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Ս� յն ձեռ նար կը հրա պա րակ վել և կազմ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան կենտ րո-
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց` Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ընտ րա կան 
օրենսգր քի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
որո շ� մն  ե րի հի ման վրա:

Ս� յն ձեռ նար կը կազ մե  լիս հաշ վի են առն վել հա մա պե տա կան ընտ ր�  թյ� ն նե րի վե րա -
բերյալ դի տոր դա կան առա քե լ�  թյ� ն իրա կա նաց րած մի  ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր-
պ�  թյ� ն նե րի զե կ� յց նե րով ներ կա յաց ված առա ջար կ�  թյ� ն նե րը, ինչ պես նաև դա տա կան 
ակ տե րով ներ կա յաց ված իրա վա կան դիր քո րո շ� մն  ե րը:   
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Ընտ ր�  թյ� ն նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ�  թյ�  ն� մ կազ մա վոր վ� մ է ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի եռաս տի ճան հա մա կարգ` 

կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով, ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա-

ժո ղով և տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով: 

 ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ 

ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼ	  ԿԱՐԳԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն  � նի առնվազն 7 անդամ:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով� մ`

մե  կա կան ան դամ նշա նա կ� մ են Ազ գա յին ժո ղո վ� մ խմբակ ց�  թյ� ն �  նե ցող կ�  սակ-
ց� թյ� ն նե րը, կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քը`

Հայաստանի Հանրապետական կ� սակց� թյ� նը,

«Բարգավաճ Հայաստան» կ� սակց� թյ� նը,

«Հայ Ազգային կոնգրես» կ� սակց� թյ� նների դաշինքը,

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակց� թյ� ն» կ� սակց� թյ� նը,

«Օրինաց Երկիր» կ� սակց� թյ� նը,

«Ժառանգ� թյ� ն» կ� սակց� թյ� նը: 

եր կ
  ան դամ նշա նա կ� մ է հա մա պա տաս խան ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վը:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տ�  ղա րը նշա նակ վ� մ են 
հա մա պա տաս խան ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որոշ մամբ` ԿԸՀ 
որոշ մամբ իրա կա նաց ված բաշխ մա նը հա մա պա տաս խան, հանձ նա ժո ղո վ� մ կ�  սակ ց� -
թյ� ն նե րի, կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի նշա նա կած ան դամն  ե րից` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված կար գով:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼ	 

ՀԻՄ	 ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մ� մ կա րող են ընդգրկ վել ընտ րա կան իրա-
վ� նք �  նե ցող այն քա ղա քա ցի նե րը, որոնք կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
սահ մա նած կար գով ան ցել են ընտ ր�  թյ� ն նե րի անց կաց ման մաս նա գի տա կան դա սըն-
թաց ներ և ստա ցել որա կա վոր ման վկա յա կան ներ:  

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ չեն կա րող լի նել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան քրե ա կան օրենսգր քի 149-154.6-րդ հոդ ված նե րով (տես` ս� յն ձեռ նար կի հա վել-
ված 1) նա խա տես ված հան ցա գոր ծ�  թյ� ն նե րի հա մար դատ վա ծ�  թյ� ն �  նե ցող ան ձինք:

1

  Քա ղա քա ցին կա րող է ընդգրկ վել մի  այն մե կ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մE մ:
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն երի անդամ չեն կարող լինել`

  ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորները.
  ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամն երը.
  Դատավորները.
  Դատախազները.
  Նախարարները և նրանց տեղակալները.
  Մարզպետները և նրանց տեղակալները.
  Համայնքների ղեկավարներն �  ավագան�  անդամն երը.
  Ոս տի կա ն�  թյ�  ն� մ և ազ գա յին անվ տան գ�  թյ�  ն� մ, դա տա կան ակ տե րի հար կա-
դիր կա տար ման ծա ռա յ�  թյ�  ն� մ, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե ր� մ ծա ռա յող-
նե րը.

  Զինծառայողները.
  Վստահված անձինք, լիազոր ներկայաց� ցիչները, դիտորդները, թեկնած� ները:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ                     

ԼԻԱԶՈՐ	  	 ՆՆԵՐԸ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը` 
  կազ մա կեր պ� մ է քվե ար կ�  թյ�  նը, ամ փո փ� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րը ընտ րա-
կան տե ղա մա ս� մ.

  կազ մ� մ է ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր� -
թյ� ն, ար ձա նագ ր�  թյան օրի նա կը փակց ն� մ է տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ.

  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը, դրոշ մակ նի քը, գրան ցա մա տյա նը, քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք-
նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ ր�  թյան 2 օրի նակ նե րը, ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի 
պար կը և քվե ա տ�  փը ներ կա յաց ն� մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա-
ժո ղով.

  իրա կա նաց ն� մ է ընտ րա կան օրենսգր քով նա խա տես ված այլ լի ա զո ր�  թյ� ն ներ:
Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո ր�  թյ� ն նե րը դա դա ր� մ են քվե ար կ� -
թյան օր վա նից 5 օր հե տո, եթե ընտ ր�  թյան ար դյ� նք նե րը չեն բո ղո քարկ վել: Ընտ ր�  թյան 
ար դյ� նք նե րը բո ղո քարկ վե լ�  և վե րաք վե ար կ�  թյ� ն անց կաց վե լ�  դեպ ք� մ տե ղա մա սա-
յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո ր�  թյ� ն նե րը դա դա ր� մ են վե րաք վե ար կ�  թյան օր-
վա նից 5 օր հե տո:

ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՆԻՍ ՏԸ

 Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի առա ջին նիս տը տե ղա մա-
սա յին կենտ րո ն� մ հրա վիր վ� մ է հանձ նա ժո ղո վի կազ մա վոր ման օր վա-
նից հե տո` 3-րդ օրը, ժա մը 12:00-ին:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի յ�  րա քան չյ� ր ան դամ 
հանձ նա ժո ղո վի իր մաս նակ ցած առա ջին նիս տ� մ հրա պա րա կայ նո րեն 
ըն թեր ց� մ է պար տա վո ր�  թյան տեքստ` «Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 

2

3
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ան դա մի  պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան Սահ մա նադ ր�  թյան և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան օրենսդ ր�  թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան իրա-
կա նաց նե լ�  մա սին» �  ստո րագ ր� մ այն:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ    

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ	 ՄԸ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա ր� մ է հանձ նա ժո ղո-
վի նա խա գա հը, իսկ նրա հանձ նա րա ր�  թյան կամ բա ցա կա յ�  թյան դեպ ք� մ` հանձ նա ժո-
ղո վի քար տ�  ղա րը:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րը վեր նազ գես տի վրա պար տա-

դիր կար գով տե սա նե լի ձև ով կրE մ են իրենց վկա յա կա նը: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի մաս-
նակ ց�  թյ�  նը նշվ� մ է հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա ն� մ, որ տեղ յ�  րա քան չյ�  րը ստո-
րագր� մ է իր ազ գան վան դի մաց: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիստն իրա վա զոր է, եթե նիս տին ներ կա է 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի կե սից ավե լին: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շ� մն  ըն դ� ն վ� մ է, եթե կողմ է քվե ար կել 
նիս տին ներ կա հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի թվի կե սից ավե լին, բա ցա ռ�  թյամբ հանձ նա-
ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տ�  ղա րի պաշ տո նանկ անե լ�  վե րա բե րյալ որոշ ման, որն ըն-
դ� ն վ� մ է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ձայ նե րի ընդ հա ն� ր թվի առն վազն 2/3-ով ըն դ� ն-
ված որոշ մամբ:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի որո շ� մն  ե րի, ար ձա նագ ր�  թյ� ն նե-
րի, գրան ցա մա տյան նե րի գրա ռ� մն  ե րի պատ ճեն նե րը և քաղ վածք նե րը ստո րագ ր� մ են 
հանձնա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տ�  ղա րը և կնքվ� մ է հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԻՐԱՎ	 ՆՔՆԵՐԸ, 

ՊԱՐՏԱԿԱՆ	  	 ՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾ	 ՆԵ	  ԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն  իրավ
 նք 
 նի՝

  նա խա պես ծա նո թա նա լ�  հանձ նա ժո ղո վի քննարկ մա նը ներ կա յաց վող հար ցե րին և 
փաս տաթղ թե րին.

  ել� յթ �  նե նա լ�  հանձ նա ժո ղո վի նիս տ� մ.
  ներ կա յաց նե լ�  առա ջար կ�  թյ� ն ներ և պա հան ջե լ� , որ այդ առ թիվ անց կաց վի 
քվեար կ�  թյ� ն.

  նիս տի մաս նա կից նե րին տա լ�  հար ցեր, ստա նա լ�  պա տաս խան ներ.
  ծա նո թա նա լ�  ստաց ված դի մ� մն  ե րին, բո ղոք նե րին, գր�  թյ� ն նե րին և մյ� ս փաս-
տաթղ թե րին.

  հայտ նե լ�  ընտ ր�  թյ� ն նե րի նա խա պատ րաստ ման, կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
վե րա բե րյալ իր կար ծի քը:

4
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է՝

   իր մաս նակ ցած առա ջին նիս տ� մ ստո րագ րել «Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան-
դա մի  պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան Սահ մա նադ ր�  թյան 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան օրենսդ ր�  թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խան իրա կա նաց նե լ�  մա սի ն» պար տա վո ր�  թյան տեքս տը.

  կա տա րել հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի` իր իրա վա ս�  թյան սահ ման նե ր� մ տված 
հանձ նա րա ր�  թյ� ն նե րը.

  մաս նակ ցել հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և կա տա րել իր լի ա զո ր�  թյ� ն նե րը. 
  մաս նակ ցել հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին և քվե ար կ�  թյա նը:

Ընտրական հանձնաժողովի անդամն երին արգելվE մ է նախընտրական քարոզչE թյE ն 
կատարել և ցանկացած բնE յթի քարոզչական նյE թ տարածել:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ընտ ր�  թյ� ն նե րի ժա մա նա կա-
հատ վա ծ� մ վար ձատր վ� մ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան օրենսդ ր�  թյամբ սահ ման-
ված նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի կրկնա պա տի կի, հանձ նա ժո ղո վի քար տ�  ղա րը և հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի չա փով: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը վար ձատր վ� մ են ընտ ր�  թյ� ն նե-
րի ար դյ� նք ներն ամ փո փե լ� ց հե տո: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, հանձ նա ժո ղո վի քար տ�  ղա-
րին կամ ան դա մի ն վար ձատ ր�  թյ� ն չի տրվ� մ, եթե նա չի ստո րագ րել քվե ար կ�  թյան 
արդյ� նքնե րի ար ձա նագ ր�  թյ�  նը կամ եթե նրա լի ա զո ր�  թյ� ն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա-
րել են:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐ	  	 ՆՆԵՐԻ 

ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի  լիազոր� թյ� նները վաղաժամկետ 
դադար� մ են`

  եթե չ�  նի հանձ նա ժո ղո վ� մ նշա նակ վե լ�  իրա վ� նք.

  եթե հրա ժար վ� մ է ստո րագ րել պար տա վո ր�  թյան տեքս տը.

  եթե դա տա պարտ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան քրե ա կան օրենսգր քի 
149-154.6-րդ հոդ ված նե րով կամ նրա նկատ մամբ որ պես պա տիժ կի րառ վել է կա-
լանք կամ ազա տազր կ� մ.

  եթե ներ կա յաց րել է հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  պաշ տո նից ինք նա բա ցար կի մա սին դի-
մ� մ. 

  եթե զո րա կոչ վել է.

  եթե ՏԸՀ նա խա գա հը կամ քար տ�  ղա րը ներ կա յաց րել է այդ պաշ տո նից ինք նա բա-
ցար կի մա սին դի մ� մ:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երը պարտավոր են մասնակցել 
քվեարկ� թյանը, քվեարկ� մ են անձամբ` կողմ կամ դեմ: 
Հանձնաժողովի անդամն երը իրավ� նք չ� նեն չմասնակցել�  քվեարկ� թյանը կամ ձեռնպահ 
քվեարկել:
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Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  և Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կամ 
Հանձ նա ժո ղո վի քար տ�  ղա րի պաշ տո նից ինք նա բա ցար կի մա սին դի մ�  մը դի մ�  մա տ� ն 
ներ կա յաց ն� մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին և այդ մա-
սին ան հա պաղ տե ղե կաց ն� մ իրեն նշա նա կո ղին:

Դի մ�  մը պետք է պա ր�  նա կի դի մ
  մա տ
  ի ազ գա ն
  նը, ան
  նը, հայ րա ն
  նը, տե ղա մա-

սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա րը, դի մ
 մ ներ կա յաց նե լ
  օրը, ամի  սը, տա րե-

թի վը և ժա մը:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

ԵՎ ՔԱՐՏ	 ՂԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՆԿ	  ԱՆ ԿԱՐԳԸ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տ�  ղա րը 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ձայ նե րի ընդ հա ն� ր թվի առն վազն 2/3-ով 
ըն դ� ն ված որոշ մամբ կա րող են պաշ տո նանկ ար վել մի  այն, եթե 

քվեար կE  թյան նա խորդ օրը կամ քվե ար կE  թյան օրը ցE  ցա բե րE մ են 

ակն հայտ ան գոր ծE  թյE ն, որի հե տև ան քով կա րող է վտանգ վել քվե ար-
կ�  թյան նա խա պատ րաս տ�  մը կամ քվե ար կ�  թյան բնա կա նոն ըն թաց-
քը կամ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ամ փո փ�  մը:

Այդ դեպ ք� մ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ կամ քար տ�  ղար նշա-
նա կ� մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը` տե ղա մա սա յին 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դամն  ե րից:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ

ԵՎ ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՕՐԸ ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	 Մ 

ՆԵՐԿԱ ԼԻՆԵԼ	  ԻՐԱՎ	 ՆՔ 	 ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

 Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին ներ կա լի նե լ�  իրա-
վ� նք �  նե ցող ան ձինք վեր նազ գես տի վրա պար տա դիր կար գով տե-

