտրական փաստաթղթերի 

մեկանգամյա օգտագործման պարկը). 

2) վերահաշվարկ իրականացնելու համար ընտրական փաստաթղթերի 

բացված պարկից ընտրողների ցուցակների փաթեթի բացակայության 

դեպքում տարածքային ընտրական հանձնաժողովը բացում է նաև այն 

քվեարկության ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը (կամ 

ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկը), որտեղ 

տեղադրված է ընտրողների ցուցակների փաթեթը, եթե ընտրողների 

ցուցակները տեղադրված չեն առանձին փաթեթում (կամ փոքր պարկում). 

3) եթե ընտրողների ցուցակները տեղադրված են առանձին փաթեթում 

(կամ փոքր պարկում), վերահաշվարկ իրականացնելու համար տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովը բացում է նաև ընտրողների ցուցակները 

պարունակող առանձին փաթեթը (կամ փոքր պարկը). 

4) վերահաշվարկն ավարտելուց հետո տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովն ընտրողների ցուցակները տեղադրում է այն ընտրական 

փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթում (կամ ընտրական փաստաթղթերի 

մեկանգամյա օգտագործման պարկում), որտեղ դրանք գտնվել են մինչև 

վերահաշվարկը կամ ցուցակների առանձին փաթեթում (փոքր պարկում), եթե 

դրանք փաթեթավորված են եղել առանձին: Համապատասխան փաթեթը 

(պարկը) փակվում և կնքվում է, փակման մասում ստորագրում են 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, իսկ եթե նա 

ընդգրկված չէ վերահաշվարկ իրականացնողների կազմում, ապա 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի նշանակած անդամը, 

իսկ ցանկության դեպքում՝ հանձնաժողովի մյուս անդամները, վստահված 

անձինք, ինչի վերաբերյալ գրառում է կատարվում տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և որոշումների 

գրանցամատյանում: 



2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ), ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

N 35-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների), 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների համար 

հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով և ղեկավարվելով 

Արցախի Հանրապետության ընտրական oրենuգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

12-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Հանրապետության նախագահի, համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի թեկնածուների անունները, ինչպես նաև կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) անվանումներն ընտրությունների 

քվեաթերթիկում նշվում են հերթական համարների հաջորդականությամբ՝ 

վիճակահանության արդյունքներին համապատասխան: 

2. Ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության նախագահի, 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների, 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ինքնաբացարկի 

դեպքում՝ վիճակահանությամբ որոշված համարների փոփոխություն չի 

կատարվում և քվեաթերթիկում նշվում է գրանցման պահի դրությամբ 

որոշված հերթական համարը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՐԱՎԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԹՎԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ՈՐՈՇԵԼԸ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

N 36-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

  

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների թեկնածուների 

ընտրական գրավի գումարի չափը և համայնքում ավագանու անդամների 

թիվը, ընտրողների թվից կախված, որոշելը կանոնակարգելու նպատակով, 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

12-րդ կետին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել, որ 

1) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների թեկնածուների 

ընտրական գրավի գումարի չափը ընտրողների թվից կախված որոշելու 

համար հիմք է ընդունվում լիազոր մարմնի Արցախի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում 

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին 

ներկայացրած համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունների ժամանակ քվեարկելու իրավունք ունեցող ընտողների 

ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը. 

2) արտահերթ ընտրությունների դեպքում համայնքի ղեկավարի և 

ավագանու անդամների թեկնածուների ընտրական գրավի գումարի չափը 

ընտրողների թվից կախված որոշելու համար լիազոր մարմինը մինչև 

թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման համար Արցախի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 

սահմանված ժամկետի սկիզբը (քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր 

առաջ) կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացնում 

համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

ժամանակ քվեարկելու իրավունք ունեցող ընտրողների թիվը. 

3) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների թեկնածուների 

գրանցումից հետո ընտրողների ցուցակների ճշգրտմամբ պայմանավորված 

համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

ժամանակ քվեարկելու իրավունք ունեցող ընտրողների թվի ավելացման 

դեպքում թեկնածուների ընտրական գրավի գումարի չափը չի փոխվում, իսկ 

ընտրողների թվի նվազման դեպքում, որը հանգեցնում է ընտրական գրավի 

գումարի չափի նվազման, ընտրական գրավի գումարի տարբերությունը 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադարձնում է թեկնածուներին. 



4) համայնքի ավագանու անդամների թիվը ընտրողների թվից կախված 

որոշելու համար հիմք է ընդունվում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

համայնքում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունում նշված 

ընտրողների ընդհանուր թիվը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ 

ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 37-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի   2-րդ մասի 14-րդ կետով և 64-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում 

վիճակահանությունների անցկացման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի  N 37-Ն որոշման 

 
 

Կ Ա Ր Գ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ  

ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի նիստում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների 

գործառույթները և 2 ժամը մեկ պարբերականությամբ գործառույթների հերթափոխը 

որոշելու վիճակահանությունների անցկացման կարգը: 

2. Քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստում 

ընտրողներին գրանցող հանձնաժողովի անդամներին, քվեաթերթիկներ հատկացնող 

հանձնաժողովի անդամներին, քվեաթերթիկների կնքման համար պատասխանատու 

անդամին և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամին, իսկ համապետական 

ընտրությունների ժամանակ շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող 

առնվազն մեկ անդամի և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների` 2 

ժամը մեկ պարբերականությամբ գործառույթների հերթափոխը որոշելու նպատակով, 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստում է 

վիճակահանությանը մասնակցող հանձնաժողովի անդամների թվին հավասար թվով 

(հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը վիճակահանությանը չեն մասնակցում) 

իրարից չտարբերվող թերթիկներ, որոնցից՝ 

1) մեկի վրա նշում է «ցուցակ-1», իսկ ընտրական տեղամասում 1000-ից ավել 

ընտրողի դեպքում՝ հաջորդ թերթիկի վրա` «ցուցակ-2» բառերը, 

2) մեկի վրա նշում է «քվեաթերթիկ-1», իսկ ընտրական տեղամասում 1000-ից 

ավել ընտրողի դեպքում՝ հաջորդ թերթիկի վրա` «քվեաթերթիկ-2» բառերը: 

Ստացիոնար բժշկական հաստատությունում շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն 

կազմակերպելու դեպքում երկրորդ թերթիկի վրա նշվում է «քվեաթերթիկ և շրջիկ 

արկղ» բառերը, 

3)   մեկի վրա նշում է «կնքող» բառը, 

4)  մեկի վրա նշում է «քվեատուփ» բառը, 

5) մեկի վրա նշում է «շրջիկ արկղ» բառերը` ստացիոնար բժշկական 

հաստատությունում շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն կազմակերպելու դեպքում, 

եթե ընտրական տեղամասում ընտրողների թիվը չի գերազանցում 1000-ը: 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը բոլոր թերթիկները 

(նաև նշում չպարունակող) ծալում է այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և 

տեղավորում վիճակահանության արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամները, 

բացառությամբ հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի, վիճակահանության 

արկղից հանում են մեկական թերթիկ: 

Վեց հերթափոխից յուրաքանչյուրի համար տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովն իրականացնում է առանձին վիճակահանություն: 

4. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ամեն 

հերթափոխի ժամանակ իրականացնում է այն գործառույթը, որի անվանումը 

պարունակող թերթիկը վիճակահանությամբ բաժին է ընկել իրեն, բացառությամբ 

«շրջիկ արկղ» բառերը բաժին ընկած հանձնաժողովի անդամների` 1000 ընտրողը 

չգերազանցող ընտրական տեղամասի դեպքում, և «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» 

բառերը բաժին ընկած հանձնաժողովի անդամների ընտրական տեղամասում 1000-ից 

ավել ընտրողի դեպքում` շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն կազմակերպելու 

մասով: 



5. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում վիճակահանության արկղից 

թերթիկները հանում են ազգանունների, իսկ ազգանունները համընկնելու դեպքում՝ 

անունների (հայրանունների) այբբենական հերթականությամբ: 

6. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անցկացվող 

վիճակահանությունների արդյունքները գրառվում են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՎԱՍԱՐ ԹՎՈՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԿՈՂՄ ՔՎԵԱՐԿՎԱԾ  

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ՍՏԱՑԱԾ ԵՐԿՈՒ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՑ 

ԸՆՏՐՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻՆ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 38-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 

51-րդ հոդվածի  2-րդ մասի 14-րդ կետով, 136-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 137-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել հավասար թվով առավելագույն կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկներ ստացած երկու և ավելի թեկնածուներից ընտրված 

թեկնածուին որոշելու վիճակահանության անցկացման կարգը` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի  հունվարի 16-ի N 38-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՎԱՍԱՐ ԹՎՈՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԿՈՂՄ ՔՎԵԱՐԿՎԱԾ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ 

ՍՏԱՑԱԾ ԵՐԿՈՒ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՑ ԸՆՏՐՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻՆ 

ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

 

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ 

համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու հավասար թվով առավելագույն կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած 2 և ավելի թեկնածուներից ընտրված 

թեկնածուին որոշելու համար տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 

թեկնածուների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներից մեկի վրա 

նշում է «Ընտրվել է» բառերը, բոլոր թերթիկները ծալում այնպես, որ միմյանցից 

չտարբերվեն և տեղավորում վիճակահանության արկղի մեջ: 

2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ 

համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու հավասար թվով առավելագույն կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած 2 և ավելի թեկնածուները քվեաթերթիկում 

իրենց ազգանունների հերթականությամբ վիճակահանության արկղից հանում են 

մեկական թերթիկ: 

3. Վիճակահանության թերթիկը հանելուց հետո ընտրված է համարվում այն 

թեկնածուն, որին վիճակահանությամբ բաժին է ընկել «Ընտրվել է» բառերը 

պարունակող թերթիկը: 

4. Համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու ընտրությունների ժամանակ 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանության արդյունքները գրառում 

է հանձնաժողովի գրանցամատյանում և վիճակահանության արդյունքի հիման վրա 

ընդունում որոշում՝ համայնքի ղեկավար կամ ավագանու անդամներ ընտրվելու 

մասին: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱՏՈՒՓԻ ՆՄՈՒՇԸ (ՉԱՓՍԵՐԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 39-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 15-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Հաստատել քվեատուփի նմուշը (չափսերը)՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 39-Ն որոշման 

 

ՔՎԵԱՏՈՒՓԻ ՆՄՈՒՇԸ (ՉԱՓՍԵՐԸ) 

 

Քվեատուփի կափարիչի անցքի չափսերը  

երկարությունը` 90մմ, լայնությունը`15մմ 

 

 
 

Քվեատուփի վերին մասի չափսերը` 390մմ x 390մմ ± 5 մմ 

Քվեատուփի ստորին մասի չափսերը` 320մմ x 320մմ ± 5 մմ 

Քվեատուփի բարձրությունը` 380 մմ ± 5 մմ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ 

ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 40-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 20-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

ժամանակ քվեարկությանը մասնակցելու նպատակով Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող ընտրողների համար 

սահմանել հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) օտարերկրյա քաղաքացիների համար` Արցախի Հանրապետությու-

նում օրինական բնակությունը հավաստող ժամանակավոր կացության 

քարտը, մշտական կացության քարտը, հատուկ անձնագիրը. 

2) քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` Արցախի Հանրապե-

տությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի 

կացության վկայականը, ժամանակավոր կացության քարտը, մշտական 

կացության քարտը, հատուկ անձնագիրը. 

3) փախստական ճանաչված անձանց համար` կոնվենցիոն 

ճամփորդական փաստաթուղթը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                         Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 41-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 56-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի  Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել համապետական ընտրությունների ժամանակ 

ստացիոնար բժշկական հաստատություններում քվեարկության 

կազմակերպման և անցկացման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 41-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգը սահմանում է համապետական ընտրությունների ժամանակ 

ստացիոնար բժշկական հաստատություններում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող, 

քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու 

հնարավորություն չունեցող ընտրողների (այսուհետ՝ ընտրող) քվեարկության 

կազմակերպման և անցկացման կարգը: 

2. Ընտրողների քվեարկությունը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

կազմակերպում է ստացիոնար բժշկական հաստատությունում` շրջիկ արկղի 

միջոցով` ժամը 8.00-ից հետո՝ այն հաշվարկով, որ քվեարկությունն ավարտվի մինչև 

ժամը 18.00-ն: 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության օրը 

մինչև ժամը 8.00-ն հանձնաժողովի անդամների և հանձնաժողովի նիստին ներկա 

գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց ներկայությամբ ստուգում է շրջիկ արկղի 

դատարկ լինելը, փակում և կնքում է արկղը: 

4. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ելնելով ստացիոնար 

բժշկական հաստատությունում ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված 

ընտրողների թվից, ընտրական տեղամասում հանձնաժողովի անդամների 

աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից, որոշում և հայտարարում է շրջիկ արկղի 

միջոցով քվեարկության կազմակերպման ժամանակը: Շրջիկ արկղի միջոցով 

քվեարկությունը կազմակերպում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի այն 

անդամը, որին քվեարկության օրը՝ ժամը 7.00-ին անցկացված վիճակահանությամբ 

բաժին է ընկել «շրջիկ արկղ» կամ «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» բառերը պարունակող 

թերթիկը: Այս մասին գրառում է կատարվում հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

Եթե ընտրական տեղամասը ընդգրկում է մի քանի ստացիոնար բժշկական 

հաստատություն, ապա շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկությունը կարող են 

կազմակերպել վիճակահանությամբ համապատասխանաբար «շրջիկ արկղ» կամ 

«քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» թերթիկ բաժին ընկած տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի տարբեր անդամներ, կախված այդ գործառույթն իրականացնելու 

համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հայտարարած 

ժամանակից: 

5. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը շրջիկ արկղի միջոցով 

քվեարկություն անցկացնող հանձնաժողովի անդամին (այսուհետ` հանձնաժողովի 

անդամ) տրամադրում է շրջիկ արկղը, ստացիոնար բժշկական հաստատությունում 

քվեարկությանը մասնակցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, այդ ցուցակում 

ընդգրկված ընտրողների թվից մինչև երեք տոկոu ավելի քանակով կնքված 

քվեաթերթիկներ` այդ մասին համապատաuխան գրառում կատարելով 

հանձնաժողովի գրանցամատյանում: Հանձնաժողովի անդամին անհրաժեշտության 

դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պահանջով, կարող է 

ուղեկցել ոստիկանության ծառայողը: 

6. Ստացիոնար բժշկական հաստատությունում հանձնաժողովի անդամը 

uտուգում է ընտրողի ինքնությունը, ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում գտնում նրա 

անուն-ազգանունը, լրացնում ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: 



Ընտրողը ստորագրում է ցուցակում իր տվյալների դիմաց, իսկ հանձնաժողովի 

անդամն ստորագրում է ընտրողի ստորագրության դիմաց և քվեաթերթիկը հանձնում է 

ընտրողին. 

