
1.ՀՀ ընտրողների  ընդհանուր  թիվը` ըստ ընտրողների
ցուցակների 2319722

երկու միլիոն երեք հարյուր  տասնինը հազար
յոթ հարյուր քսաներկու

2. ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեարկության ծրարների  թիվը, 2374126
երկու միլիոն երեք հարյուր  յոթանասունչորս

հազար հարյուր քսանվեց
3.ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների  թիվը, (Ա) 2374921

երկու միլիոն երեք հարյուր  յոթանասունչորս
հազար ինը հարյուր քսանմեկ

ելունդների  համարները N 0000001-2375000
4.Չօգտագործված քվեարկության ծրարների   թիվը 980433

ինը հարյուր  ութսուն  հազար չորս հարյուր
երեսուներեք

5.Մարված (չօգտագործված, ոչ  ճիշտ լրացված   և հետ 
վերադարձված)  քվեաթերթիկների  թիվը (Գ) 982992

ինը հարյուր  ութսուներկու  հազար ինը հարյուր
իննսուներկու

6.Գրանցված ընտրողների  թիվը`  ըստ ստորագրությունների (Բ) 1391540
մեկ միլիոն երեք հարյուր  իննսունմեկ  հազար

հինգ հարյուր քառասուն
7. Անվավեր  քվեաթերթիկների  թիվը          38002

երեսունութ  հազար երկու

8.Օգտագործված քվեաթերթիկների  ելունդների   թիվը (Ե) 1392285
մեկ միլիոն երեք հարյուր  իննսուներկու  հազար

երկու հարյուր ութսունհինգ

Կուսակցության, կուսակցությունների  դաշինքի անվանումը Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների  թիվը,

ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 8556
ութ հազար հինգ հարյուր հիսունվեց

§ԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ¦ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 4199
չորս հազար  հարյուր իննսունինը

§ԱԶԳԱՅԻՆ  ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ¦  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 49864
քառասունինը  հազար ութ հարյուր

վաթսունչորս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ  ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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9. Յուրաքանչյուր կուսակցությանը , կուսակցությունների  դաշինքին կողմ քվեարկված  քվեաթերթիկների  թիվը

Արձանագրություն
Ազգային  ժողովի  պատգամավորների  համամասնական  ընտրակարգով  ընտրությունների   

արդյունքների
         ՀՀ կենտրոնական  ընտրական  հանձնաժողովը ,         

         հիմք  ընդունելով  տեղամասերում  քվեարկության  արդյունքները ,         
         արձանագրում  է`        

Արձանագրությունում  տվյալները լրացվում են թվերով և տառերով



§ԲԱՐԳԱՎԱՃ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 204483
երկու հարյուր  չորս հազար չորս հարյուր

ութսուներեք
§ԴԱՇԻՆՔ ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 32943

երեսուներկու  հազար ինը հարյուր
քառասուներեք

§ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 81048
ութսունմեկ  հազար քառասունութ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 37044
երեսունյոթ  հազար քառասունչորս

§ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ  ՈՒՂԻ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 8351
ութ հազար երեք հարյուր հիսունմեկ

§Իմպիչմենտ ¦ դաշինք 17475
տասնյոթ հազար չորս հարյուր

յոթանասունհինգ
§ՀԱՅ  ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ  ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ¦ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 177907

հարյուր  յոթանասունյոթ  հազար ինը հարյուր
յոթ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  /ՀԴԿ/ 3686
երեք հազար վեց հարյուր ութսունվեց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2291
երկու հազար երկու հարյուր իննսունմեկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 22762
քսաներկու հազար յոթ հարյուր վաթսուներկու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 8792
ութ հազար յոթ հարյուր իննսուներկու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 458258
չորս հարյուր  հիսունութ  հազար երկու հարյուր

հիսունութ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՄԱՐՔՍԻՍՏԱԿԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2660

երկու հազար վեց հարյուր վաթսուն
§ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 22288

քսաներկու հազար երկու հարյուր  ութսունութ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 59271
հիսունինը  հազար երկու հարյուր

յոթանասունմեկ
ՄԻԱՑՅԱԼ  ԱԶԱՏԱԿԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2739

երկու հազար յոթ հարյուր երեսունինը
§ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐ ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 47060

քառասունյոթ հազար վաթսուն
ՍՈՑԻԱԼ  ԴԵՄՈԿՐԱՏ  ՀՆՉԱԿՅԱՆ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 989

ինը հարյուր ութսունինը
§ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ -ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ  ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ¦ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 3433

երեք հազար չորս հարյուր երեսուներեք

Արձանագրությունում  տվյալները լրացվում են թվերով և տառերով



§ՕՐԻՆԱՑ  ԵՐԿԻՐ¦ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 95324
իննսունհինգ  հազար երեք հարյուր  քսանչորս

10 Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների  ընդհանուր թիվը         (մեկ 
թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 1351423

մեկ միլիոն երեք հարյուր  հիսունմեկ  հազար
չորս հարյուր քսաներեք

11. Կուսակցությանը  կամ կուսակցությունների  դաշինքին դեմ 
քվեարկված քվեաթերթիկների  թիվը         (լրացվում  է  մեկ թեկնածու 
քվեարկվելու դեպքում)

12. Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների  թիվը (Զ) 1390682
մեկ միլիոն երեք հարյուր  իննսուն  հազար վեց

հարյուր ութսուներկու
13. Վավեր քվեաթերթիկների  թիվը (դ1) 1351423

մեկ միլիոն երեք հարյուր  հիսունմեկ  հազար
չորս հարյուր քսաներեք

14.Անճշտությունների  չափը         (հավասար է տեղամասերում 
անճշտությունների  չափի գումարին)       14665

տասնչորս հազար վեց հարյուր վաթսունհինգ

Հանձնաժողովի նախագահ`   Գ. Ազարյան          ____________________________ 
ստորագրություն

Նախագահի տեղակալ`         Ա. Բախչագուլյան          ____________________________ 
ստորագրություն

Քարտուղար`                         Հ. Աբրահամյան          ____________________________ 
ստորագրություն

Անդամներ`                           Ա. Խառատյան          ____________________________ 
ստորագրություն

                                              Ս. Սարգսյան          ____________________________ 
ստորագրություն

                                              Ա. Աբովյան          ____________________________ 
ստորագրություն

                                              Ա. Քոչարյան          ____________________________ 
ստորագրություն

                                              Զ. Պլուզյան          ____________________________ 
ստորագրություն

                                              Ֆ. Խաչատրյան          ____________________________ 
ստորագրություն

Ք. Երևան

                Կ.Տ.   
Արձանագրությունը կազմվել է  «____» ___________ 200  թ., ժամը____-ին:

Արձանագրությունում  տվյալները լրացվում են թվերով և տառերով