սա նե լի ձև ով կրE մ են ներ կա լի նե լ�  իրա վ� ն քը հա վաս տող վկա յա-
կան: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ինչ պես նաև 
քվեար կ�  թյան ամ բողջ ըն թաց ք� մ տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ և 
քվեար կ�  թյան ար դյ� նք նե րը ամ փո փե լ�  ըն թաց ք� մ քվե ար կ�  թյան 

սե նյա կ� մ կա րող են ներ կա լի նել`

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ քարտ� ղարը պաշտոնից 
ինքնաբացարկի մասին դիմ� մ կարող է ներկայացնել քվեարկ� թյան օրվանից ոչ � շ, քան 
3 օր առաջ մի նչև ժամը 18:00-ն` համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահին:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին (քարտ� ղարին) պաշտոնանկ անել�  
մասին որոշ� մ կայացվել�  դեպք� մ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն  անհապաղ 
տեղեկացն� մ է համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահին:

5
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  զանգ վա ծա յին լրատ վ�  թյան մի  ջոց նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը, որոնք պետք է �  նե-
նան իրենց լրատ վա մի  ջո ցի կող մի ց տրված վկա յա կան: Մի ա ժա մա նակ կա րող են 
ներ կա լի նել յ�  րա քան չյ� ր լրատ վա մի  ջո ցը ներ կա յաց նող ոչ ավե լի քան 1 լրագ րող և 
1 լ�  սան կա րիչ կամ տե սա ձայ նագր ման 1 օպե րա տոր,

  մի  ջազ գա յին դի տորդ նե րը, որոնք պետք է �  նե նան ԿԸՀ-ի կող մի ց տրված վկա յա-
կան: Մի ա ժա մա նակ կա րող են ներ կա գտնվել յ�  րա քան չյ� ր հա վա տար մագր ված 
կազ մա կեր պ�  թյ�  նից մի ն չև 2 մի  ջազ գա յին դի տորդ և 1 թարգ մա նիչ,

  տե ղա կան դի տորդ նե րը, որոնք մի  ա ժա մա նակ պետք է �  նե նան եր կ�  վկա յա կան` 
դի տոր դի հա վա տար մագր ման վկա յա կան և ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ ընդգրկ-
վե լ�  որա կա վոր ման վկա յա կան կամ ստ�  գար քի ար դյ� ն քով ստա ցած դի տոր դա-
կան առա քե լ�  թյ� ն իրա կա նաց նե լ�  վկա յա կան,

  կենտ րո նա կան և ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րը` 
հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հա մա ձայ ն�  թյամբ կամ հանձ նա-
րա ր�  թյամբ,

  Երև ա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյ� ն նե րին մաս նակ ցող յ�  րա քան չյ� ր կ�  սակ ց�  թյան, 
կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի մե  կա կան վստահ ված անձ` խորհր դակ ցա կան ձայ նի 
իրա վ� ն քով: Վստահ ված ան ձինք պետք է �  նե նան   ԿԸՀ-ի կող մի ց տրա մադր ված 
վկա յա կան:

  Երև ա նի ավա գա ն�  ան դա մի  թեկ նա ծ� ն` մի  այն տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան 
արդյ� նք նե րի ամ փոփ ման նիս տին:

Վստահված անձինք

 Վստահված անձինք ներկայացն� մ են թեկնած� ների շահերը: 

Վստահ ված անձն իրա վ
 նք 
  նի`

  խորհր դակ ցա կան ձայ նի իրա վ� ն քով մաս նակ ցե լ�  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս-
տե րին, քվե ար կ�  թյան ըն թաց ք� մ ներ կա լի նե լ�  քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ.

  անար գել ծա նո թա նա լ�  քվե ա թեր թիկ նե րի նմ� շ նե րին, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նա խա գա հի, քար տ�  ղա րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րից որևէ մե  կի ներ կա-
յ� թյամբ, � մ կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, անար գել ծա նո թա նա լ�  
տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի ն�  թյան տակ գտնվող ընտ րա-
կան փաս տաթղ թե րին, տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի որո շ� մն  ե-
րին, նիս տե րի ար ձա նագ ր�  թյ� ն նե րին, դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րին, 
լիա զոր մարմն  ի` ընտ րո ղին տրա մադ րած հա մա պա տաս խան տե ղե կան քին, ստա նա-
լ�  դրանց պատ ճեն նե րը կամ դրան ցից քաղ վածք ներ (բա ցա ռ�  թյամբ ընտ րող նե րի 
ստո րագ րած ց�  ցակ նե րի), քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա հաշ վար կի ժա մա նակ 
ինք ն�  ր� յն կա տա րե լ�  քաղ վածք ներ ընտ րող նե րի ստո րագ րած ց�  ցակ նե րից. 

  ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված կար գով և դեպ քե ր� մ բո ղո քար կե լ�  հանձ նա-
ժո ղովն  ե րի որո շ� մն  ե րը, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը, ան գոր ծ�  թյ�  նը.

  կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով հե տև ե լ�  քվե ա թեր-
թիկ նե րի տպագր ման, փո խադր ման, պահ պան ման և քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վարկ-
ման գոր ծըն թաց նե րին.
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  չմի  ջամ տե լով հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  աշ խա տանք նե րին` ֆի զի կա պես ներ կա լի նե-
լ�  հանձ նա ժո ղո վի` ընտ րող նե րի գրան ց� մ իրա կա նաց նող, քվե ա թեր թիկ և քվե ար-
կ�  թյան ծրար հատ կաց նող ան դամն  ե րի, քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը կնքող և քվե ա-
տ�  փը հսկող ան դա մի  կող քին և հե տև ե լ�  նրանց աշ խա տանք նե րին.

  քվե ար կ�  թյան օրը հե տև ե լ�  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և 
դրանց վե րա բե րյալ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին ներ կա յաց նե լ�  դի տար կ� մն  եր և 
առա ջար կ�  թյ� ն ներ.

  քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք ներն ամ փո փե լիս ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա-
հի, քար տ�  ղա րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րից որևէ մե  կի ներ կա յ�  թյամբ, � մ 
կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, անար գել ծա նո թա նա լ�  քվե արկ ված 
քվե ա թեր թիկ նե րին և դրան ց� մ կա տար ված նշ� մն  ե րին, ներ կա լի նե լ�  քվե ա թեր-
թիկ նե րի հաշ վարկ մա նը և քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ամ փոփ մա նը.

  իրա կա նաց նե լ�  ընտ րա կան օրենսգր քով իրեն վե րա պահ ված այլ լի ա զո ր�  թյ� ն ներ:

Դի տոր դը, ԶԼՄ ներ կա յա ց
  ցիչն իրա վ
 նք 
  նեն` 

  ներ կա լի նե լ�  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, իսկ քվե ար կ�  թյան ըն թաց-
ք� մ` նաև քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ,

  կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով հե տև ե լ�  քվե ա թեր-
թիկ նե րի տպագր ման, փո խադր ման, պահ պան ման և քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վարկ-
ման գոր ծըն թաց նե րին.

  անար գել ծա նո թա նա լ�  քվե ա թեր թիկ նե րի նմ� շ նե րին, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նա խա գա հի, քար տ�  ղա րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րից որևէ մե  կի ներ կա-
յ�  թյամբ, � մ կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, անար գել ծա նո թա նա լ�  
տվյալ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի ն�  թյան տակ գտնվող ընտ րա կան փաս-
տաթղ թե րին, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի որո շ� մն  ե րին, նիս տե րի ար ձա նագր� -
թյ� ն նե րին, դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րին, լի ա զոր մարմն  ի` ընտ րո ղին 
տրա մադ րած հա մա պա տաս խան տե ղե կան քին, ստա նա լ�  դրանց պատ ճեն նե րը 
կամ դրան ցից քաղ վածք ներ (բա ցա ռ�  թյամբ ընտ րող նե րի ստո րագ րած ց�  ցակ նե-
րի), քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա հաշ վար կի ժա մա նակ ինք ն�  ր� յն կա տա րե-
լ�  քաղ վածք ներ ընտ րող նե րի ստո րագ րած ց�  ցակ նե րից.

  ազատ տե ղա շարժ վե լ�  քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ` քվե ա թեր թիկ նե րի �  քվե ա տ�  փի 
դի տարկ ման հա մար.

  օգտ վե լ�  ընտ րա կան օրենսգր քով նա խա տես ված այլ իրա վ� նք նե րից:
Դի տոր դը, զանգ վա ծա յին լրատ վ�  թյան մի  ջո ցի ներ կա յա ց�  ցի չը իրա վ� նք չ�  նի մի  ջամտե-
լ�  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին:

Վստահ ված ան ձինք, դի տորդ նե րը, զանգ վա ծա յին լրատ վ�  թյան մի  ջոց նե րի ներ կա յա ց� -
ցիչ նե րը կա րող են լ�  սան կա րա հա նել, տե սան կա րա հա նել ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի 
նիս տե րը, ինչ պես նաև քվե ար կ�  թյան ըն թաց քը` չխախ տե լով ընտ րող նե րի քվե ար կ�  թյան 
գաղտ նի �  թյան իրա վ� ն քը:  

 Վստահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի իրա վունք նե-

րի որևէ սահ մա նա փա կում չի թույ լատր վում: Ոչ ոք (այդ թվում` ընտ րա կան 

հանձ նա ժո ղով նե րը) իրա վունք չու նի դի տոր դին, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան 

մի ջո ցի ներ կա յա ցուց չին, վստահ ված ան ձին դուրս հա նե լու քվե ար կու թյան 

սե նյա կից կամ ցան կա ցած այլ կերպ նրանց մե կու սաց նե լու հանձ նա ժո ղո վի 

աշ խա տանք նե րին ներ կա լի նե լուց, բա ցա ռու թյամբ նրանց ձեր բա կա լե լու կամ 

կա լա նա վո րե լու դեպ քե րի:
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ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ Ց	 ՑԱԿՆԵՐԸ 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ Ց	 ՑԱԿ

Քվե ար կ�  թյան օր վա նից 2 օր առաջ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա-
հը լի ա զոր մարմն  ից ստա ն� մ է ընտ րա կան տե ղա մա սի ընտ րող նե րի հիմն  ա կան ց�  ցա կը 
եր կ�  օրի նա կից` 1-ին օրի նա կը կազմ ված մա տյա նի ձև ով, 2-րդ օրի նա կը` տե ղա մա սա յին 
կենտ րո ն� մ փակց նե լ�  հա մար: Ց�  ցա կը էջա կալ ված, ց�  ցա կի յ�  րա քան չյ� ր էջ ստո-
րագր ված  և կնքված պետք է լի նի լի ա զոր մարմն  ի կող մի ց: Քվե ար կE  թյան օր վա նից 2 օր 

առաջ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ց�  ցա կի 2-րդ օրի նա կը 
փակց ն� մ է տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ` բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղ� մ` նախ կի ն� մ 
փակց ված ց�  ցակ նե րի փո խա րեն: Ց�  ցակ նե րը փակց ված են մն � մ տե ղա մա սա յին կենտ-
րո ն� մ մի ն չև տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո ր�  թյ� ն նե րի դա դար ման 
օրը:

ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՕՐԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ	 Մ ԿԱԶՄՎՈՂ

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՑ	 ՑԻՉ Ց	 ՑԱԿ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ընտ րող նե րի հիմն  ա կան ց�  ցա կի հետ մի  ա ժա-
մա նակ ստա ն� մ է քվե ար կ�  թյան օրն ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ կազմ վող ընտ րող նե րի 
լրա ց�  ցիչ ց�  ցա կի ձև աթղ թեր:

Քվե ար կE  թյան օրն այս ցE  ցա կE մ  ընդգրկ վE մ են`

  տվյալ ընտ րա կան տե ղա մա սի տա րած ք� մ հաշ վառ ված, սա կայն ընտ րող նե րի ց� -
ցա կ� մ չընդգրկ ված ընտ րող նե րը` ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ ընդգրկ ված չլի նե լ�  մա-
սին լի ա զոր մարմն  ի տե ղե կան քի հի ման վրա. 

  քվե ար կ�  թյան օրը դա տա րա նի վճիռ ներ կա յաց րած ընտ րող նե րը:

6

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ընտրողների ց� ցակի օրինակը քվեարկ� թյան օրվանից 2 օր առաջ տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահը փակցն� մ է տեղամասային կենտրոն� մ բոլորի 
համար տեսանելի տեղ� մ` նախկին� մ փակցված ց� ցակների փոխարեն:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Տվյալ ընտրական տեղամասի տարածք� մ հաշվառված, սակայն ընտրողների ց� ցակ� մ 
չընդգրկված ընտրողները լրաց� ցիչ ց� ցակ� մ ընդգրկվել�  համար դիմ� մ են լիազոր 
մարմն ի տարածքային ստորաբաժանմանը:
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ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆՅ	 ԹԵՐԻ

ԵՎ ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՍՏԱՑ	 ՄԸ

ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՑ

 Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը (որին կա րող 
են �  ղեկ ցել հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը, վստահ ված ան ձինք, դի տորդ-
նե րը, ԶԼՄ ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը) քվե ար կ�  թյան նա խորդ օրը ընտ րա-
տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից ստա ն� մ է հե տև յալ ընտ-
րա կան փաս տաթղ թե րը և պա րա գա նե րը`

  քվե ա թեր թիկ նե րը (ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ ընտ րող նե րի թվի մի ն չև 3 տո կոս ավե լի 
քա նա կով, բայց ոչ պա կաս, քան ընտ րող նե րի թվից 2 քվե ա թեր թիկ ավե լին).

  քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը (քվե ա թեր թիկ նե րի թվին հա մա պա տաս խան).

  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա-
նագ ր�  թյան ձև աթղ թե րը (առն վազն 4 օրի նակ). 

  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա-
նագ ր�  թյ�  նից քաղ ված քի ձև աթղ թեր.

  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը փա թե թա վոր ված ան թա փանց 
փա թե թ� մ, փակ ված, ԿԸՀ-ի և ԸԸՀ-ի կող մի ց կնքված.