7. Ընտրողը քվեաթերթիկը լրացնում է գաղտնի: Հանձնաժողովի անդամը 

հնարավորություն է ստեղծում ապահովելու ընտրողի քվեարկության գաղտնիությունը:  

8. Քվեաթերթիկում քվեարկության մասին նշում կատարելուց հետո ընտրողը 

քվեաթերթիկը ծալում է, հանձնաժողովի անդամը բացում է շրջիկ արկղի ճեղքը և 

ընտրողին հնարավորություն ընձեռում քվեաթերթիկը շրջիկ արկղի մեջ գցելու: 

9. Քվեարկության ավարտից հետո հանձնաժողովի անդամը փակում` հատուկ 

կապիչով կապում է շրջիկ արկղի ճեղքը և անհապաղ վերադառնում ընտրական 

տեղամաս: 

10. Հանձնաժողովի անդամը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահին է հանձնում հատուկ կապիչով փակված շրջիկ արկղը, չօգտագործված, 

ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տված քվեաթերթիկերը, 

ստացիոնար բժշկական հաստատությունում ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, ինչի 

մասին համապատասխան գրառում է կատարվում հանձնաժողովի 

գրանցամատյանում: 

11. Շրջիկ արկղը տեղադրվում է տեղամասային կենտրոնում, բոլորի համար 

տեսանելի տեղում: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ 

հանձնաժողովի քարտուղարը` հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ, ոչ 

ուշ, քան մինչև ժամը 20.00-ն, տեղամասային կենտրոնում ներկա գտնվելու իրավունք 

ունեցող անձանց ներկայությամբ բացում է շրջիկ արկղը և նրանում գտնվող 

քվեաթերթիկները ծալված վիճակում մեկ-մեկ գցում քվեատուփի մեջ` դրանում 

գտնվող քվեաթերթիկների հետ հաշվարկելու համար: 

12. Ստացիոնար բժշկական հաստատությունում քվեարկության 

կազմակերպմանը կարող են ներկա լինել նաև վստահված անձինք, դիտորդները, 

զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ ՏՊԱԳՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԱՆՈՒՆԸ,  

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ)  

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ, ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ) ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ 

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԱՆՈՒՆԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԻՑ  

ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 42-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 59-

րդ հոդվածի 8-րդ մասով և 116-րդ հոդվածի 3-րդ մասով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  որոշում  է. 

1. Սահմանել, որ 

1) քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի, համայնքի ղեկավարի 

թեկնածուի, համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուի գրանցումն անվավեր 

կամ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուի, համայնքի ղեկավարի թեկնածուի, համայնքի ավագանու անդամի 

թեկնածուի անունները (այսուհետ` թեկնածուի անուն), Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) անվանումը քվեաթերթիկներից հանում են տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովները մինչև քվեաթերթիկն ընտրողին հանձնելը` 

հորիզոնական գիծ քաշելով քվեաթերթիկի` այդ թեկնածուի անունը 

պարունակող համապատասխան տողի վրա.  

2) քվեաթերթիկում սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետին 

համապատասխան կատարված նշումը չի կարող քվեաթերթիկն անվավեր 

ճանաչելու հիմք հանդիսանալ.  

3) կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակից 

թեկնածուի անունը հանվում է այդ թեկնածուի անունը պարունակող 

համապատասխան տողի վրա հորիզոնական գիծ քաշելու և թեկնածուի 

գրանցումը մերժելու, գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին իրավական հիմքը նշելու միջոցով. 

4) Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված անձանց 

կողմից ինքնաբացարկի դիմում ներկայացվելու դեպքում այդ թեկնածուի 

անունը հանվում է թեկնածուի անունը պարունակող համապատասխան տողի 

վրա հորիզոնական գիծ քաշելու և իրավական հիմքը նշելու միջոցով: 



 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  
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ք.Ստեփանակերտ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ 

ՔՎԵԱՏՈՒՓԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 43-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 60-

րդ հոդվածի 6-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում մեկից ավելի 

քվեատուփեր օգտագործելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 43-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՄԵԿԻՑ  

ԱՎԵԼԻ ՔՎԵԱՏՈՒՓԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովում մեկից ավելի քվեատուփերի օգտագործման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

2. Միաժամանակ երկու և ավելի ընտրություն անցկացվելու դեպքում 

քվեարկության սենյակում տեղադրվում է մեկական քվեատուփ՝ յուրաքանչյուր 

ընտրության քվեարկությունը կազմակերպելու նպատակով: 

3. Քվեաթերթիկի չափերով և քվեարկության մասնակիցների թվով 

պայմանավորված՝ նույն ընտրության քվեարկությունը կազմակերպելու նպատակով 

կարող է օգտագործվել մեկից ավելի թվով քվեատուփեր` դրանք իրար վրա 

տեղադրելու միջոցով: 

4. Քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 

ստուգում է քվեատուփերի դատարկ լինելը, միաժամանակ փակում, հատուկ 

կապիչներով կնքում է քվեատուփերը և դրանք տեղադրում քվեարկության սենյակում 

ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց համար տեսանելի տեղում: 

5. Նույն ընտրության քվեարկության համար նախատեսված քվեատուփերից 

առաջինը լցվելուց հետո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 

հատուկ կապիչով փակում է քվեատուփի ճեղքը և փոխում քվեատուփերի 

դասավորվածությունը` լցված քվեատուփը տեղադրելով ներքևում: 

6. Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ նույն ընտրության 

երկրորդ քվեատուփը բացվում է առաջին քվեատուփում առկա բոլոր քվեաթերթիկները 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով 

տեսակավորելուց  հետո: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ  

ԿՆԻՔՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 44-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 60-րդ 

հոդվածի   1-ին և 2-րդ մասերով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Հաստատել. 

1) Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

կնիքի նմուշը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

կնիքի նմուշը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) Արցախի Հանրապետության տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

կնիքի նմուշը` համաձայն N 3 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ              Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 44-Ն որոշման 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՆԻՔԻ ՆՄՈՒՇԸ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված N 2  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 44-Ն որոշման 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՆԻՔԻ ՆՄՈՒՇԸ 
 
 

 
 

Կետագծերի փոխարեն յուրաքանչյուր տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի կնիքում նշվում է համապատասխանաբար  «Ստեփանակերտի», 

«Ասկերանի», «Հադրութի», «Մարտունու», «Մարտակերտի», «Շահումյանի», «Շուշիի», 

«Քաշաթաղի» բառը: 

 
 
 
 

Հավելված N 3  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16-ի N 44-Ն որոշման 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՆԻՔԻ ՆՄՈՒՇԸ 

 

 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 45 -Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 61-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 

1. Սահմանել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված 

ընտրական փաստաթղթերի և այլ պարագաների պահպանման կարգը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

  

  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի  հունվարի 16 -ի N 45-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգը սահմանում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին 

հատկացված քվեաթերթիկների, ընտրողների ցուցակների, տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի կնիքի, ինչպես նաև ընտրական այլ փաստաթղթերի և պարագաների 

պահպանման կարգը: 

2. Քվեարկության օրվանից 3 օր առաջ լիազոր մարմնից ստացած տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի կողմից գործածվող ընտրողների ցուցակները, ընտրական 

տեղամասում ընդգրկված բնակելի շենքերի (տների) հասցեները, ինչպես նաև 

քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներ 

կազմելու համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը պահվում են տեղամասային կենտրոնում` 

ընտրական փաստաթղթերի պահպանման համար նախատեսված չհրկիզվող 

պահարանում (այսուհետ` պահարան): 

3. Ընտրությունների (հանրաքվեների) ժամանակ քվեաթերթիկները, 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովներին հատկացվում են քվեարկության նախորդ օրը և տեղադրվում են 

պահարանում: 

4. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պահարանը փակում և 

փակման մասը թղթով սոսնձում է: Սոսնձված թղթի վրա ստորագրում են 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը. 

հանձնաժողովի մյուս անդամները և վստահված անձինք ևս կարող են ստորագրել 

սոսնձված թղթի վրա: 

5. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պահարանը հանձնում 

է պահպանման ոստիկանության ծառայողներին, իսկ քվեարկության օրը, ստուգելով 

պահարանին սոսնձված թղթի ամբողջականությունը, ոստիկանության ծառայողներից 

ընդունում է պահարանը: Պահարանը պահպանության հանձնելու և ոստիկանության 

ծառայողներից ընդունելու վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն` տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ`ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 46-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 63-

րդ հոդվածի 1-ին մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել, որ 

1) ձերբակալված անձինք քվեարկությանը մասնակցում են իրենց 

հաշվառման վայրում կազմավորված  տեղամասում. 

2) ձերբակալված անձանց տեղամասային կենտրոն ներկայանալը 

ապահովում են Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարները՝ ուղեկցող խմբերի միջոցով. 

3) ձերբակալված անձը քվեարկությանը մասնակցելու կամ դրանից 

հրաժարվելու դեպքում գրավոր դիմում է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան տարածքային 

ստորաբաժանման ղեկավարին. 