  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը.

  ՏԸՀ-ի կնի քի և ՏԸՀ ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րի օգ տա գործ ման հա մար 
թա նաք և բար ձիկ.

  ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը դրոշ մակն քե լ�  հա մար նա խա տես ված 
դրոշ մակ նի քը.

  ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը դրոշ մակն քե լ�  հա մար նա խա տես ված 

հա տ� կ թա նաք և բար ձիկ.

  քվե ախ ցիկ նե րը (յ�  րա քան չյ� ր 750 ընտ րո ղի հա մար առնվազն մե կ քվե ախ ցիկ հաշ-
վար կով).

  քվե ա տ� փ իր կա պիչ նե րով.

  ծրար ներ ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը փա թե թա վո րե լ�  հա մար.

  տե սա կա վոր ված և փա թե թա վոր ված ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը հա վա քե լ�  հա-
մար մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պարկ. 

  քվե ա թեր թի կին հա մա պա տաս խա նող ստվա րաթղ թե կա ղա պար` տե սո ղ�  թյան 
պատ ճա ռով քվե ա թեր թիկն ինք ն�  ր� յն լրաց նե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն չ�  նե ցող ընտ-
րող նե րի հա մար. 

  քվե ա թեր թի կի նմ�  շը` տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ փակց նե լ�  հա մար.

  Երև ա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյ� ն նե րին մաս նակ ցող կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի, կ�  սակ-
ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի ընտ րա կան ց�  ցակ նե րով պաս տառ` տե ղա մա սա յին կենտ րո-
ն� մ փակց նե լ�  հա մար.

  �  ս�  ցո ղա կան նշա նա կ�  թյան պաս տառ ներ` քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ փակց նե լ�  
հա մար.

  գրե նա կան և այլ անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ:

7
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Ընտրական փաստաթղթերն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստացվ� մ 
են հանձնողի �  ընդ� նողի կողմի ց ստորագրել�  և ստացական տալ�  մի ջոցով: 

 ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ԳՈՐԾՈՂ	  	 ՆՆԵՐԸ ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐԸ  

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ավարտել 

ստորև նշված բոլոր գործողE թյE նները մի նչև քվեարկE թյան նա-

խորդ օրը` ժամը` 24:00-ն:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿՆԻՔՆԵՐԻ ԲԱՇԽ	 ՄԸ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  իր նիս տ� մ վի ճա կա հա ն� -
թյամբ բաշ խ� մ է տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  
ան հա տա կան կնիք նե րը: Այդ նպա տա կով`

1. տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան հա տա-
կան կնիք նե րը տե ղա վո ր� մ է վի ճա կա հա ն�  թյան արկ ղի մե ջ,

2. հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը, այդ թվ� մ` հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և 
քար տ�  ղա րը, ազ գա ն� ն նե րի, իսկ ազ գա ն� ն նե րը հա մընկ նե լ�  դեպ-
ք� մ` ան� ն նե րի (հայ րա ն� ն նե րի) այբ բե նա կան հեր թա կա ն�  թյամբ 
վի ճա կա հա ն�  թյան արկ ղից հա ն� մ են մե  կա կան ան հա տա կան կնիք,

3. հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի գրան ցա մա տյա նի հա մա պա տաս խան մա ս� մ իրենց ազ գան-
վան դի մաց դն� մ են ան հա տա կան կնիք նե րի նմ� շ նե րը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Մինչև քվեարկ� թյան օրը փաթեթավորված կնիքի փաթեթը բացելն արգելվ� մ է և հանգեցն� մ 
քրեական պատասխանատվ� թյան:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ստ� գ� մ է, որ հանձնաժողովին 
հատկացված քվեարկ� թյան արդյ� նքների արձանագր� թյ� նների բոլոր օրինակներ� մ 
ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց լրացված լինեն տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը և ել� նդների համարները:

 Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը

(լրացվ� մ է ընտրատարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց)
ել
 նդների համարները 

(լրացվ� մ է ընտրատարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց)

(Ա) ___________________________________________

 N _____________________________________________

8
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Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը կա րող է E  նե նալ սե փա կան դրոշմ, 

սա կայն այն E  նե նա լը պար տա դիր չէ:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը սե փա կան դրոշ մը, իր ստո րագ ր� -
թյան փո խա րեն, կա րող է օգ տա գոր ծել մի  այն հե տև յալ դեպ քե ր� մ.

 ✓ դրոշ մե լ քվե ա թեր թիկ նե րը և ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի բո լոր էջե րը (ԸՕ 59-րդ 
հոդ վա ծի 7-րդ մաս),

 ✓ դրոշ մե լ հաշ վարկ ված և տե սա կա վոր ված քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի �  քվե ա թեր-
թիկ նե րի փա թեթ նե րը (ԸՕ 67-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մաս),

 ✓ դրոշ մե լ ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը 
(ԸՕ 71-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մաս),

 ✓ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 59-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սով սահ ման ված կար-

գի հա մա ձայն գրան ցա մա տյա նE մ դրվE մ է նաև տե ղա մա սա յին ընտ րա կան 

հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  ստո րագ րE  թյան և սե փա կան դրոշ մի  նմE շ նե րը:

ՎԻՃԱԿԱՀԱՆ	  	 Ն̀  ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ

ԵՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ Ց	 ՑԱԿՆԵՐԻ ԷՋԵՐԸ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԵՐԵՔ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՈՐՈՇԵԼ	  ՀԱՄԱՐ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  իր նիս տ� մ վի ճա կա հա ն�  թյամբ որո շ� մ Է 
քվե ա թեր թիկ նե րը և ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի էջե րը ստո րագ րող հանձ նա ժո ղո վի 3 ան-
դամն  ե րին: Վի ճա կա հա ն�  թյամբ որոշ ված այդ ՏԸՀ 3 ան դամն  ե րը պար տա վոր են 2013 
թվա կա նի մա յի սի 4-ին` մի ն չև ժա մը 24:00-ն, ստո րագ րել կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե լ 
կամ ան հա տա կան կնի քով կնքել բո լոր քվե ա թեր թիկ նե րը և ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի բո լոր 
էջե րը:

Վի ճա կա հա նE  թյա նը մաս նակ ցE մ են տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի բո-

լոր ան դամն  ե րը` այդ թվE մ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տE  ղա րը:

1. Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը նա խա պատ րաս տ� մ է նիս-
տին ներ կա հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի թվին հա վա սար թվով իրա րից չտար բեր վող 
թեր թիկ ներ,

2. երե քի վրա նշ� մ է «Երև ա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյ�  ն» բա ռե րը,
3. բո լոր թեր թիկ նե րը քա ռա պա տիկ ծա լ� մ է` այն պես, որ դրանք մի  մյան ցից չտար բեր-

վեն և գց� մ վի ճա կա հա ն�  թյան արկ ղի մե ջ,
4. ՏԸՀ-ի ան դամն  ե րը, այդ թվ� մ` հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տ�  ղա րը, ազ գա-

ն� ն նե րի, իսկ ազ գա ն� ն նե րը հա մընկ նե լ�  դեպ ք� մ` ան� ն նե րի (հայ րա ն� ն նե րի) 
այբ բե նա կան հեր թա կա ն�  թյամբ վի ճա կա հա ն�  թյան արկ ղից հա ն� մ են մե  կա կան 
թեր թիկ,

5. Վի ճա կա հա ն�  թյան ար դյ� նք ներն ար ձա նագր վ� մ են տե ղա մա սա յին ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա ն� մ: 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ

Ց	 ՑԱԿՆԵՐԻ ԷՋԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐ	 ՄԸ

 տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հաշ վ� մ է ստաց-
ված քվե ա թեր թիկ նե րը և հեր թա կան հա մար նե րով հա րյ�  րա կան 
քվեա թեր թիկ, դրանց վրա առ կա անց քե րի մա սով` կա պ� մ,
հանձ նա ժո ղո վը հաշ վ� մ է նաև քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը և 
առանձ նաց նե լով հա րյ�  րա կան ծրար` կա պ� մ,
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քվե ա թեր թիկ նե րը կա պե լ� ց հե տո վի ճա կա հա ն�  թյամբ որոշ ված 
հանձ նա ժո ղո վի 3 ան դամն  ե րը ստո րագ ր� մ կամ սե փա կան դրոշ-
մով դրոշ մ� մ կամ ան հա տա կան կնի քով կնք� մ են Երև ա նի ավա-
գա ն�  ընտ ր�  թյան քվե ա թեր թիկ նե րը:

 ✓ Ստո րագ ր�  թյ�  նը, դրոշ մը կամ ան հա տա կան կնի քը դրվ� մ է 
քվե ա թեր թի կի հա կա ռակ կող մ� մ` հատ ման գծից ներ քև, այն-
պես, որ քվե ա թեր թիկ նե րը մա րե լ�  ժա մա նակ ստո րագ ր� -
թյ� ն նե րի ամ բող ջա կա ն�  թյ�  նը պահ պան վի:

 ✓ Վի ճա կա հա ն�  թյամբ որոշ ված հանձ նա ժո ղո վի յ�  րա քան չյ� ր ան դամ ինքն է որո-
շ� մ ստո րագ րե լ�  իր հա մար նա խընտ րե լի տար բե րա կը: Եթե դնե լ�  է ստո րագր� -
թյ� ն, ապա նա տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նի 
սահ ման ված տե ղ� մ դն� մ է իր ստո րագ ր�  թյան նմ�  շը, սե փա կան դրոշ մով դրոշ-
մե  լ�  դեպ ք� մ` դրոշ մի , տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  ան-
հա տա կան կնի քով կնքե լ�  դեպ ք� մ` այդ կնի քի նմ�  շը:

Ստո րագ րե լ�  ժա մա նակ հանձ նա ժո ղո վը ստ�  գ� մ է քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար նե րի հեր-
թա կա ն�  թյ�  նը: Տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմ�  շից տար բեր վող 
կամ կրկնվող հա մար նե րով քվե ա թեր թի կը կա պից հան վ� մ է, քվե ա թեր թի կի վրա նշվ� մ 
է «խո տա ն» բա ռը` ին չի վե րա բե րյալ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա ն� մ կա տար վ� մ է գրա ռ� մ: Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա ն� մ գրառ վ� մ են նաև տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով քվե ա թեր թիկ նե րի 
հա մար նե րի հեր թա կա ն�  թյան խախտ ման դեպ քե րը:

Տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմE  շից տար բեր վող կամ կրկնվող հա-

մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը մար վE մ են: Մար ված քվե ա թեր թիկ նե րը պահ վE մ են տե ղա մա-

սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի չհրկիզ վող պա հա րա նE մ և քվե ար կE  թյան ար դյE նք-

նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ հաշ վարկ վE մ մն ա ցած մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի հետ:

Վի ճա կա հա նE  թյամբ որոշ ված հանձ նա ժո ղո վի նE յն 3 ան դամն  ե րը ստո րագ րE մ կամ 

սե փա կան դրոշ մով դրոշ մE մ կամ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա-

մի  ան հա տա կան կնի քով կնքE մ են տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին հատ-

կաց ված ընտ րող նե րի ցE  ցակ նե րի բո լոր էջե րը:

 ✓ Ստո րագ րE  թյE  նը, դրոշ մը կամ ան հա տա կան կնի քը դրվE մ է ընտ րող նե րի 

ցE  ցակ նե րի յE  րա քան չյE ր էջի հա կա ռակ կող մE մ:

Քվե ա թեր թիկ ներն �  ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի էջե րը ստո րագ րե լ� ց հե տո փաս տաթղ թե-
րի պահ պան ման հա մար նա խա տես ված չհրկիզ վող պա հա րա ն� մ տե ղադր վ� մ են`

 ✓ քվե ա թեր թիկ նե րի կա պե րը, 
 ✓ ընտ րող նե րի հիմն  ա կան ց�  ցակ նե րը, 
 ✓ քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի փա թեթ նե րը, 
 ✓ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, 
 ✓ ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը դրոշ մակն քե լ�  հա մար նա խա տես-

ված դրոշ մակ նի քը,
 ✓ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվեաթերթիկները և ընտրողների ց� ցակների էջերը ստորագրել�  ընթացք� մ հանձնաժողովի 
անդամը ստորագրման իր ընտրած տարբերակը փոփոխել չի կարող:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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Պա հա րա նը փակ վ� մ և փակ ման մա սը թղթով սոսնձ վ� մ է: Սոսնձ ված թղթի վրա ստո-
րագ ր� մ կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մ� մ են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տ�  ղա-
րը. հանձ նա ժո ղո վի մյ� ս ան դամն  ե րը և վստահ ված ան ձինք ևս կա րող են ստո րագ րել կամ 
սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե լ սոսնձ ված թղթի վրա:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը պա հա րա նը հանձ ն� մ է պահ-
պան ման ոս տի կա ն�  թյան ծա ռա յող նե րին, որի մա սին գրան ցա մա տյա ն� մ կազմ վ� մ է ար-
ձա նագ ր�  թյ� ն:

Ք ՎԵ ԱՐ Կ	  ԱՆ ՍԵՆՅԱ ԿԻ

ԿԱ ՀԱ ՎՈ Ր	 Մ

 

Քվե ար կE  թյան խցիկ նե րը տե ղադր վE մ են մի  մյան ցից առն վազն 1 մե տր հե ռա վո րE -

թյամբ և այն դիր քով, որ ընտ րո ղը քվե ար կե լիս լի նի հանձ նա ժո ղո վին դեմ քով և թի կE ն-

քով դե պի պա տը:

Ընտ րող նե րի գրանց ման, ընտ րող նե րին քվե ա թեր թիկ ներ �  քվե ար կ�  թյան ծրար ներ հատ-
կաց նե լ�  և քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը կնքե լ�  հա մար տե ղա մա սա յին կենտ րոն նե ր� մ տե-
ղադր վ� մ են աշ խա տան քա յին սե ղան ներ: 

Ընտ րող նե րի գրանց ման և ընտ րող նե րին քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կ�  թյան ծրար ներ 
հատ կաց նող ան դամն  ե րի աշ խա տա տե ղե րից յ�  րա քան չյ�  րի մի  ջև նա խա տես վ� մ է 
առն վազն մե կ աշ խա տա տեղ վստահ ված ան ձի հա մար:  Եթե  ընտ րող նե րի գրան ց� մ 
իրա կա նաց նող և ընտ րող նե րին քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կ�  թյան ծրար ներ հատ կաց-
նող եր կ�  ան դամն  երն էլ նշա նակ ված են խորհր դա րա նա կան ընդ դի մ�  թյ� ն ներ կա յաց-
նող կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) կող մի ց, ապա վստահ ված ան ձի 
հա մար նա խա տես ված աշ խա տա տե ղը զբա ղեց նե լ�  նա խա պատ վ�  թյան իրա վ� նք �  նի 
խորհր դա րա նա կան մե  ծա մաս ն�  թյ� ն ներ կա յաց նող կ�  սակ ց�  թյան (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե-
րի դա շին քի) վստահ ված ան ձը, ընդ որ� մ առա վել մե ծ խմբակ ց�  թյ� ն �  նե ցող կ�  սակ-
ց�  թյան վստահ ված անձն �  նի առաջ ն�  թյ� ն: Հա կա ռակ դեպ ք� մ այդ տե ղը զբա ղեց-
նե լ�  նա խա պատ վ�  թյան իրա վ� նք �  նի խորհր դա րա նա կան ընդ դի մ�  թյ� ն ներ կա յաց-
նող կ�  սակ ց�  թյան (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) վստահ ված ան ձը, ընդ որ� մ առա վել 
մե ծ խմբակ ց�  թյ� ն �  նե ցող կ�  սակ ց�  թյան վստահ ված անձն �  նի առաջ ն�  թյ� ն, եթե 
այդ կ�  սակ ց�  թյան (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) նշա նա կած հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը 
գոր ծա ռ� յթ չի իրա կա նաց ն� մ:

Քվե ա տ�  փը, հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի աշ խա տա սե ղան նե րը տե ղադր վ� մ են ընտ րա-
կան տե ղա մա ս� մ գտնվե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձանց հա մար տե սա նե լի տե ղ� մ: 

Քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ կամ դրա մ� տ քի մոտ փակց վ� մ են քվե ա թեր թի կի նմ�  շը, 
Երևա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյ� ն նե րին մաս նակ ցող կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի, կ�  սակ ց�  թյ� ն-
նե րի դա շին քի ընտ րա կան ց�  ցակ նե րով պաս տա ռը:

9

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվեարկ
 թյան սենյակի կահավոր
 մը պետք է ավարտվի քվեարկ
 թյան 

նախորդ օրը` 4 մայիսի 2013 թ. մի նչև ժամը 24:00-ն:
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 ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ԳՈՐԾՈՂ	  	 ՆՆԵՐԸ ՔՎԵԱՐԿ	  ԱՆ ՕՐԸ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը քվե ար կE -

թյան օրը` 5 մա յի սի 2013թ., պետք է ներ կա յա նան տե ղա մա սա յին 

կենտ րոն ոչ E շ, քան ժա մը 06:45-ին

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ստ�  գե լով պա-
հա րա նին սոսնձ ված թղթի ամ բող ջա կա ն�  թյ�  նը ոս տի կա ն�  թյան ծա-
ռա յող նե րից ըն դ�  ն� մ է չհրկիզ վող պա հա րա նը, որի մա սին գրան ցա-
մա տյա ն� մ կազմ վ� մ է ար ձա նագ ր�  թյ� ն: 

Այդ պա հին չհրկիզ վող պա հա րա նը դեռ չի բաց վE մ:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տը սկս� մ է քվե ար կE -

թյան օրը` ժա մը 7:00-ին: 

Նիս տի ժա մը տե ղա փոխ վել չի կա րող:

Նիս տին ներ կա վստահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի, ԶԼՄ-նե րի ներ կա յա ցE  ցիչ նե րի 

տվյալ նե րը լրաց վE մ են տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նի 

երկ րորդ մա սE մ` յE  րա քան չյE  րի հա մար նա խա տես ված տե ղE մ:

Քվե ար կ�  թյան օրը` ժա մը 7:00-ի նիս տ� մ հանձ նա ժո ղո վը վի ճա կա հա ն�  թյամբ որո շ� մ է.

1. ընտ րող նե րի գրան ց� մն  իրա կա նաց նող ան դամն  ե րին` մի ն չև 1 000 ընտ րո ղի հաշ-
վար կով առն վազն մե կ ան դամ.

2. քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կ�  թյան ծրար ներ հատ կաց նող ան դամն  ե րին` մի ն չև                
1 000 ընտ րո ղի հաշ վար կով առն վազն մե կ ան դամ.

3. քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի կնքման և քվե ա տ�  փի հա մար պա տաս խա նա տ�  առնվազն 
մե կ ան դա մի .

4. տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի` 2 ժա մը մե կ պար բե րա կա-
ն�  թյամբ գոր ծա ռ� յթ նե րի հեր թա փո խը: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տE  ղա րը գոր ծա ռE յթ նե րի բաշխ ման  վի ճա կա հա-

նE  թյա նը չեն մաս նակ ցE մ: 

10

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Եթե նիստին ներկայացել են վստահված անձինք, դիտորդներ, ԶԼՄ ներկայաց� ցիչներ, 
վերադաս (կենտրոնական և (կամ) ընտրատարածքային) ընտրական հանձնաժողովի 
անդամն եր, ստ� գվ� մ է նրանց համապատասխան վկայականների առկայ� թյ� նը 
վերնազգեստի վրա:
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Վի ճա կա հա ն
  թյ
 նն իրա կա նաց վ
 մ է հե տև յալ կերպ` 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը վի ճա կա հա ն�  թյա նը մաս նակ ցող 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի թվին հա վա սար թվով իրա րից չտար բեր վող թեր թիկ նե րից.

  մե  կի վրա նշ� մ է «ցE  ցակ-1», իսկ ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ  1000-ից ավել ընտ րո ղի 
դեպ ք� մ` հա ջորդ թեր թի կի վրա` «ցE  ցակ-2» բա ռե րը,

  մե  կի վրա նշ� մ է «քվե ա թեր թիկ-1», իսկ ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ 1000-ից ավել 
ընտ րո ղի դեպ ք� մ` հա ջորդ թեր թի կի վրա` «քվե ա թեր թիկ-2» բա ռե րը: 

  մե  կի վրա նշ� մ է «քվե ա տE  փ» բա ռը:
Բո լոր թեր թիկ նե րը (նաև նշ� մ չպա ր�  նա կող) ծա լ� մ է այն պես, որ մի  մյան ցից չտար բեր-
վեն և տե ղա վո ր� մ վի ճա կա հա ն�  թյան արկ ղի մե ջ: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը, բա ցա-
ռ�  թյամբ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տ�  ղա րի, ազ գա ն� ն նե րի, իսկ ազ գա ն� ն նե-
րը հա մընկ նե լ�  դեպ ք� մ` ան� ն նե րի (հայ րա ն� ն նե րի) այբ բե նա կան հեր թա կա ն�  թյամբ 
վի ճա կա հա ն�  թյան արկ ղից հա ն� մ են մե  կա կան թեր թիկ:

Ամբողջ աշխատանքը բաժանվE մ է 6 հերթափոխի՝ յE րաքանչյE րը 2 ժամ տևողE թյամբ՝ 

1) ժամը 8:00-10:00-ը, 

2) ժամը 10:00-12:00-ը, 

3) ժամը 12:00-14:00-ը,

4) ժամը 14:00-16:00-ը, 

5) ժամը 16:00-18:00-ը, 

6) ժամը 18:00-20:00-ը: 

6 հերթափոխից յ
 րաքանչյ
 րի համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն  

իրականացն
 մ է առանձին վիճակահան
 թյ
 ն:

Վիճակահան� թյ� նների արդյ� նքները գրառվ� մ են տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի գրանցամատյան� մ:

Հ
ե
ր
 թ

ա
 փ

ո
խ

Ընտրողների գրանցE մն  

իրականացնող

(մի ն չև 1000 ընտ րո ղի հաշ վար կով 
առն վազն` մե կ,

իսկ 1000-ից ավե լիի դեպ ք� մ`
եր կ�  ան դամ)

Քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կE  թյան 

ծրար ներ հատ կաց նող

(մի ն չև 1000 ընտ րո ղի
հաշ վար կով առն վազն` մե կ,

իսկ 1000-ից ավե լիի դեպ ք� մ`
եր կ�  ան դամ)

ՔվեարկE թյան 

ծրարների

կնքման 

և քվեատE փի 

համար 

պատասխանատE  

(առնվազն
մե կ անդամի )

« ցE  ցակ 1» « ցE  ցակ 2» «ք վե ա թեր թիկ 1» «ք վե ա թեր թիկ 2» 
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10-12

12-14

14-16

16-18

18-20
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10 14
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Յ�  րա քան չյ� ր հեր թա փո խի դի մաց` դա տարկ վան դակ նե ր� մ նշվ� մ է վի ճա կա հա ն�  թյան 
ար դյ� ն ք� մ հա մա պա տաuխան գոր ծա ռ� յթն իրա կա նաց նող հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  
ան� ն-ազ գա ն�  նը:
Վի ճա կա հա ն�  թյան ար դյ� ն ք� մ, ըստ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րին բա ժին ըն կած թեր-
թիկ նե րի նշ� մն  ե րի, հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի մի  ջև բաշխ վ� մ են առա ջին հեր թա փո խի 
կող մի ց քվե ար կ�  թյ�  նը կազ մա կեր պե լ�  հա մար նա խա տես ված պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը:
Հանձ նա ժո ղո վի յE  րա քան չյE ր ան դամ ամե ն հեր թա փո խի ժա մա նակ իրա կա նաց նE մ է 

այն գոր ծա ռE յ թը, որի ան վա նE  մը պա րE  նա կող թեր թի կը վի ճա կա հա նE  թյամբ բա ժին 

է ըն կել իրեն:
Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը վի ճա կա հա ն�  թյ� ն նե րի ար դյ� նք նե րին հա մա պա տաս խան 
ապա հո վ� մ է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի` 2 ժա մը մե կ պար բե րա կա ն�  թյամբ հեր թա փո խը:
Մին չև տե ղա մա սա յին կենտ րո նի բա ցE  մը (մի ն չև ժա մը 8:00-ը) տե ղա մա սա յին ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը  քվե ար կ�  թյա նը ներ կա լի նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձանց ներ-
կա յ�  թյամբ.

  բա ց� մ է չհրկիզ վող պա հա րա նը.
  հա ն� մ է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք-
նե րը և հանձ նա ժո ղո վի յ�  րա քան չյ� ր ան դա մի ն հանձ ն� մ 
նա խորդ օր վա վի ճա կա հա ն�  թյամբ իրեն տրա մադր ված ան-
հա տա կան կնի քը, որը մի ն չև քվե ար կ�  թյան ավար տից հե տո 
փա թե թա վոր վե լը գտնվ� մ է հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  մոտ.

  հա ն� մ է դրոշ մակ նի քը.
  հա ն� մ է հա րյ�  րա կան փա թեթ նե րով քվե ա թեր թիկ նե րը և քվե-
ար կ�  թյան ծրար նե րը �  հանձ ն� մ է քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար-
կ�  թյան ծրար ներ հատ կաց նող ան դա մի ն (ան դամն  ե րին).

  հա ն� մ է ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րը և հանձ ն� մ է ընտ րող նե րի 
գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տ�  ան դա մի ն (ան դամն  ե րին).

  հա ն� մ է հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, ստ�  գ� մ է 
փա թե թա վոր ված կնի քի փա թե թի ան ձեռնմխ  ե լի �  թյ�  նը, բա-
ց� մ է փա թե թա վոր ված կնի քը` մկրա տով կտրե լով փա թե թը կե-
տագ ծով նշված տե ղ� մ, գրան ցա մա տյա ն� մ կնիք դնե լով` հայ-
տա րա ր� մ է կնի քի հա մա րը. 

  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի քը հանձ ն� մ է քվե ար-
կ�  թյան ծրար նե րը կնքող և քվե ա տ�  փի հա մար պա տաս-
խա նա տ�  ան դա մի ն: Նրան է փո խանց վ� մ քվե ար կ�  թյան 
ծրար նե րը կնքե լ�  հա մար բար ձի կը և ընտ րո ղի ան ձը հաս-
տա տող փաս տա թ� ղ թը դրոշ մակն քե լ�  հա մար բար ձի կը: 
Դրոշ մակնք ման հա մար նա խա տես ված հա տ� կ թա նա քը 
պահ վ� մ է չհրկիզ վող պա հա րա ն� մ.

  ստ�  գ� մ է քվե ա տ�  փի դա տարկ լի նե լը (բարձ րա ձայն հայտ-
նե լով այդ մա սին), և մի ն չև փա կե լը այն ց�  ցադ ր� մ է նիս տին 
ներ կա լի նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձանց, ապա փա կ� մ և 
կնք� մ է քվե ա տ�  փը:

Վե րո հի շյալ բո լոր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի մա սին հա մա պա տաս խան գրա-
ռ� մ է կա տար վ� մ գրան ցա մա տյա ն� մ: 

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Նշված բո լոր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը կա տար վ� մ են այն հաշ վով, որ պես զի ժա մը 8:00-ի 
դր� թյամբ կա տար ված և ավարտ ված լի նեն:

100

00003

00002

00001
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Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ժա մը 8:00-ին, բարձ րա ձայն հայ-
տա րա ր� մ է քվե ար կ�  թյան սկիզ բը և թ� յ լատ ր� մ ընտ րող նե րի մ� տ քը քվե ար կ�  թյան 
սե նյակ: 

Տե ղա մա սա յին կենտ րո նը բաց վե լE ց հե տո տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 

նա խա գա հը ան մի  ջա պես տե ղե կաց նE մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո-

ղո վի նա խա գա հին տե ղա մա սը բաց ված լի նե լE  մա սին:

ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԸ

  կազ մա կեր պ� մ և վե րահս կ� մ է քվե ար կ�  թյան կազ մա կեր պ� մն  
�  անց կա ց�  մը, անհ րա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ օժան դա կ� մ գոր-
ծա ռ� յթ իրա կա նաց նող ան դամն  ե րին, փո խա րի ն� մ նրանց բա-
ցա կա յ�  թյան դեպ ք� մ. 