4) ձերբակալված անձանց քվեարկությունը կազմակերպվում է այն 

հաշվարկով, որ ավարտվի մինչև քվեարկության օրվա ժամը 18:00-ն: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՏՉԵԼԻ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 47-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 65-

րդ հոդվածի 8-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Տեսողության պատճառով քվեարկությանը մասնակցելու 

դժվարություններ ունեցող ընտրողների (այսուհետ՝ Ընտրող) քվեարկությունը 

մատչելի դարձնելու նպատակով` 

1) մշակել քվեարկության կարգի պարզաբանման ձեռնարկներ 

(խոշորացված տառատեսակի և ռելիեֆակետային բրայլյան տառատեսակի 

կիրառմամբ) և նշված ձեռնարկները համապատասխան հասարակական 

կազմակերպությունների միջոցով տրամադրել Ընտրողներին. 

2) Ընտրողներին թույլատրել ընտրողների ցուցակում ստորագրելու 

համար օգտագործել իրենց անձնական ֆաքսիմելային ստորագրությունները. 

3) հնարավորության առկայության դեպքում բոլոր տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովներին հատկացնել խոշորացնող ոսպնյակներ` ըստ 

անհրաժեշտության Ընտրողներին տրամադրելու համար: 

2. Քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ ունեցող ընտրողների 

քվեարկությունը մատչելի դարձնելու նպատակով համայնքների 

ղեկավարներին առաջարկել Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի պահանջների և առկա հնարավորությունների հաշվառմամբ 

տեղամասային կենտրոնները սահմանել այնպիսի շենքերում և 

շինություններում, որոնք հարմարեցված են շարժասայլակներով 

տեղաշարժվելու համար: 

3. Տեղամասային կենտրոնում քվեարկության սենյակը հնարավորության 

դեպքում կահավորել շենքերի և շինությունների առաջին հարկերում: 

4. Քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնում հերթի առկայության 

դեպքում քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ ունեցող 

ընտրողներին հրավիրել քվեարկության սենյակ տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի կողմից արտահերթ ռեժիմով: 

5. Համայնքի տարածքում քարոզչական պաստառ, քարոզչական տպագիր 

և այլ նյութեր փակցնելու համար անվճար տեղեր առանձնացնելիս 

առաջարկել համայնքի ղեկավարի կողմից, հնարավորության դեպքում հաշվի 

առնել նաև շարժասայլակներով տեղաշարժվող ընտրողների քարոզչական 



նյութեր փակցնելու համար առանձնացված տեղերին ինքնուրույն մոտենալու 

և դրանցում փակցված նյութերին ծանոթանալու հնարավորության 

ապահովումը: 

6. Առաջարկել ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներին,  

կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքներին) իրենց 

նախընտրական քարոզչության ընթացքում հեռարձակվող տեսանյութերը 

հնարավորության դեպքում զուգակցել ժեստային լեզվով (սուրդո-

թարգմանությամբ): 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  
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ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՈՒՄ ԸՆՏՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՆՇՈՒՄԻ ՁԵՎԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 48-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 68-

րդ հոդվածի 1-ին մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը   որոշում է. 

1. Քվեաթերթիկում ընտրողի կողմից կատարվող նշումի համար, որպես 

միասնական ձև, սահմանել «V» նշանը:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  
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ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐԵԼՈՒ ԵՎ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 49-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 60-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով,  69-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և 7-րդ մասով, 

72-րդ հոդվածի 7-րդ և 9-րդ մասերով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից 

ընտրական փաստաթղթերն ու պարագաները փաթեթավորելու և 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                                      

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Հավելված 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 49-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐԵԼՈՒ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

կողմից ընտրական փաստաթղթերն ու պարագաները քվեարկության ավարտից հետո 

փաթեթավորելու և տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու հետ 

կապված հարաբերությունները: 

2. Առանձին փաթեթավորվում և ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր 

փաթեթում (կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկում, այսուհետ՝ ընդհանուր 

փաթեթ) տեղադրվում են՝ 

1) չօգտագործված (մարված), ընտրողների կողմից ոչ ճիշտ լրացված (վնասված) և 

հետ տրված քվեաթերթիկների փաթեթը, 

2) համապետական ընտրությունների ժամանակ` միայն զորամասում, ազգային 

անվտանգության ծառայությունում, ոստիկանության զորքերում և քրեակատարո-

ղական հիմնարկում կազմված ընտրողների ստորագրված ցուցակները, 

3) յուրաքանչյուր թեկնածուին, կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) 

կողմ, իսկ մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում՝ նաև դեմ քվեարկված՝ հաշվարկված և 

տեսակավորված քվեաթերթիկները, 

4) անվավեր քվեաթերթիկները, 

5) քվեարկության արդյունքների արձանագրության մեկ օրինակը: 

3. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովում հետագայում սկանավորելու 

նպատակով համապետական ընտրությունների դեպքում քվեարկությանը մասնակցած 

ընտրողների ցուցակները (բացառությամբ զորամասում և քրեակատարողական 

հիմնարկում կազմվող՝ ընտրողների ստորագրված ցուցակների) փաթեթավորվում են, 

փաթեթը կնքվում և ստորագրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից և տեղադրվում է առանձին փաթեթում  (այսուհետ՝ փոքր պարկ): 

4. Համապետական ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր թեկնածուին, 

կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) կողմ քվեարկած քվեաթերթիկները 

փաթեթավորվում են միասին՝ առանձին փաթեթում: 

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների ժամանակ մեկ 

թեկնածու քվեարկվելու դեպքում` թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկները 

տեղադրվում են առանձին փաթեթում: 

5. Ընդհանուր փաթեթում տեղադրվող ընտրական փաստաթղթերի 

փաթեթավորումն իրականացվում է համապատասխան փաստաթղթերն առանձին 

ծրարներում տեղադրելու և ծրարներից յուրաքանչյուրի վրա դրա պարունակության 

վերաբերյալ նշում կատարելու միջոցով: Ծրարները փակման մասում սոսնձվում են և 

կնքվում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքով: Ծրարների վրա պետք է 

առկա լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությունը: 

Հանձնաժողովի մյուս անդամները և վստահված անձինք ևս իրավունք ունեն 

ստորագրելու ծրարների վրա: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

գրանցամատյանում գրառվում են ստորագրողների անունները, ազգանունները, 

դրվում նրանց ստորագրության նմուշները: 

6. Ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկը և 

ընտրողների ցուցակները պարունակող պարկը փակվում են փակման համար 



նախատեսված տեղի ժապավենը հեռացնելու, այդ մասում պարկի երկու կողմերն 

իրար միացնելու և այդ միացման տեղում պարկի երկու կողմերն իրար ամուր սեղմելու 

միջոցով: Սույն դրույթը կիրառելի է մեկանգամյա օգտագործման պարկից օգտվելու 

հնարավորության դեպքում: 

7. Ընդհանուր փաթեթի և փոքր պարկի վրա ստորագրում է հանձնաժողովի 

նախագահը, կնքվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքով և 

ընդհանուր փաթեթի և փոքր պարկի վրա գրվում է ընտրական տեղամասի համարը: 

Հանձնաժողովի մյուս անդամները և վստահված անձինք ևս իրավունք ունեն 

ստորագրելու ընդհանուր փաթեթի և փոքր պարկի վրա: Գրանցամատյանում 

գրառվում են ստորագրողների անունները, ազգանունները, դրվում ստորագրության 

նմուշները: 

8. Ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը, ընտրողների ցուցակները 

պարունակող փոքր պարկը, քվեարկության արդյունքների արձանագրության երկու 

օրինակը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը, կնիքը, 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը 

քվեարկության ավարտից հետո՝ ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում ներկայացնում են 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով (հնարավորության դեպքում՝ 

ոստիկանության ծառայողների ուղեկցությամբ): 

Միաժամանակ տարածքային ընտրական հանձնաժողով են տեղափոխվում նաև 

քվեատուփերը (առկայության դեպքում՝ շրջիկ արկղերը), քվեարկության խցիկները: 

9. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը համեմատում է կնիքի համարը 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի արձանագրության կնիքի համարի հետ, 

ընդունում կնիքը՝ կատարելով դրա քանակական հաշվառում:  

Կազմավորված բոլոր ընտրական տեղամասերից կնիքներն ստանալուց հետո 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը դրանք փաթեթավորում է, փաթեթի վրա 

նշում առկա կնիքների քանակը և փաթեթը կնքում: 

Կնիքները Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են տեղափոխվում 

քվեարկության ավարտից հետո՝ ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթի հետ 

միաժամանակ, տարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջոցով: 

Կնիքները Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ստուգվում են և 

հաշվառվում: 

10. Ընտրական փաստաթղթերը տարածքային ընտրական հանձնաժողովում 

հանձնվում և ընդունվում են հանձնողի ու ընդունողի կողմից ստորագրելու և 

ստացական տալու միջոցով: 

Ստացականը կնքում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը: 

Ստացականի երկրորդ մասը տրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՔՎԵԱՏՈՒՓՈՒՄ ԱՅԼ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 50-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

 

 Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 69-

րդ հոդվածի    10-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել քվեատուփում այլ ընտրությունների քվեաթերթիկներ 

հայտնաբերելու դեպքերում քվեաթերթիկների հաշվարկման կարգը` 

համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:
 
 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ              Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 50-Ն որոշման 

 

 

ԿԱՐԳ 

ՔՎԵԱՏՈՒՓՈՒՄ ԱՅԼ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են համապետական, ինչպես նաև տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ քվեատուփում այլ 

ընտրությունների քվեաթերթիկներ հայտնաբերելու դեպքերում այդ քվեաթերթիկների 

հաշվարկման և փաստի արձանագրման առանձնահատկությունները: 

2. Համապետական ընտրությունների ժամանակ, Հանրապետության նախագահի 

ընտրությունների քվեաթերթիկների համար նախատեսված քվեատուփում  Ազգային 

ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկ հայտնաբերելու դեպքում տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեաթերթիկը հանում է քվեատուփից, 

հայտարարում այն որպես չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկ, փաթեթավորում  

չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների հետ: 

3. Այլ ընտրությունների քվեաթերթիկ հայտնաբերելու դեպքերում տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովը կազմում է քվեատուփում այլ քվեարկության քվեաթերթիկ 

հայտնաբերելու և այն որպես չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկ հաշվարկելու մասին 

լրացուցիչ արձանագրություն, որը ստորագրում են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը և անդամները, 

այն կնքում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը:  

4. Սույն կարգի 3-րդ կետում նշված լրացուցիչ արձանագրությունը գրառվում է 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

5. Լրացուցիչ արձանագրությունից քաղվածք կարող է տրամադրվել Արցախի 

Հանրապետության ընտրական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

6. Սույն կարգը կիրառելի է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունների ժամանակ, համայնքի ղեկավարի ընտրությունների 

քվեաթերթիկների համար նախատեսված  քվեատուփում  համայնքի ավագանու 

ընտրությունների քվեաթերթիկ հայտնաբերելու կամ համայնքի ավագանու 

ընտրությունների քվեաթերթիկների համար նախատեսված քվեատուփում համայնքի 

ղեկավարի ընտրությունների քվեաթերթիկ հայտնաբերելու դեպքերում: 
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ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  

ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԱՂՅՈՒՍԱԿԱՎՈՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 51-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 
Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 74-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել, որ 

1) տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ստուգում է ընտրական 

տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունների 

կազմման վավերականությունը, նշում կատարում արձանագրության ընդունման 

ամսաթվի, ժամի մասին, տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 

ստորագրում և կնքում է արձանագրությունը, 

2) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ապահովում է 

տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության տվյալների 

մուտքագրումը համակարգիչ  քվեարկության ավարտից հետո` ոչ ուշ, քան 18 ժամվա 

ընթացքում և պատասխանատու է այդ տվյալների ճշգրիտ մուտքագրման համար, 

3) տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից ստացված տվյալների 

մուտքագրումը համակարգիչ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովում իրականացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

աշխատակիցը, 

4) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի արձանագրության յուրաքանչյուր 

տվյալ մուտքագրվում է քվեարկության արդյունքների աղյուսակի` այդ տվյալի համար 

նախատեսված դաշտում, որն ունի հետևյալ տեսքը.  
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5) քվեարկության արդյունքների աղյուսակի վերնագիրը պարունակում է 

ընտրության անվանումը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի համարը. 

6) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա 

հանձնարարությամբ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկը պարբերաբար, բայց ոչ 

ուշ, քան 3 ժամը մեկ, համակարգչի օգնությամբ կատարում է տարածքում 

քվեարկության արդյունքների աղյուսակավորում ու տպագրում այն՝ ըստ ընտրական 

տեղամասերի. 

7) տարածքում քվեարկության արդյունքների աղյուսակավորման օրինակը՝ 

վավերացված հանձնաժողովի նախագահի (տեղակալի) և քարտուղարի 

ստորագրություններով և հանձնաժողովի կնիքով, անհապաղ փակցվում է 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովում՝ բոլորի համար տեսանելի տեղում. 

8) ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց 

պահանջով նրանց տրվում է տարածքում քվեարկության արդյունքների 

աղյուսակավորման օրինակ՝ վավերացված հանձնաժողովի նախագահի (տեղակալի) և 

քարտուղարի ստորագրություններով ու հանձնաժողովի կնիքով. 

9) համակարգիչ մուտքագրված` տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

վերաբերյալ արձանագրության տվյալները տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովներից Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով տեղափոխվում են էլեկտրոնային եղանակով և թղթային տարբերակով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ՝ ՎԵՐՋԻՆ 10 ՏԱՐՈՒՄ 

ՄԻԱՅՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ 

ԵՎ ՎԵՐՋԻՆ 10 ՏԱՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՄՇՏԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ 

ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 52-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 80-

րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 
1.  Հաստատել Հանրապետության նախագահի թեկնածուի՝ վերջին 10 

տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և 

վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու 

մասին տեղեկանքի ձևը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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Հավելված    

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի  N 52-Ն որոշման 

 

Ձև 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ՝ ՎԵՐՋԻՆ 10 ՏԱՐՈՒՄ  

ՄԻԱՅՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ  

ԵՎ ՎԵՐՋԻՆ 10 ՏԱՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

ՄՇՏԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Քաղաքացի ____________________________________________________________________ 
                                                                                              (անունը, հայրանունը, ազգանունը)  

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ ______________,  տրված՝ _________________________ 

         (սերիա, համար)                                   (օր, ամիս, տարեթիվ և ում կողմից) 

 

վերջին 10 տարում հանդիսանում է միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի և 

վերջին 10  տարում մշտապես բնակվում է Արցախի Հանրապետությունում: 

 

 

__________________________________________________________ 
(լիազոր մարմնի կամ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

____________________ 
(ստորագրությունը) 

  

Կ.Տ. 

  

«____» ____________ 20      թ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ,  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԵՎ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՈՒՄ ՆՇԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՐ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 53-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով, 91-րդ, 119-րդ ու 135-րդ հոդվածների 1-

ին մասերով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել թեկնածուների անունների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) անվանումների հերթականությունը 

որոշելու և քվեաթերթիկում նշելու համար վիճակահանություն անցկացնելու 

կարգը` համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  
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ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N  53-Ն որոշման 

 

ԿԱՐԳ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ,  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԵՎ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՈՒՄ  

ՆՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ 

 

1. Սույնով սահմանվում է ընտրությունների քվեաթերթիկում Հանրապետության 

նախագահի, համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու անդամների 

թեկնածուների (այսուհետ` թեկնածուներ) ազգանունների, անունների, 

հայրանունների, ինչպես նաև Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) անվանումների 

հերթականությունը որոշելու և քվեաթերթիկում նշելու համար վիճակահանություն 

անցկացնելու կարգը: 

2. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կարգով 

թեկնածուների գրանցման համար սահմանված ժամկետի վերջին օրը 

համապատասխանաբար Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով  և Արցախի Հանրապետության տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովներ են  հրավիրվում Հանրապետության նախագահի և համայնքի 

ղեկավարի ու համայնքի ավագանու անդամների թեկնածուները:  

3. Վիճակահանությունը տեղի է ունենում բոլոր թեկնածուների գրանցումից հետո՝ 

հանձնաժողովի նիստում, որին հրավիրվում են նաև Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների), Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, համայնքի ղեկավարի և 