  պահ պա ն� մ է կարգ �  կա նո նը տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ և 
ապա հո վ� մ է քվե ար կ�  թյան գաղտ նի �  թյ�  նը.

  կար գա վո ր� մ է ընտ րող նե րի հոս քը տե ղա մա սա յին կենտ րոն.
  ըստ անհ րա ժեշ տ�  թյան քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կ�  թյան ծրար ներ է տրա մադ ր� մ 
հանձ նա ժո ղո վի` քվե ա թեր թիկ նե րի և քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի տրա մադր ման հա-
մար պա տաս խա նա տ�  ան դա մի ն, նրա նից ըն դ�  նե լով օգ տա գործ ված քվե ա թեր-
թիկ նե րի ել� նդ նե րը.

 վի ճա կա հա ն�  թյ� ն նե րի ար դյ� նք նե րին հա մա պա տաս խան ապա-
հո վ� մ է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի` 2 ժա մը մե կ պար բե րա կա ն� -
թյամբ հեր թա փո խը:

Հանձ նա ժո ղո վի քար տE  ղա րը հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա-
րա ր�  թյամբ գրա ռ� մն  եր է կա տա ր� մ գրան ցա մա տյա ն� մ, օժան դա-
կ� մ գոր ծա ռ� յթ իրա կա նաց նող ան դամն  ե րին, փո խա րի ն� մ նրանց 
բա ցա կա յ�  թյան դեպ ք� մ:

11

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ժա մը 8:00-ին տե ղա մա սը պետք է լի նի լի ար ժեք պատ րաստ քվե ար կ� -
թյ�  նը սկսե լ�  հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը պետք է զբա ղեց-
րած լի նեն իրենց տե ղե րը: Սե ղան նե րին պետք է լի նեն ընտ րա կան բո լոր 
անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը: 

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Եթե քվե ար կ�  թյան օրը` ժա մը 8:00-ին, մի ն չև 1 000 ընտ րող �  նե ցող ընտ րա կան տե ղա-
մա սի դեպ ք� մ 5-ից պա կաս, իսկ 1 000-ից ավե լի ընտ րող �  նե ցող ընտ րա կան տե ղա մա սի 
դեպ ք� մ 7-ից պա կաս թվով տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է ներ կա-
յա ցել, ապա տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան մի  ջա պես տե ղե-

կաց ն
 մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին: Չներ կա յա ցած 
ան դամն  ե րի լի ա զո ր�  թյ� ն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա ր� մ են, և ան դամն  ե րի թի վը հա մա պա-
տաս խա նա բար մի ն չև 5 և 7 ան դամ լրաց ն� մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի նա խա գա հը, տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե ր� մ ընդգրկ վե լ�  իրա վ� նք 
�  նե ցող ան ձանց թվից: 
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Ար գել վ� մ է տե ղա մա սա յին կենտ րոն զեն քով, ռազ մամ թեր քով մ� տք գոր ծե լը: 

Քվե ար կ�  թյան բնա կա նոն ըն թաց քի վտանգ ման դեպ քե ր� մ տե ղա մա սա յին կենտ րոն զեն-
քով մ� տք գոր ծել կա րող են մի  այն ոս տի կա ն�  թյան ծա ռա յող նե րը` տե ղա մա սա յին ընտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի թ� յլտ վ�  թյամբ:

Քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ կ�  տա կ� մն  ե րից �  խառ նաշ փո թից խ�  սա փե լ�  նպա տա կով 
տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը պետք է հսկի և պար բե րա բար 
ստ�  գի, թե քվե ար կող նե րից բա ցի ով քեր են ներ կա տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ, և ար դյո՞ք 
բո լորն �  նեն տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ ներ կա գտնվե լ�  իրա վ� նք: 

Տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րից և քվե ար կող նե րից 
բա ցի, կա րող են ներ կա լի նել`

  Վե րա դաս ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րը,
  Յ�  րա քան չյ� ր կ�  սակ ց�  թյան, կ�  սակ ց�  թյ�  նե րի դա շին քի մե կ վստահ ված անձ, 
  Յ�  րա քան չյ� ր մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ�  թյ�  նից մի ն չև եր կ�  դի տորդ` թարգ ման-
չի �  ղեկ ց�  թյամբ, իսկ տե ղա կան դի տորդ նե րի դեպ ք� մ` յ�  րա քան չյ� ր կազ մա կեր-
պ�  թյ�  նից` մե կ դի տորդ,

  Յ�  րա քան չյ� ր լրատ վ�  թյան մի  ջո ցը ներ կա յաց նող մե կ լրագ րող և մե կ լ�  սան կա րիչ 
կամ տե սա ձայ նագր ման մե կ օպե րա տոր:

Քվե ար կ�  թյան բնա կա նոն ըն թացքն ապա հո վե լ�  հա մար տե ղա մա սա յին ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն իրա վ� նք �  նի ընտ րող նե րին քվե ար կ�  թյան սե նյակ թող նե-
լ�  հեր թով` մե կ-մե կ, եթե քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ մի  ա ժա մա նակ առ կա են 15 քվե ար-
կող: Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց այդ գոր ծա ռ� յ թի կա տա ր� մն  
ապա հո վե լ�  անհ նա րի ն�  թյան դեպ ք� մ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի պա-
հան ջով այն իրա կա նաց վ� մ է ոս տի կա ն�  թյան (հեր թա պա հող ոս տի կա նի) օժան դա կ� -
թյամբ:   

Հա ղորդ ված թվե րը գրառ վE մ են նաև տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 

գրան ցա մա տյա նE մ:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ մի  ա ժա մա նակ չի կա րող գտնվել 15-ից ավե լի քվե ար կող: 

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվե ար կ�  թյան ըն թաց ք� մ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը` մի ն չև 
ժա մը 11:30-ը, 14:30-ը, 17:30-ը և 20:30-ը ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
հա ղոր դ� մ է հա մա պա տաս խա նա բար մի ն չև ժա մը 11:00-ն, 14:00-ն, 17:00-ն և 20:00-ն տվյալ 
ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյա նը մաս նակ ցած ընտ րող նե րի թի վը:
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ԿԱՐ ԳԸ

Ընտ րո ղը քվե ար կ
  թյա նը մաս նակ ց
 մ է ան ձամբ. լի ա զոր ված քվե ար կ
  թյ
 նն ար գել-

վ
 մ է:

ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԳՐԱՆ Ց	  ՄԸ

Քվե ար կ�  թյա նը ներ կա յա ցած յ�  րա քան չյ� ր ընտ րող նախ պետք է գրանց վի: 
Առանց  սահ ման ված կար գով գրանց վե լ� ` ընտ րո ղը չի կա րող քվե ա թեր թիկ 
ստա նալ և քվե ար կել:

Հանձ նա ժո ղո վի ընտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տ�  ան դա մը.

   Ընտ րո ղից վերց ն� մ է ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը
Ան ձը հաս տա տող փաս տա թ
 ղթ է` 

 ✓  անձ նա գի րը (առանց կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի), 
 ✓  անձ նագ րին փո խա րի նող ժա մա նա կա վոր փաս տա թ� ղ թը` տրված լի ա զոր մարմն ի 

կող մի ց, 
Ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի վա վե րա կա նE  թյան ժամ կե տի ավար տը 

հիմք չէ նրան քվե ար կE  թյան չթող նե լE  հա մար:

  ստ�  գ� մ է ընտ րո ղի ինք ն�  թյ�  նը, 
  ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ գտն� մ է նրա ան� ն-ազ գա ն�  նը, դրա դի մա ցի դա տարկ 
սյ�  նա կ� մ լրաց ն� մ է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, 

 ✓ Ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ տեղ գտած տա ռաս խա լը կամ թվա յին սխա լը, մն ա ցած 
տվյալ նե րի հա մա պա տաս խա ն�  թյան դեպ ք� մ, հիմք չեն ընտ րո ղին քվե ար կե լ� ց 
զրկե լ�  հա մար:

 ✓ Հանձ նա ժո ղո վի ընտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաuխա նա տ�  ան դամն  
ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ տա ռաս խալ կամ տեխ նի կա կան վրի պակ հայտ նա բե րե-
լ�  դեպ ք� մ (ընտ րո ղի վե րա բե րյալ մն ա ցած տվյալ նե րի հա մա պա տաս խա ն�  թյան 
դեպ ք� մ), այդ մա սին տե ղե կաց նե լով տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նա խա գա հին, ընտ րող նե րի ց�  ցա կի լրա ց�  ցիչ նշ� մն  ե րի սյ�  նա կ� մ նշ� մ է 
ճշգրտված տվյա լը և ընտ րո ղին հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լիս մաս նակ ցել  քվե ար կ� -
թյա նը:

  ընտ րո ղը ստո րագ ր� մ է այդ տվյալ նե րի դի մաց` ընտ րո ղի ստո րագ ր�  թյան հա մար 
նա խա տես ված սյ�  նա կ� մ,

  ընտ րո ղի գրան ց� մն  իրա կա նաց նող ան դամն  իր ան հա տա կան կնիքն է դն� մ ընտ-
րո ղի ստո րագ ր�  թյան դի մաց` հա մա պա տաս խան սյ�  նա կ� մ:

Եթե ընտ րո ղը չի կա րող ինք ն�  ր� յն ստո րագ րել ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ, ապա նա իրա-
վ� նք �  նի դի մե  լ�  այլ քա ղա քա ց�  օգ ն�  թյան` բա ցա ռE  թյամբ ընտ րա կան հանձ նա ժո-

ղո վի ան դամն  ե րի:

12
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Գրանց վե լ� ց ան մի  ջա պես հե տո ընտ րո ղը մո տե ն� մ է հանձ նա ժո ղո վի` քվե ա-
թեր թիկ նե րի և քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի տրա մադր ման հա մար պա տաս խա նա-
տ�  ան դա մի ն: 

Քվե ա թեր թիկ նե րի և քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի տրա մադր ման հա մար պա տաս խա նա տ�  
ան դա մը`

  Ան ջա տ� մ է քվե ա թեր թի կի ել� ն դը և քվե ա թեր թի կի ներ քևի հատ վա ծը քվե ար կ� -
թյան ծրա րի հետ մի  ա սին հանձ ն� մ ընտ րո ղին: 

 ✓ Քվե ա թեր թիկ նե րի տպագ ր�  մի ց հե տո Երև ա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյա նը մաս-
նակ ցող կ�  սակ ց�  թյան, կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի ընտ րա կան ց�  ցա կի, կ� -
սակ ց�  թյան, կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի ընտ րա կան ց�  ցա կի առա ջին երեք 
հա մար նե ր� մ ընդգրկ ված թեկ նա ծ�  ի գրան ց� մն  ան վա վեր կամ �  ժը կորց րած 
ճա նաչ վե լ�  դեպ ք� մ կ�  սակ ց�  թյան, կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի ան վա ն�  մը, 
ընտ րա կան ց�  ցա կից թեկ նա ծ�  ի ան�  նը քվե ա թեր թիկ նե րից հա ն� մ են տե ղա-
մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րը մի ն չև քվե ա թեր թիկն ընտ րո ղին հանձ-
նե լը` հո րի զո նա կան գիծ քա շե լով քվե ա թեր թի կի այդ թեկ նա ծ�  ի ան�  նը պա ր� -
նա կող հա մա պա տաս խան տո ղի վրա:

  Խնդր� մ է ընտ րո ղին անց նել քվե ար կ�  թյան խցիկ և քվե ա թեր թի կը լրաց նել մի  այն 
քվե ար կ�  թյան խցի կ� մ:

ՔՎԵ ԱՐ Կ	   	  ՆԸ

Ստա նա լով քվե ա թեր թի կը և քվե ար կ�  թյան ծրա րը ընտ րողն անց ն� մ է քվե ար-
կ�  թյան խցիկ` քվե ար կե լ� : 

Ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կը լրաց նE մ է գաղտ նի` քվե ար կE  թյան խցի-

կE մ: Ար գել վE մ է որևէ ձև ով տե ղե կա նալ, թե ընտ րողն ինչ պես է 

քվեար կE մ:

 

  Ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կ� մ V ձևի նշ� մ է կա տա ր� մ այն կ�  սակ ց�  թյան (կ�  սակ ց� -
թյ� ն նե րի դա շին քի) ան վան ման դի մա ցի քա ռան կյ�  ն� մ, որին կողմ է քվե ար կ� մ: 

 ✓ Քվե ա թեր թիկն ինք ն�  ր� յն լրաց նե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն չ�  նե ցող ընտ րողն  իրա-
վ� նք �  նի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին տե ղե կաց նե լ� ց հե տո քվե ար կ�  թյան 
խցիկ հրա վի րե լ�  այլ ան ձի, որը չպետք է լի նի ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան-

դամ, վստահ ված անձ: 

 ✓ Անձն  իրա վ� նք �  նի օգ նե լ�  քվե ա թեր թիկն ինք ն�  ր� յն լրաց նե լ�  հնա րա վո ր� -
թյ� ն չ�  նե ցող մի  այն մե կ ընտ րո ղի: Օգ նողն իրա վ� նք չ�  նի իր կամ քը թե լադ րել 
ընտ րո ղին կամ գոր ծել ընտ րո ղի կամ քին հա կա ռակ: Օգ նողն իրա վ� նք չ�  նի հրա-
պա րա կել, թե � մ օգ տին է քվե ար կել ընտ րո ղը:

 ✓ Բա ցի նշված դեպ քից, քվե ա թեր թի կը լրաց նե լիս քվե ար կ�  թյան խցի կ� մ այլ ան ձի 
ներ կա յ�  թյ� նն ար գել վ� մ է:

 ✓ Քվե ա թեր թիկն ինք ն�  ր� յն լրաց նե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն չ�  նե ցող ընտ րո ղին օգ-
նող ան ձի տվյալ նե րը գրառ վ� մ են տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մա տյա ն� մ:
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  Ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կ� մ նշ� մ կա տա րե լ� ց հե տո քվե ար կ�  թյան խցի կ� մ քվե ա-
թեր թի կը դն� մ է ծրա րի մե ջ: 

 ✓ Եթե ընտ րո ղը կար ծ� մ է, որ քվե ա թեր թի կը սխալ է լրաց րել կամ վն ա սել է, ապա  
կա րող է դի մե լ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին` նոր քվե ա թեր թիկ ստա նա լ�  հա-
մար: 

 ✓ Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա րա ր�  թյամբ ընտ րո ղին հատ կաց վ� մ է նոր 
քվե ա թեր թիկ, ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ կա տար վ� մ է հա մա պա տաս խան նշ� մ 
տվյալ ընտ րո ղի ան վան, ազ գան վան դի մաց: Սխալ լրաց ված (վն աս ված) քվե ա-

թեր թի կին ամ րաց վ
 մ է քվե ա թեր թի կի ցան կա ցած մե կ ել
 նդ, և քվե ա թեր-

թիկն ան հա պաղ մար վ
 մ է:

ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԾՐԱ ՐԻ ԿՆՔ	 Մ ԵՎ ՔՎԵ Ա Տ	 Փ 

  Ընտ րո ղը մո տե ն� մ է քվե ար կ�  թյան ծրա րը կնքող և քվե ա տ�  փի հա մար 
պա տաս խա նա տ�  ան դա մի ն:

  Քվե ար կ�  թյան ծրա րը կնքող և քվե ա տ�  փի հա մար պա տաս խա նա տ�  ան-
դա մը`

  Պար տա դիր ստ�  գ� մ է ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թ� մ տվյալ ընտ ր� -
թյա նը մաս նակ ցե լ�  վե րա բե րյալ դրոշ մակ նի քի բա ցա կա յ�  թյ�  նը, 

  Տվյալ ընտ ր�  թյա նը մաս նակ ցե լ�  վե րա բե րյալ դրոշ մակ նի քի բա ցա կա յ�  թյան դեպ-
ք� մ դրոշ մակն ք� մ է ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը: 

 ✓ Եթե ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թ� մ առ կա է տվյալ ընտ ր�  թյա նը 
մաս նակ ցե լ�  մա սին դրոշ մակ նիք, ապա հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը հանձ նա-

ժո ղո վի նա խա գա հի մի  ջո ցով տե ղե կաց նE մ է հեր թա պա հող ոս տի կան նե րին 

հան ցա գոր ծE  թյան փոր ձի մա սին,  հա ն� մ է քվե ա թեր թի կը քվե ար կ�  թյան 
ծրա րից, ծրա րը վե րա դարձ ն� մ քվե ա թեր թիկ և քվե ար կ�  թյան ծրար հատ կաց-
նող հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ն, իսկ քվե ա թեր թի կին ամ րաց նե լով քվե ա թեր թի կի 
ցան կա ցած մե կ ել� նդ` կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած 
կար գով ան հա պաղ մա ր� մ է:

 ✓ Քվե ար կ�  թյան ծրա րը կնքող և քվե ա տ�  փի հա մար պա տաս խա նա տ�  հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամն  իր նա խա ձեռ ն�  թյամբ կամ հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դա մի  կամ 
վստահ ված ան ձի պա հան ջով կա րող է ստ�  գել (հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դա մի ն կամ 
վստահ ված ան ձին ներ կա յաց նել) ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը: 

  Ընտ րո ղը քվե ար կ�  թյան ծրա րը դն� մ է տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
քվե ար կ�  թյան ծրա րը կնքող և քվե ա տ�  փի հա մար պա տաս խա նա տ�  ան դա մի  աշ-
խա տա սե ղա նին, 

  Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  առանց ծրա րը ձեռ քը վերց նե լ� , կնիք է դն� մ ծրա րի ցան-
կա ցած կող մ� մ (տե ղ� մ),

  Բա ց� մ է քվե ա տ�  փի ճեղ քը և ընտ րո ղին հնա րա վո ր�  թյ� ն է ըն ձե ռ� մ քվե ար կ� -
թյան ծրա րը քվե ա տ�  փի մե ջ գցե լ�  հա մար: 

Քվե ար կ
  թյան ծրա րը կնքվ
 մ է տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 

ՏԸՀ-ի կնի քը քվե ար կ
  թյան ողջ ըն թաց ք
 մ պետք է գտնվի քվե ա տ
  փի մոտ` բո լո րի 

հա մար տե սա նե լի տե ղ
 մ:
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Ար գել վ� մ է քվե ար կ�  թյան օրը տե ղա մա սա յին կենտ րո նին հա րող տա րած ք� մ մի ն չև 50 
մե տր շա ռավ ղով խմբե րով հա վաք վե լը, տե ղա մա սա յին կենտ րո նի մ� տ քին հա րող տա րած-
ք� մ մե  քե նա նե րի կ�  տա կ�  մը: Ս� յն մա սի դր� յթ նե րի կա տա ր� մն  ապա հո վ� մ է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյան ոս տի կա ն�  թյ�  նը` ան կախ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի պա հան-
ջից:

ՏԵ ՍՈ Ղ	   ԱՆ ՊԱՏ ՃԱ ՌՈՎ

ՔՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿՆ ԻՆՔ Ն	  Ր	 ՅՆ ԼՐԱՑ ՆԵ Լ	  ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ Ր	   	 Ն

Չ	  ՆԵ ՑՈՂ ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

ՔՎԵ ԱՐ Կ	   	  ՆԸ 

  Երև ա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյան ժա մա նակ պատ րաստ վ� մ և 
տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին է հատ կաց վ� մ 
քվեա թեր թի կին հա մա պա տաս խա նող ստվա րաթղ թե կա ղա պար 
(ձևան մ� շ), որ� մ քվե ա թեր թի կի նշ�  մի  հա մար նա խա տես ված 
քա ռան կյ� ն նե րին հա մա պա տաս խա նող տե ղե ր� մ բաց ված են 
«V» ձևի անց քեր,

  հանձ նա ժո ղո վի քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կ�  թյան ծրար ներ տրա մադ րող ան դա մը 
քվե ա թեր թի կը տե ղա վո ր� մ է քվե ա թեր թի կին հա մա պա տաս խա նող կա ղա պա ր� մ և 
քվե ար կ�  թյան ծրա րի հետ մի  ա սին տրա մադ ր� մ ընտ րո ղին: Քվե ա թեր թի կը լրաց նե-
լիս ընտ րո ղին օգ նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող քա ղա քա ցին, ընտ րո ղի հա մար` ըստ հեր-
թա կա ն�  թյան, կար դ� մ է քվե ա թեր թի կ� մ ընդգրկ ված կ�  սա կ�  թյ� ն նե րի (կ�  սակ-
ց�  թյ� ն նե րի դա շինք նե րի) վե րա բե րյալ քվե ա թեր թի կ� մ նշված տվյալ նե րը և հնա-
րա վո ր�  թյ� ն տա լիս ընտ րո ղին քվե ախ ցի կ� մ գաղտ նի լրաց նե լ�  քվե ա թեր թի կը,

  ընտ րողն իմա նա լով իր նա խընտ րած կ�  սա կ�  թյան (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) 
հեր թա կան հա մա րը քվե ա թեր թի կ� մ, շո շա փե լով կա րող է գտնել կա ղա պա րի հա-
մա պա տաս խան դա տարկ անց քը և ինք ն�  ր� յն «V» ձևի նշ� մ կա տա րել քվե ա թեր-
թի կ� մ,

  քվե ա թեր թի կ� մ «V» ձևի նշ� մ կա տա րե լ� ց հե տո ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կը հա ն� մ է 
կա ղա պա րից, ծա լ� մ, ինք ն�  ր� յն կամ իրեն օգ նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող քա ղա քա ց�  
օժան դա կ�  թյամբ այն տե ղա վո ր� մ քվե ար կ�  թյան ծրա ր� մ,

  քվե ար կ�  թյան հետ կապ ված մն ա ցած գոր ծո ղ�  թյ� ն ներն ընտ րողն իր ցան կ�  թյամբ 
կա տա ր� մ է ինք ն�  ր� յն կամ իրեն օգ նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող քա ղա քա ց�  օժան դա-
կ�  թյամբ:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ընտրողը կամ որևէ այլ անձ որևէ եղանակով իրավ� նք չ� նի լ� սանկարել, տեսանկարել 
քվեարկած քվեաթերթիկը, ընտրողը իրավ� նք չ� նի ց� ցադրել իր քվեարկած 
քվեաթերթիկը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվեարկել� ց հետո ընտրողը պետք է անհապաղ դ� րս գա տեղամասային կենտրոնից:
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 ՇԱՐ ԺԱ ՍԱՅ ԼԱ ԿՈՎ

ՏԵ ՂԱ ՇԱՐԺ ՎՈՂ 

Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ

ՔՎԵ ԱՐ Կ	  	  ՆԸ 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կա նա լով, 
որ տե ղա մա սա յին կենտ րո նի տե ղա կայ ման շեն քի մոտ է գտնվ� մ շար-
ժա սայ լա կով տե ղա շարժ վող ընտ րող` մի  ջոց ներ է ձեռ նար կ� մ տե ղա մա-
սա յին կենտ րո ն� մ ներ կա գտնվող ան ձանց օգ ն�  թյամբ վեր ջի նիս` իր 
հա մար նա խընտ րե լի եղա նա կով, քվե ար կ�  թյան սե նյակ տե ղա փո խե լ�  
և քվե ար կ�  թյան սե նյա կից դ� րս գա լ�  հա մար: Եթե շար ժա սայ լա կով 
տե ղա շարժ վող ընտ րո ղը հրա ժար վ� մ է քվե ար կ�  թյան մատ չե լի �  թյան 
այս եղա նա կից, ապա նա կա րող է օգտ վել ՀՀ ԿԸՀ 30.06.2011թ. N 19-Ն 
որոշ մամբ սահ ման ված կար գից.

5. տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կա նա լով, որ տե ղա-
մա սա յին կենտ րո նի տե ղա կայ ման շեն քի մոտ է գտնվ� մ շար ժա սայ լա կով տե ղա-
շարժ վող ընտ րող (այ ս�  հետ` ընտ րող), տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ հայ տա րա ր� մ 
է այդ մա սին, մո տե ն� մ է ընտ րո ղին և նրան բա ցատ ր� մ ս� յն որոշ ման հա մա պա-
տաս խան քվե ար կ�  թյա նը մաս նակ ցե լ�  կար գը,

6. ընտ րո ղի հա մա ձայ ն�  թյան դեպ ք� մ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը վերց ն� մ է ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը, ստ�  գ� մ նրա 
ինք ն�  թյ�  նը և ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը տե ղա մա սա յին կենտ-
րո ն� մ հանձ ն� մ ընտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տ�  հանձ նա ժո ղո-
վի ան դա մի ն: Վեր ջինս ընտ րող նե րի ց�  ցա կ� մ լրաց ն� մ է ան ձը հաս տա տող փաս-
տաթղ թի տվյալ նե րը: Այդ տվյալ նե րի դի մաց ընտ րո ղի հա մա ձայ ն�  թյամբ նրա փո-
խա րեն ստո րագ ր� մ է որևէ վստահ ված անձ կամ դի տորդ կամ ընտ րո ղին օգ նե լ�  
իրա վ� նք �  նե ցող քա ղա քա ցի: Ընտ րո ղի գրան ց� մն  իրա կա նաց նող հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն  ընտ րո ղի ստո րագ ր�  թյան դի մաց իր ան հա տա կան կնի քը դնե լ� ց հե տո 
ն� յն տո ղի լրա ց�  ցիչ նշ� մն  ե րի սյ�  նա կ� մ լրաց ն� մ է «շար ժա սայ լա կ» բա ռը, որից 
հե տո ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թ� ղ թը վե րա դարձ ն� մ է տե ղա մա սա յին 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին,

7. տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ընտ րո ղի փո խա րեն ստա-
ն� մ է քվե ա թեր թիկ և քվե ար կ�  թյան ծրար և տե ղա մա սա յին կենտ րո նի տե ղա կայ-
ման շեն քի մոտ դրանք հանձ ն� մ ընտ րո ղին` նրան հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լով գաղտ նի 
քվե ար կե լ� : Քվե ա թեր թի կ� մ քվե ար կ�  թյան մա սին նշ� մ կա տա րե լ� ց հե տո ընտ-
րո ղը ծա լ� մ է քվե ա թեր թի կը, տե ղա վո ր� մ քվե ար կ�  թյան ծրա րի մե ջ և այն հանձ-
ն� մ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին,

8. տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ քվե ար կ�  թյան ծրա րը կնքող և քվե ա տ�  փի հա մար պա-
տաս խա նա տ�  հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը դրոշ մակն ք� մ է ընտ րո ղի ան ձը հաս տա-
տող փաս տա թ� ղ թը, կնք� մ քվե ար կ�  թյան ծրա րը և հնա րա վո ր�  թյ� ն է ըն ձե ռ� մ 
տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին քվե ար կ�  թյան ծրա րը 
քվեա տ�  փի մե ջ գցե լ�  հա մար: Քվե ար կ�  թյան ծրա րը քվե ա տ�  փի մե ջ գցե լ� ց հե տո 
տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան ձը հաս տա տող փաս տա-
թ� ղ թը հանձ ն� մ է ընտ րո ղին և ան հա պաղ վե րա դառ ն� մ տե ղա մա սա յին կենտ րոն:

Նշված գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն իրա-
կա նաց ն� մ է առն վազն 1 վստահ ված ան ձի կամ առն վազն 1 դի տոր դի, կամ վստահ ված 
ան ձի �  դի տոր դի, կամ ընտ րո ղին օգ նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող քա ղա քա ց�  ներ կա յ�  թյամբ 
(մաս նակ ց�  թյամբ):
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  ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ

ՓԱ Կ	  ՄԸ  

 

Ժա մը 20:00 տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա-

խա գա հը հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան ավար տի մա սին և 

  ար գե լ� մ է ընտ րող նե րի մ� տ քը քվե ար կ�  թյան սե նյակ. 
  քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ գտնվող ընտ րող նե րին քվե ար կե լ�  
հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս. 