համայնքի ավագանու անդամների թեկնածուների լիազոր ներկայացուցիչներ: 

4. Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների), Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, 

համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու անդամների թեկնածուների լիազոր 

ներկայացուցիչներին՝ ըստ թեկնածուների ազգանունների, իսկ դրանք համընկնելու 

դեպքում անունների, հայրանունների, կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) անվանումների այբբենական հերթականության առաջարկվում է 

վիճակահանությամբ ընտրել իրենց հերթական համարը, որով նրանք մասնակցելու են 

քվեաթերթիկում հերթական համարը որոշելու վիճակահանությանը: Այդ 

վիճակահանությամբ որոշված հերթականությամբ տեղի է ունենում քվեաթերթիկում 

հերթական համար ընտրելու վիճակահանությունը: Վիճակահանությանը կարող են 

մասնակցել Հանրապետության նախագահի և համայնքի ղեկավարի ու համայնքի 

ավագանու անդամների թեկնածուները: 

5. Միաժամանակ մեկից ավելի ընտրությունների անցկացման դեպքում, եթե 

տարբեր ընտրությունների համար նախատեսված՝ թեկնածուների գրանցման համար 

սահմանված ժամկետի վերջին օրը համընկնում է, ապա սույն կարգով անցկացվող 

վիճակահանությունը իրականացվում է յուրաքանչուր ընտրության համար առանձին: 

6. Թեկնածուների, նրանց լիազոր ներկայացուցիչների կողմից հանձնաժողովի 

նիստին չներկայանալը հիմք չէ վիճակահանություն չանցկացնելու համար: Այդ 

դեպքում վիճակահանությունը անցկացնում է համապատասխան ընտրական 

հանձնաժողովը՝ սույն կարգի 4-րդ կետին համապատասխան:  

7. Համապատասխանաբար Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի նախագահը (կամ հանձնաժողովի նախագահի 

հանձնարարությամբ հանձնաժողովի այլ անդամը) և տարածքային ընտրական 



հանձնաժողովի նախագահը պատրաստում է վիճակահանությանը մասնակցող 

թեկնածուների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներ, որոնցից 

յուրաքանչյուրի վրա նշվում է հերթական համար` արաբական թվագրմամբ: 

Թերթիկների փոխարեն կարող են կիրառվել այլ պարագաներ: 

8. Բոլոր թերթիկները ծալվում են այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և 

տեղավորվում վիճակահանության համար նախատեսված արկղի մեջ: 

Վիճակահանությանը մասնակցող թեկնածուները (կամ նրանց լիազոր 

ներկայացուցիչները), ըստ թեկնածուների ազգանունների, իսկ դրանք համընկնելու 

դեպքում անունների, հայրանունների, կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) անվանումների այբբենական հերթականության վիճակահանության 

արկղից հանում են մեկական թերթիկ, բարձրաձայն հայտարարում դրանում նշված 

թիվը, այն ցուցադրում, որն արձանագրվում է համապատասխան հանձնաժողովի 

կողմից :  

9. Վիճակահանության որոշված հերթականությանը համապատասխան  

անցկացվում է երկրորդ` քվեաթերթիկում հերթական համար ընտրելու 

վիճակահանությունը` սույն կարգի 7-8-րդ կետերում նշված ընթացակարգով:  

10. Սույն կարգում նշված վիճակահանությունների արդյունքներով 

համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը կայացնում է որոշում: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ  ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ՝ ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐՈՒՄ ՄԻԱՅՆ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆ 5 

ՏԱՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՇՏԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 54-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 109-

րդ հոդվածի  4-րդ մասով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը  որոշում է. 
1. Հաստատել պատգամավորի թեկնածուի` վերջին 5 տարում միայն 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին 5 տարում 

Արցախի  Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքի 

ձևը` համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

  

  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                         Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                              

                               

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված    

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 54-Ն որոշման 

 

Ձև 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ՝ ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐՈՒՄ ՄԻԱՅՆ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐՈՒՄ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՇՏԱՊԵՍ ԲՆԱԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Քաղաքացի ____________________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

  

Անձը հաստատող փաստաթուղթ՝_______________,տրված՝ _________________________ 

       (սերիա, համար)                           (օր, ամիս, տարեթիվ և ում կողմից) 

վերջին 5 տարում հանդիսանում է միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի և 

վերջին 5 տարում մշտապես բնակվում է Արցախի Հանրապետությունում: 

 

 

__________________________________________________________ 
(լիազոր մարմնի կամ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը)                                             

____________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Կ.Տ. 

 

«____» ____________ 20      թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N  55-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 

126-րդ  հոդվածի 1-ին մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել՝ 

1) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուի 

ինքնաառաջադրման մասին դիմումի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) կուսակցությունների առաջադրմամբ համայնքի ղեկավարի և 

ավագանու անդամի թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ձևերը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշմամբ սահմանված գրանցման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ձևերը ներբեռնվում են Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                           Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

  

                                

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի  N 55-Ն որոշման 

 

Ձև  

 

_________________________________________________________________ 
նշվում է համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

_____________________________ շրջանի ______________________________ համայնքի 
                        նշվում է շրջանի անվանումը                                                               նշվում է համայնքի անվանումը 

      ________________________________________________20    թ. _________________-ի  

                  նշվում է «ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը 

 

ընտրություններին որպես թեկնածու ինքնաառաջադրման մասին 

 

Ես`___________________________________________________________________________ 
անուն, հայրանուն, ազգանուն 

ծնված`________________________________________________________________________ 
ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ 

հաշվառված`__________________________________________________________________ 
շրջան, համայնք, հաշվառման վայր 

_______________________________________________________________________________
աշխատանքի վայր և պաշտոն (զբաղմունք) 

_______________________________________________________________________________
կուսակցական պատկանելություն 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի համաձայն 

հայտնում եմ իմ ինքնաառաջադրման մասին: 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովում գրանցվելու համար իմ լիազոր 

ներկայացուցիչներն են` 

1) ______________________________________ 
                 ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը`  __________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝ ___ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________ 

2) ______________________________________ 
                              ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ___________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)`___  

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________ 

 

Կից ներկայացնում եմ` 

1. ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը, 

2. տեղեկանք` վերջին մեկ տարում տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու 

մասին, 

3. անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը: 

 

        Դիմող` ______________________                        «____» ________________ 20      թ. 
                                          ստորագրություն                              

. 



 Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 55-Ն որոշման 

 

Ձև 1 

 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 

  

N_____ 

«____ » ________________ 20       թ. 

 

                         __________________________________________________________________ 
                                 նշվում է համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անվանումը 

 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ ներկայացվում է__________________շրջանի ________________ համայնքում 
                                                                      նշվում է շրջանի անվանումը             նշվում է համայնքի անվանումը 

_______________________________________ թեկնածուի գրանցման համար պահանջվող 

  նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը 

հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) _______________________________ կուսակցության  20 __  թ. __________«____»-ի 

               նշվում է կուսակցության անվանումը  

«__________________________ շրջանի ____________________________համայնքում 

           նշվում է շրջանի անվանումը                                                                 նշվում է համայնքի անվանումը 

_____________________________թեկնածու առաջադրելու մասին» N____որոշումը, 
                նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը 

2) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը, 

3) տեղեկանք  թեկնածուի ` վերջին մեկ տարում տվյալ համայնքում 

հաշվառված լինելու մասին, 

 4) թեկնածուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը: 

 

Առդիր` _______ թերթ: 

 

________________________________________________ 
                                                                                             իրավասու անձի անուն, ազգանուն,                                                 ստորագրություն 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 2 

  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎ 

  

_________________________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 
                                     նշվում է կուսակցության անվանումը 

«_____» ___________ 20      թվականի   N ____ 

  

20 ԹՎԱԿԱՆԻ________«___»-Ի ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ__________________ՇՐՋԱՆԻ________________ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  
                                                                   նշվում է շրջանի անվանումը                    նշվում է համայնքի անվանումը 

_________________________________________ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը 

 

 

 Ղեկավարվելով Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-րդ 

հոդվածով` ___________________________________________կուսակցությունը որոշում է. 
                            նշվում է կուսակցության անվանումը 

1. 20 թվականի____________«___» -ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրություններին___________________շրջանի,________________________համայնքում  
                                               նշվում է շրջանի անվանումը                          նշվում է համայնքի անվանումը 

     _____________________________________________________ թեկնածու առաջադրել  
նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը 

___________________________________________________________________________ 
ազգանունը, անունը, հայրանունը 

____________________________________________________________________________ 
ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը 

____________________________________________________________________________ 
հաշվառման վայրը 

____________________________________________________________________________ 
աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը) 

____________________________________________________________________________ 
կուսակցական պատկանելությունը 

2. Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչներն են` 

1) ______________________________________ 

                         ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ____________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)՝_____ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ________________________________ 

 2) ______________________________________ 
                                 ազգանունը, անունը, հայրանունը 

 Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ___________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը (անձնագրի դեպքում նաև սերիան)` ____ 

Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _______________________________ 

 

Կ.Տ. 