  փա կ� մ է քվե ա տ�  փի ճեղ քը. 
  փա կ� մ տե ղա մա սա յին կենտ րո նը:

ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ

ԱՐ ԴՅ	 ՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈ Փ	  ՄԸ

Քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ամ փո փ�  մը կա տար վ� մ է հենց քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ:

Քվե ար կE  թյան ար դյE նք նե րի ամ փոփ ման փE  լE մ անհ րա ժեշտ է խստո րեն պահ պա նել 

ընտ րա կան օրենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծո ղE  թյE ն նե րի հա ջոր դա կա-

նE  թյE  նը.

 փա թե թա վոր վ
 մ են հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը և փա-
թե թը կնքվ
 մ է.
 հաշ վարկ վ� մ են չօգ տա գործ ված, ընտ րող նե րի կող մի ց ոչ ճիշտ լրաց ված (վն աս-
ված) և հետ տրված քվե ա թեր թիկ նե րի ընդ հա ն� ր թի վը: Այդ թվին ավե լաց վ� մ են 
նախ կի ն� մ մար ված` ընտ րո ղի կող մի ց ոչ ճիշտ լրաց ված և հետ տրված, տպագ րա-
կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմ�  շից տար բեր վող կամ կրկնվող հա մա-
րով քվե ա թեր թիկ նե րը: Ստաց ված թի վը բարձ րա ձայն հրա պա րակ վ� մ է և լրաց վ� մ 
գրան ցա մա տյա ն� մ: Չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը մար վ� մ են դրանք ներ քևի 
աջ կամ ձախ ան կյ�  նից կտրե լ�  մի  ջո ցով, այն պես, որ չվն աս վեն հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն  ե րի` քվե ա թեր թի կի վրա առ կա ստո րագ ր�  թյ� ն նե րը.
 փա թե թա վոր վ� մ են օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ել� նդ նե րը.

 հաշ վարկ վ� մ է`  

✓ Ընտ րող նե րի հիմն  ա կան ց
  ցա կ
 մ ընդգրկ ված ընտ րող նե րի թի վը

✓ քվե ար կ�  թյան օրն ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ կազմ ված ընտ րող նե րի լրա ց�  ցիչ ց�  ցա կի 
ընտ րող նե րի թի վը

13

Ու շադ ր
  թյ
 ն

 Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը մի ն չև ժա մը 20:30-ը ընտ րա տա րած-
քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով հա ղոր դ� մ է մի ն չև ժա մը 20:00-ն տվյալ ընտ րա կան տե ղա-
մա ս� մ քվե ար կ�  թյա նը մաս նակ ցած ընտ րող նե րի թի վը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվե ար կ�  թյան ավար տից հե տո` մի ն չև ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք-
նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ ր�  թյ� ն կազ մե  լը, տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նիս տը չի կա րող ընդ հատ վել:
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Ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե ր� մ (այդ թվ� մ` քվե ար կ�  թյան օրն ընտ րա կան տե ղա մա-
ս� մ կազմ ված ընտ րող նե րի լրա ց�  ցիչ ց�  ցա կ� մ) ընտ րող նե րի ստո րագ ր�  թյ� ն-
նե րի հի ման վրա հաշ վարկ վ� մ է քվե ար կ�  թյան մաս նա կից նե րի (քվե ա թեր թիկ ներ 
ստա ցած ընտ րող նե րի) թի վը, բարձ րա ձայն հրա պա րակ վ� մ և  լրաց վ� մ գրան ցա-
մա տյա ն� մ: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը գրան ցա մա տյա նE մ ար ձա նագր ված` ընտ րա կան տե ղա-

մա սE մ քվե ար կE  թյան մաս նա կից նե րի թի վը կա պի հնա րա վոր մի  ջոց նե րով ան հա պաղ 

հայտ նE մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին: 

Ծրար նե րը փակ ման մա ս� մ սոսնձ վ� մ են և կնքվ� մ հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 

Ծրար նե րի վրա պետք է առ կա լի նի տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա-
հի ստո րագ ր�  թյ�  նը: Հանձ նա ժո ղո վի մյ� ս ան դամն  ե րը և վստահ ված ան ձինք ևս իրա-
վ� նք �  նեն ստո րագ րե լ�  ծրար նե րի վրա կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե  լ�  ծրար նե րը:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա վա ք� մ է չօգ տա գործ ված քվե ար կ�  թյան 
ծրար նե րը և փա թե թա վո ր� մ` մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կի հետ ընտ րա տա րած-
քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե լ�  հա մար: Չօգ տա գործ ված ծրար նե րի 

փա թե թը պար կի մե ջ չի դրվE մ:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

 ● տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը,

 ● մար ված քվե ա թեր թիկ նե րը (մար ված են հա մար վ� մ` չօգ տա գործ ված, ընտ րող նե րի կող մի ց 
ոչ ճիշտ լրաց ված (վն աս ված) և հետ տրված, տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման-
ված նմ�  շից տար բեր վող կամ կրկնվող հա մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը), 

 ● օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ել� նդ նե րը, 

 ● ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րը, այդ թվ� մ` լրա ց�  ցիչ ց�  ցա կը և դրանց հա մար հիմք հան դի սա-
ցող տե ղե կանք նե րը (դա տա րա նի վճիռ նե րը),

փա թե թա վոր վ� մ են առան ձին ծրար նե ր� մ տե ղադ րե լ�  և ծրար նե րից յ�  րա քան չյ�  րի վրա 
դրա պա ր�  նա կ�  թյան վե րա բե րյալ նշ� մ կա տա րե լ�  մի  ջո ցով: 

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ընտ րա կան ց�  ցակ նե րի ընտ րող նե րի թվե րը հաշ վարկ վե լ� ց հե տո, յ�  րա քան չյ� ր ց�  ցա կի 
դեպ ք� մ, բարձ րա ձայն հրա պա րակ վ� մ են և լրաց վ� մ գրան ցա մա տյա ն� մ: 
Բո լոր ց�  ցակ նե րի ընտ րող նե րի թվե րը գ�  մար վ� մ են, գ�  մա րը բարձ րա ձայն հրա պա րակ-
վ� մ է որ պես ընտ րող նե րի ընդ հա ն� ր թիվ և լրաց վ� մ գրան ցա մա տյա ն� մ:
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Ք ՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵ ՐԻ

ԵՎ ՔՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԻ

ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ Ր	  ՄԸ

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը բա ցE մ է քվե ա տE  փը մի  այն նա խորդ գոր ծո ղE  թյE ն նե րը 

կա տա րե լE ց և ավար տե լE ց հե տո:

Տե սա կա վոր ման ողջ ըն թաց քE մ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րին ար գել վE մ է նշE մն  եր 

կա տա րել, ինչ պես նաև իրենց մոտ E  նե նալ գրիչ ներ, մա տիտ ներ և նշE մն  եր կա տա րե-

լE  այլ առար կա ներ: 

Ընտ րա կան օրենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն.

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը քվե ա տ�  փից հա ն� մ է քվե ար կ�  թյան մե կ ծրար, բարձ րա-
ձայն հայ տա րա ր� մ ծրա րի սահ ման ված կամ չսահ ման ված նմ�  շի լի նե լ�  մա սին, ապա 
ց�  ցադ ր� մ այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար: 

Քվե ար կE  թյան չսահ ման ված նմE  շի ծրար ներ են հա մար վE մ.  

  սահ ման ված նմ�  շից ակն հայտ տար բեր վող քվե ար կ�  թյան 
ծրարը,

  չկնքված կամ այլ կնի քով կնքված քվե ար կ�  թյան ծրա րը, 
  ընտ րո ղի ինք ն�  թյ�  նը բա ցա հայ տող նշ� մն  եր նե րա ռող քվե ար-
կ�  թյան ծրա րը: 

Այս ծրար նե րը չեն բաց վ� մ, պա ր�  նա կ�  թյ�  նը չի ստ� գ վ� մ և դրանք 
ան հա պաղ մար վ� մ են:  

Չսահ ման ված նմE  շի ծրար ներ են հա մար վE մ նաև այն ծրար նե րը, որոնք բա ցե լE ց հե-

տո պարզ վE մ է, որ`

  քվե ա թեր թիկ չեն պա ր�  նա կ� մ. 
  պա ր�  նա կ� մ են մե  կից ավե լի քվե ա թեր թիկ. 
  պա ր�  նա կոմ են չսահ ման ված նմ�  շի քվե ա թեր թիկ:

Նման դեպ քե ր� մ, մե  կից ավե լի քվե ա թեր թիկ նե րը կամ չսահ ման ված նմ�  շի քվե ա թեր թի-
կը (քվե ա թեր թիկ նե րը) նո րից տե ղադր վ� մ է ծրա րի մե ջ, մար վ� մ ծրա րի հետ մի  ա սին և 
դրվ� մ չսահ ման ված նմ�  շի ծրար նե րի փա թե թի մե ջ:

Եթե ծրա րը դա տարկ է, ապա ն� յն պես մար վ� մ է և դրվ� մ չսահ ման ված նմ�  շի ծրար նե րի 
փա թե թի մե ջ: Այս փա թե թի վրա նշվ
 մ է «Չսահ ման ված նմ
  շի քվե ար կ
  թյան ծրար-

նե ր» բա ռե րը, և այն առանց պար կի մե ջ տե ղադ րե լ
 , ներ կա յաց վ
 մ է ընտ րա տա րած-

քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

Պա հան ջի դեպ ք� մ քվե ար կ�  թյան ծրա րը փո խանց վ� մ է հանձ նա ժո ղո վի մյ� ս ան դամն  ե րին: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ար տա հայ տած կար ծի քին հա մա ձայն չլի նե լ�  դեպ ք� մ հանձ-
նա ժո ղո վի ան դա մը ներ կա յաց ն� մ է առար կ�  թյ� ն: 

Առար կ�  թյան դեպ ք� մ քվե ար կ�  թյան է դրվ� մ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  առա ջար կ�  թյ� -
նը, և եթե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  առա ջար կ�  թյ�  նը քվե ար կ�  թյամբ չի ըն դ� ն վ� մ, ապա 
ըն դ� ն ված է հա մար վ� մ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի առա ջար կ�  թյ�  նը:

Առար կ�  թյ� ն չլի նե լ�  դեպ ք� մ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, իր հայ տա րա ր�  թյան հա մա-
ձայն, սահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրա րից հա ն� մ է քվե ա թեր թի կը:

14
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Սահ ման ված նմ
  շի քվե ար կ
  թյան ծրար նե րը տե սա կա վոր վ
 մ են առան ձին:

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հայ տա րա ր� մ է քվե ա թեր թի կի վա վեր, ան վա վեր կամ չսահ-
ման ված նմ�  շի լի նե լ�  մա սին, վա վեր քվե ա թեր թի կի դեպ ք� մ հայ տա րա ր� մ նաև, թե ինչ-
պես է քվե արկ ված, ապա ց�  ցադ ր� մ այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար: 

  Չսահ ման ված նմ�  շի է սահ ման ված նմ�  շից տար բեր վող քվե ա թեր թի կը, ինչ պես 
նաև` 

 ✓ քվե ար կ�  թյան չսահ ման ված նմ�  շի ծրա ր� մ գտնվող քվե ա թեր թի կը. 
 ✓ ծրա ր� մ գտնվող քվե ա թեր թիկ նե րը, եթե դրանց թի վը մե  կից ավե լի է. 
 ✓ քվե ա տ�  փ� մ գտնվող` առանց քվե ար կ�  թյան ծրա րի քվե ա թեր թիկ նե րը:

Չսահմանված նմ� շի քվեաթերթիները ևս անհապաղ մարվ� մ են: Չսահմանված նմ� շի 
քվեաթերթիները ևս դրվ� մ են «Չսահ ման ված նմ
  շի քվե ար կ
  թյան ծրար նե ր» փա թե-

թի մե ջ:

Սահ ման ված նմE  շի քվե ա թեր թիկն ան վա վեր է, եթե`  

 մե  կից ավե լի կ�  սակ ց�  թյան (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) օգ տին 
նշ� մն  եր է նե րա ռ� մ.
  որևէ նշ� մ չի նե րա ռ� մ.
  բա ցի քվե ար կ�  թյան հա մար կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի սահ մա նած կամ դրան նման վող նշա նից նե րա ռ� մ է այլ` ընտ-
րո ղի ինք ն�  թյ�  նը բա ցա հայ տող նշ� մ.

  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  կող մի ց ստո րագր ված կամ սե-
փա կան դրոշ մով դրոշմ ված կամ  ան հա տա կան կնի քով կնքված չէ.