 _________________________________________________________ 
                                                                                     որոշումն ստորագրելու իրավասու անձի անուն, ազգանուն և ստորագրություն 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ` ՏՎՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 56-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 126-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 4-րդ մասով` Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 
1. Սահմանել տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունների ժամանակ` 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող թեկնածուի` 

տվյալ համայնքում մինչև քվեարկության օրն առնվազն մեկ տարի 

հաշվառված լինելու մասին տեղեկանքի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող և 

ամուսնությամբ կամ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից 

զորացրվելու կամ ազատազրկման ձևով պատիժը կրելուց ազատվելու կամ 

Արցախի Հանրապետությունում մշտական բնակություն հաստատելու 

նպատակով տեղափոխվելու հանգամանքներով պայմանավորված` մինչև 

քվեարկության օրն առնվազն մեկ տարվա հաշվառում չունեցող թեկնածուի` 

տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանքի ձևը` համաձայն N 

2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ                                                                                                                  

                         

 

2020 թվականի հունվարի 16 

ք.Ստեփանակերտ 

 

 

 

 
 

 

 



 Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի  N  56-Ն որոշման 

 

 Ձև 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ` ՏՎՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐՆ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Քաղաքացի ____________________________________________________________________ 
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ ________________, տրված՝ _______________________ 

                                            (սերիա, համար)                                     (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում կողմից) 

մինչև քվեարկության օրն առնվազն մեկ տարի  հաշվառված է ______________________ 

համայնքում: 

 

 

 

__________________________________________________________ 
(լիազոր մարմնի կամ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

____________________ 
               (ստորագրությունը) 

  

Կ.Տ. 

                      «____» ____________ 20    թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Հավելված  N 2 

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի հունվարի 16-ի  N  56-Ն որոշման 

 

Ձև 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՎ 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՈՐԱՑՐՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՊԱՏԻԺԸ 

ԿՐԵԼՈՒՑ ԱԶԱՏՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՇՏԱԿԱՆ 

ԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎԵԼՈՒ 

ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ` ՄԻՆՉԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐՆ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ` 

 ՏՎՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Քաղաքացի _____________________________________________________________ 
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 

անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ _______________, տրված՝ ________________________ 

                                   (սերիա, համար)                                              (օրը, ամիսը, տարեթիվը և ում կողմից) 

_______________________________________________________________________________ 
ամուսնությամբ կամ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելու կամ ազատազրկման ձևով պատիժը կրելուց 

ազատվելու կամ Արցախի Հանրապետությունում մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով տեղափոխվելու 

 

հանգամանքով պայմանավորված`20____թվականի__________«____»-ից հաշվառված է  

_________________________ համայնքում: 
  

 

 

__________________________________________________________ 
(լիազոր մարմնի կամ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը) 

____________________ 
               (ստորագրությունը) 

  

Կ.Տ. 
 

                      «____» ____________ 20    թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի հունվարի  16-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ  ՇԱՐՔ  ՆՈՐՄԱՏԻՎ  ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

N 57 -Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետևյալ որոշումները. 

1) 2005 թվականի մարտի 4-ի «Տեղամասային ընտրական հանձնաժո-

ղովի կնիքի ձևը հաստատելու մասին»  թիվ  4/40.  

2) 2007 թվականի մայիսի 23-ի «Տարածքային ընտրական հանձնաժո-

ղովի կնիքի ձևը հաստատելու մասին»  թիվ 34/116. 

3) 2011 թվականի մարտի 16-ի «Քվեատուփի ձևը և չափերը հաստա-

տելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2005 թվականի մարտի 24-ի թիվ 6/87  որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 7/18-Ն. 

4) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Սահմանափակ ֆիզիկական 

հնարավորություններ, ինչպես նաև քվեարկությանը մասնակցելու 

դժվարություններ ունեցող ընտրողների քվեարկությանը մասնակցելու կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2005 թվականի մարտի 16-ի թիվ 5/73 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն. 

5) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համապետական ընտրությունների 

ժամանակ թեկնածուների, համամասնական ընտրակարգով ընտրություն-

ներին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

նախընտրական ծրագրերի և Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների 

ինքնակենսագրության էլեկտրոնային ձևերը սահմանելու մասին» N 2-Ն. 

6) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Թեկնածուի գույքի և եկամուտների 

հայտարարագրի ձևը և ներկայացման կարգը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2010 թվականի փետրվարի 12-ի N 80/288-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 3-Ն. 

7) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համամասնական ընտրակարգով 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության գույքի և ֆինանսական 

միջոցների հայտարարագրի ձևը և ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» 

N 4-Ն. 



8) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ընտրական հանձնաժողովների 

նիստերին ներկա գտնվելու  իրավունք ունեցող անձանց ներկա լինելու 

վերաբերյալ գրառում կատարելու մասին» N 5-Ն. 

9) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համապետական  ընտրությունների  

դեպքում քվեարկությանը մասնակցելու համար ընտրողի վերաբերյալ տվյալ-

ներն ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես 

հանելու մասին դիմումի և հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից 

ընտրողի տվյալները ժամանակավորապես հանելու և ըստ գտնվելու վայրի 

ընտրական տեղամասի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու 

վերաբերյալ տեղեկանքի ձևերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մարտի 2-ի N 82/297-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 6-Ն. 

10) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական 

հիմնարկներում ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և 

անցկացման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2006 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 

թիվ 19/50 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 7-Ն. 

11) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Հաշվառում չունեցող ընտրողի 

համապետական ընտրությունների ժամանակ ընտրողների ցուցակում 

ընդգրկվելու դիմումի և հաշվառում չունեցող  ընտրողին  ընտրողների 

լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու տեղեկանքի ձևերը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2007 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 34/121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 8-Ն. 

12) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համապետական ընտրությունների 

ժամանակ պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից կամ վարժական 

հավաքից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակված 

զինծառայողի մշտական բնակության վայրում ընտրողների ցուցակում 

ընդգրկվելու հայտի ձևը և դրան կից փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու 

մասին»  N 9-Ն. 

13) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Զինվորական մասերում հաշվառ-

ված ընտրողների թիվը համայնքի ղեկավարին, լիազոր մարմին և 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը սահմանելու 

և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 34/120 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 10-Ն. 

14) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ընտրողների ցուցակներում 

ընտրողի վերաբերյալ տվյալներում տեղ գտած տառասխալը կամ 

տեխնիկական վրիպակն  ուղղելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 

35/137 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 11-Ն. 

15) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ընտրողների ցուցակներում 

անճշտությունների վերաբերյալ դիմումներ տալու ժամկետների, տեղի, դրանց 

քննարկման կարգի, ժամանակի և պայմանների մասին տեղեկանքի ձևը 

սահմանելու մասին» N 12-Ն. 



16) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովին ներկայացվող` ընտրողների ցուցակում ընդգրկված չլինելու 

մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 

թվականի մայիսի 23-ի թիվ 34/122 և 2007 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 38/152 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 13-Ն. 

17) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ընտրական տեղամասերի համարա-

կալման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 22-ի          

N 16/46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 14-Ն. 

18) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընտրատարածքներ կազմավորելու և ընտրատարածքները 

համարակալելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2009 թվականի հուլիսի 22-ի N 74/257-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 15-Ն. 

19) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Թեկնածուներին, կուսակցություն-

ներին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար դահլիճներ և այլ 

շինություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվակա-

նի մայիսի 30-ի թիվ 35/130 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 16-Ն. 

20) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Նախընտրական հիմնադրամներ 

կատարվող մուծումների և հիմնադրամներից կատարվող ծախսերի 

հաշվառման կարգը, հայտարարագրի ձևը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2010 թվականի մարտի 5-ի N 83/302-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 17-Ն. 

21) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայու-

թյան գործունեության կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 

30-ի թիվ 35/132  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 18-Ն. 

22) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Դիտորդների հավատարմագրման 

կարգը, դիտորդների հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղ-

թերի և տեղեկությունների ցանկը, դիտորդների վկայականների ձևերը և 

դրանց լրացման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2006 թվականի սեպտեմբերի 

27-ի թիվ 19/56 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 19-Ն. 

23) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Դիտորդների, զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, վստահված անձանց կողմից 

քվեաթերթիկների տպագրման, փոխադրման, պահպանման և հաշվարկման 

գործընթացներին հետևելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 

թվականի մայիսի 23-ի թիվ 34/118 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

N 20-Ն. 

24) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ընտրությունների անցկացման  

մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպելու, անցկացնելու և որակավո-

րում շնորհելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-



թյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2013 թվականի օգոստոսի 

15-ի N 38/87-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 21-Ն. 

25) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ընտրական հանձնաժողովների 

կազմի վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2007 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 36/147 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 22-Ն. 

26) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տարածքային և տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյանների ձևերը և լրացնելու 

կարգը սահմանելու և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնա-

կան ընտրական հանձնաժողովի 2005 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 3/17, 

2005 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 3/21 ու 2006 թվականի հոկտեմբերի 27-ի 

թիվ 20/59 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 23-Ն. 

27) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական, տարածքային և տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովների կանոնակարգերը ընդունելու, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2007 թվականի մայիսի 23-ի թիվ 34/115, 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/131 

և 2007 թվականի հուլիսի 6-ի թիվ 39/156 որոշումներն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 24-Ն. 

28) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի քվեաթերթիկների ձևերը և շարադրանքը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2007 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 47/178  ու 2007 թվականի սեպտեմբերի 

27-ի թիվ 48/180 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն. 

29) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Հանրապետության Նախագահի և 

Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկների ձևերը և շարադրանքը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 51/192, 2010 

թվականի փետրվարի 12-ի N 80/286-Ն և 2012 թվականի մարտի 22-ի N 16/43-Ն 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 26-Ն. 

30) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համապետական, Ազգային ժողովի 

մեծամասնական ընտրակարգով և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրությունների արձանագրությունների ձևերը,  ընտրական  

տեղամասում  քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածքի 

ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/140, 2007 

թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/141, 2007 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 

47/176, 2007 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 51/191  ու 2010 թվականի փետրվարի 

12-ի   N 80/287-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 27-Ն. 

31) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Թեկնածուների, համամասնական 

ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, 

կուսակցությունների դաշինքի, թեկնածուների, լիազոր ներկայացուցիչների, 

վստահված անձի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, 

Ազգային ժողովի պատգամավորի, համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի վկայականների ձևերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 



Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի շարք  

որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 28-Ն. 

32) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության Նախագահի թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 

թվականի մարտի 22-ի թիվ 16/42-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին»  N 29-Ն. 

33) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին» N 30-Ն. 

34) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ազգային ժողովի համամասնական 

ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, 

կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների, Ազգային ժողովի 

մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2010 թվականի մարտի 2-ի N 82/296-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 31-Ն. 

35) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում լրագրողների 

հավատարմագրման կարգը սահմանելու և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2006 թվականի սեպ-

տեմբերի 27-ի թիվ 19/55 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 32-Ն. 

36) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գործավարության 

կանոնակարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2006 թվականի մարտի 29-ի թիվ 

14/33 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 33-Ն. 

37) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամների թեկնածուների ընտրական գրավի գումարի չափը և համայնքում 

ավագանու անդամների թիվը ընտրողների թվից կախված որոշելը 

կանոնակարգելու մասին»  N 34-Ն. 

38) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Միաժամանակ մեկից ավելի 

քվեարկությունների դեպքում վերահաշվարկ իրականացնելիս ընտրողների 

ցուցակների գործածության կարգը սահմանելու մասին» N 35-Ն. 

39) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովում վիճակահանություններ անցկացնելու կարգը սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/134 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին»  N 36-Ն. 

40) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Հավասար թվով առավելագույն կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած երկու և ավելի թեկնածուներից 

ընտրված թեկնածուին որոշելու վիճակահանության կարգը սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի 2005 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 3/20  ու 2005 թվականի 

մարտի 16-ի թիվ 5/68 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 37-Ն. 



41) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համապետական ընտրությունների 

ժամանակ ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությու-

նում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող, քվեարկության օրը տեղամասային 

կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու հնարավորություն չունեցող 

ընտրողների քվեարկության կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվակա-

նի մայիսի 23-ի թիվ 34/124 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 38-Ն. 

42) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Թեկնածուի անունը, կուսակցության, 

կուսակցությունների դաշինքի անվանումը քվեաթերթիկից, թեկնածուի 

անունը կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից 

հանելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 

35/133 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 39-Ն. 

43) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տեղամասային ընտրական հանձնա-

ժողովի կնիքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու 

կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2006 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 

թիվ 19/52 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 40-Ն. 

44) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տեղամասային կենտրոնում մեկից 

ավելի քվեատուփեր օգտագործելու կարգը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2006 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թիվ 19/54 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին»  N 41-Ն. 

45) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տեղամասային ընտրական հանձնա-

ժողովում քվեաթերթիկների, ընտրողների ցուցակների և  փաթեթավորված  

կնիքի  պահպանման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2005 թվականի 

փետրվարի 25-ի թիվ 3/22 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 42-Ն. 

46) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Ձերբակալված ընտրողների` 

քվեարկությանը մասնակցելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2005 թվակա-

նի մարտի 16-ի թիվ 5/53 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N43-Ն. 

47) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Կալանավորված անձանց պահելու 

վայրում քվեարկությունը նախապատրաստելու և կազմակերպելու կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի հուլիսի 6-ի թիվ  39/157 որոշումն 

ուժը կորցրած  ճանաչելու մասին» N 44-Ն. 

48) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Քվեաթերթիկում ընտրողի կողմից 

կատարվող նշումի ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2006 թվականի մայիսի 

26-ի թիվ 17/41 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 45-Ն. 

49) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Չօգտագործված  քվեաթերթիկները  

մարելու, ընտրողների ցուցակները, քվեաթերթիկները փաթեթավորելու, 

ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը փակելու և ընտրական 

փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը, քվեարկության արդյունքների 

արձանագրության օրինակները, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

գրանցամատյանը, հանձնաժողովի կնիքը տարածքային ընտրական 



հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը և տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի ընտրական փաստաթղթերը ընդունելու ստացականի ձևը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/136 և 2007 

թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/139  որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 46-Ն. 

50) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Տարածքային ընտրական հանձնա-

ժողովի կողմից  ընտրական  տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

արձանագրության տվյալները համակարգիչ մուտքագրելու կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 35/138 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 47-Ն. 

51) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Հանրապետության Նախագահի 

թեկնածուի վերջին տասը տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացի հանդիսանալու և վերջին տասը տարում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքի ձևը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 22-ի N 16/44-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 48-Ն. 

52) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուի վերջին հինգ 

տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու 

և վերջին հինգ տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքի ձևը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2010 թվականի մարտի 2-ի N 82/298-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 49-Ն. 

53) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի թեկնածուի ինքնաառաջադրման մասին դիմումի ձևը սահմանելու 

մասին» N 50-Ն. 

54) 2015 թվականի հունվարի 28-ի «Համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի թեկնածուի վերաբերյալ տվյալ համայնքում  հաշվառված  լինե-

լու մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2010 թվականի մարտի 

2-ի N 82/299-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 51-Ն: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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