  ակն հայտ խախտ ված է քվե ա թեր թի կ� մ նշ� մ կա տա րե լ�  սահ ման-
ված ձևը:

Սահ ման ված ձևի ոչ էա կան խախ տ
  մը չի կա րող հա մար վել քվե ա թեր թի կի ան վա վե-

ր
  թյան հիմք, եթե ընտ րո ղի մտադ ր
  թյ
  նը հստակ է և աներկ բա:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Յ�  րա քան չյ� ր քվե ա թեր թիկ ար տա հայ տ� մ է ընտ րո ղի կա մա ար տա հայ տ�  թյ�  նը, և չի կա-
րե լի կա մա յա կա նո րեն վար վել նրա հետ: Քվե ա թեր թի կը վա վեր է, եթե այն ան վա վեր չէ:
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Պա հան ջի դեպ ք� մ քվե ա թեր թի կը փո խանց վ� մ է հանձ նա ժո ղո վի մյ� ս ան դամն  ե րին: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ար տա հայ տած կար ծի քին հա մա ձայն չլի նե լ�  դեպ ք� մ հանձ-
նա ժո ղո վի ան դա մը ներ կա յաց ն� մ է առար կ�  թյ� ն:

Առար կ�  թյան դեպ ք� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� ն քով (քվե ար կ�  թյան է դրվ� մ հանձ նա ժո ղո-
վի ան դա մի  առա ջար կ�  թյ�  նը, և եթե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  առա ջար կ�  թյ�  նը քվե ար-
կ�  թյամբ չի ըն դ� ն վ� մ, ապա ըն դ� ն ված է հա մար վ� մ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի առա-
ջար կ�  թյ�  նը), իսկ առար կ�  թյ� ն չլի նե լ�  դեպ ք� մ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, իր հայ-
տա րա ր�  թյան հա մա ձայն, ըստ քվե ա թեր թի կ� մ կա տար ված քվե ար կ�  թյան նշ�  մի , քվե ա-
թեր թի կը դն� մ է հա մա պա տաս խան կ�  սակ ց�  թյան (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) օգ-
տին քվե արկ ված կամ ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թի մե ջ, իսկ ծրա րը` սահ ման ված 
նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի փա թե թի մե ջ, որից հե տո քվե ա տ�  փից հա ն� մ է հա ջորդ 
ծրա րը:  

Այս գոր ծո ղE  թյE ն նե րը կրկնվE մ են քվե ա տE  փE մ առ կա բո լոր 

ծրար նե րի և քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար:  

Քվե ար կ
  թյան ծրար նե րը և քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո րե լ
 ց հե-

տո մե կ առ մե կ հաշ վարկ վ
 մ են.

  յ�  րա քան չյ� ր կ�  սակ ց�  թյա նը (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քին) 
կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը, 

  ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.
  սահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի թի վը:

Հաշ վարկ ված թվե րը բարձ րա ձայն հրա պա րակ վ
 մ են և ար ձա նագր վ
 մ գրան ցա մա-

տյա ն
 մ:

Ծրար նե րը փակ ման մա ս� մ սոսնձ վ� մ են և կնքվ� մ հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 

Ծրար նե րի վրա պետք է առ կա լի նի տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա-
հի ստո րագ ր�  թյ�  նը: Հանձ նա ժո ղո վի մյ� ս ան դամն  ե րը և վստահ ված ան ձինք ևս իրա-
վ� նք �  նեն ստո րագ րե լ�  ծրար նե րի վրա կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե  լ�  ծրար նե րը: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա ն� մ գրառ վ� մ են ստո րագ րող-
նե րի ան� ն-ազ գա ն� ն նե րը, դրվ� մ նրանց ստո րագ ր�  թյան կամ սեփական դրոշ մի  նմ� շ-
նե րը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

 ● սահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը,

 ● յ�  րա քան չյ� ր կ�  սակ ց�  թյա նը (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քին)  կողմ քվե արկ ված քվե ա-
թեր թիկ նե րը, 

 ● ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րը

փա թե թա վոր վ� մ են առան ձին ծրար նե ր� մ տե ղադ րե լ�  և ծրար նե րից յ�  րա քան չյ�  րի վրա 
դրա պա ր�  նա կ�  թյան վե րա բե րյալ նշ� մ կա տա րե լ�  մի  ջո ցով:
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 ՏԵ ՂԱ ՄԱ Ս	 Մ ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ

ԱՐ ԴՅ	 ՆՔ ՆԵ ՐԻ

ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ Ր	   	  ՆԸ

Հիմք ըն դE  նե լով կա տար ված հաշ վարկ նե րը և գրան ցա մա տյա նE մ ար ձա նագր ված 

տվյալ նե րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մE մ է տե ղա մա սE մ քվեար-

կE  թյան ար դյE նք նե րի ար ձա նագ րE  թյE ն: Ար ձա նագ րE  թյան թվե րը լրաց վE մ են թվե-

րով և տա ռե րով:

Ար ձա նագ ր�  թյ�  նը ստո րագ ր� մ են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, քար-
տ�  ղա րը և ան դամն  ե րը, այն կնք� մ է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:     

Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է ստո րագ րել ար ձա նագ ր�  թյ� -
նը: Եթե  նա ար ձա նագ ր�  թյան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ �  նի առար կ� -
թյ� ն (հա տ� կ կար ծիք), ապա այդ մա սին գրա ռ� մ է կա տա ր� մ ար ձա-
նագ ր�  թյ�  ն� մ` դրա հա մար նա խա տես ված հա տ� կ տե ղ� մ:

Տե ղա մա սE մ քվե ար կE  թյան ար դյE նք նե րի ար ձա նագ րE  թյE  նը կազմ վE մ է 4 օրի նա-

կից. 

  մե կ օրի նա կը փակց վ� մ է տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ` ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի 
կող քին,

  մե կ օրի նա կը տե ղադր վ� մ է ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կ� մ,
  եր կ�  օրի նա կը ներ կա յաց վ� մ են ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ ներ կա լի նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձանց 
պա հան ջով նրանց տրվ� մ է ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար-
ձա նագ ր�  թյ�  նից քաղ վածք` վա վե րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տ�  ղա րի 
ստո րագ ր�  թյ� ն նե րով և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

15

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Երև ա նի ավա գա ն�  ընտ ր�  թյան քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյ� ն նե րի կազ-
մ�  մը հանձ նա ժո ղո վը պետք է ավար տի ոչ � շ, քան քվե ար կ�  թյան ավար տից 10 ժամ հե տո` 
մի ն չև 2013 թվա կա նի մա յի սի 6-ը, ժա մը 6:00-ն:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ար ձա նագ ր�  թյ�  նը ստո րագր վ� մ է մի  այն բո լոր տվյալ նե րը լրաց վե լ� ց հե տո: Ար գել վ� մ է 
նա խա պես ստո րագ րել քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյան ձև ա թ� ղ թը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  կող մի ց քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր� -
թյ�  նը չստո րագ րե լը`
առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հա րյ�  րա պա տի կից 
մի ն չև երեք հա րյ�  րա պա տի կի չա փով:
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 ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ

ՄԵ ԿԱՆ ԳԱ ՄՅԱ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ

ՊԱՐ ԿԻ ՊԱ Ր	  ՆԱ Կ	   	  ՆԸ

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կE մ են դրվE մ`

  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րի 
փա թե թը,

  մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թը,

  օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ել� նդ նե րի փա թե թը, 

  ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի փա թե թը,

  յ�  րա քան չյ� ր կ�  սակ ց�  թյա նը (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քին) կողմ քվե արկ ված 
քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թները,

  ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թը,

  սահ ման ված նմ�  շի ծրար նե րի փա թե թը,

  տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյան մե կ օրի նա կը:

  Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կE մ չեն դրվE մ և 

ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով են տե ղա փոխ վE մ առ ձեռն`

 ✓ հանձ նա ժո ղո վի կնի քը,

 ✓ դրոշ մակ նի քը, հա տ� կ թա նա քը և դրա բար ձի կը,

 ✓ գրան ցա մա տյա նը,

 ✓ չօգ տա գործ ված ծրար նե րի փա թե թը,

 ✓ չսահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի փա թե թը,

 ✓ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյան 2 օրի նա կը:

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը փակ վ� մ է փակ ման 
հա մար նա խա տես ված տե ղի ժա պա վե նը հե ռաց նե լ� , այդ մա ս� մ` պար կի եր կ�  կող մե  րը 
իրար մի  աց նե լ�  և այդ մի  աց ման տե ղ� մ պար կի եր կ�  կող մե րն իրար ամ� ր սեղ մե  լ�  մի -
ջո ցով: 

Մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կի վրա պետք է առ կա լի նի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի  
ստո րագ ր�  թյ�  նը: Հանձ նա ժո ղո վի մյ� ս ան դամն  ե րը և վստահ ված ան ձինք ևս իրա վ� նք 
�  նեն ստո րագ րե լ�  պար կի վրա կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե  լ�  պար կը: Գրան ցա մա-
տյա ն� մ գրառ վ� մ են ստո րագ րող նե րի ան� ն-ազ գա ն� ն նե րը, դրվ� մ ստո րագ ր�  թյան 
կամ դրոշ մի  նմ� շ նե րը:

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը տե ղա մա սա յին ընտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վ� մ փակ վ� մ է, որի հա մար պա տաս խա նա տE  է տե ղա մա սա յին ընտ-

րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:

16
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 ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԸ

ԸՆՏ ՐԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱ ՅԻՆ

ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆԵ ԼԸ

Քվե ար կ
  թյան ավար տից հե տո ոչ 
 շ, քան 12 ժամ վա ըն թաց ք
 մ (մի ն չև 2013թ. մա յի սի 

6-ը, ժա մը 8:00-ն) ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով են ներ կա յաց վ
 մ.

  ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե  կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը, 
  քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյան 2 օրի նակ նե րը, 
  չօգ տա գործ ված քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը, 
  չսահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի փա թե թը, 
  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նը, 
  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը, դրոշ մակ նի քը, հատ� կ թանաքը 
և բարձիկը,

  քվե ա տ�  փը,
  քվե ար կ�  թյան խցիկ նե րը:

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և 
քար տ�  ղա րը ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով են տե ղա փո խ� մ ոս տի կա-
ն�  թյան ծա ռա յող նե րի �  ղեկ ց�  թյամբ: 

Ընտ րա կան փաս տաթղ թերն ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ հանձն վ� մ 
և ըն դ� ն վ� մ են հանձ նո ղի �  ըն դ�  նո ղի կող մի ց ստո րագ րե լ�  և ստա ցա կան տա լ�  մի  ջո ցով: 

Դի տորդ նե րը, զանգ վա ծա յին լրատ վ�  թյան մի  ջոց նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը, վստահ ված 
ան ձինք քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք ներն ամ փո փե լ� ց հե տո կա րող են իրենց մի  ջոց նե րով 
� ղեկ ցել ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից ընտ-
րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով տե ղա փո խող մե  քե նան:

ԸՆՏ ՐԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱ ՅԻՆ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ

ԳՈՐ ԾՈ ՂT   T Ն ՆԵ ՐԸ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱ ՅԻՆ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ

ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐT   T Ն ՆԵ ՐԸ ՍՏԱ ՆԱ ԼT Ց ՀԵ ՏՈ

Ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ ստ� գ վ� մ է ընտ րա կան տե ղա մա սե-
ր� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ ր�  թյ� ն նե րի կազմ ման վա վե-
րա կա ն�  թյ�  նը, իսկ թվա բա նա կան սխալ նե րի առ կա յE  թյան դեպ քE մ տե ղա մա սա յին 

ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տE  ղա րը վե րաց նE մ են այդ սխալ նե րը` 

E ղ ղE մն  ե րը վա վե րաց նե լով իրենց ստո րագ րE  թյE ն նե րով: 

Ելա կե տա յին տվյալ նե րի փո փո խE  թյE ն չի կա տար վE մ:Ելա կե տա յին են տե ղա մա սա-

յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց հատ-հատ հաշ վե լE  մի  ջո ցով ստաց ված տվյալ-

նե րը:

Ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ նշ� մ է կա տար վ� մ տե ղա մա ս� մ 
քվեար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ ր�  թյան ըն դ� ն ման ամ սաթ վի և ժա-
մի  մա սին, ին չը վա վե րաց վ� մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա-
գա հի ստո րագ ր�  թյամբ և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

Ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա մե  մա տ� մ է տե ղա մա սա յին ընտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քի հա մա րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա-
նագ ր�  թյան կնի քի հա մա րի հետ:  

17



37

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱ ՅԻՆ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ

ՈՐՈ Շ	 Մ ՆԵ ՐԸ, ԳՈՐ ԾՈ Ղ	   	 Ն ՆԵ ՐԸ

ԵՎ ԱՆ ԳՈՐ Ծ	   	  ՆԸ ԲՈ ՂՈ ՔԱՐ ԿԵ ԼԸ 

 Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շ� մն  ե րը, գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րը (ան գոր ծ�  թյ�  նը), ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան 
ար դյ� նք նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շ
 մն  ե րը, գոր ծո ղ
 -

թյ
 ն նե րը (ան գոր ծ
  թյ
  նը) կա րող է բո ղո քար կել`

  յ�  րա քան չյ� ր ոք, եթե գտն� մ է, որ խախտ վել կամ կա րող է խախտ վել իր ս�  բյեկ-
տիվ ընտ րա կան իրա վ� ն քը (ընտ րե լ�  կամ ընտր վե լ�  իրա վ� ն քը).

  վստահ ված ան ձը, եթե գտն� մ է, որ խախտ վել են վստահ ված ան ձի կամ իր վստա-
հոր դի` ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված իրա վ� նք նե րը.

  դի տոր դը, եթե գտն� մ է, որ խախտ վել են դի տոր դի` ընտ րա կան օրենսգր քով սահ-
ման ված իրա վ� նք նե րը.

  տվյալ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, եթե գտն� մ է, որ հանձ-
նա ժո ղո վը, որի ան դամն  է ին քը, խախ տել է իր կամ այլ ան ձանց` ընտ րա կան օրենսգր-
քով սահ ման ված որևէ իրա վ� նք: 

Հա մա պա տաս խան տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, եթե ար ձա-
նագր�  թյ�  ն� մ կա տա րել է գրա ռ� մ հա տ� կ կար ծիք �  նե նա լ�  մա սին կա րող է ներ կա յաց-
նել ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք ներն ան վա վեր ճա նա չե լ�  դի մ� մ:

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի որո շ� մն  ե րը, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը (ան գոր ծ�  թյ�  նը) վե րա-
դաս ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով բո ղո քար կե լ�  դեպ ք� մ բո ղոք ներ կա յաց նող կող մը կր� մ է 
իր ներ կա յաց րած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ապա ց� ց ման բե ռը: 

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շ� մն  ե րը, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը (ան գոր ծ� -
թյ�  նը), ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել 
հա մա պա տաս խան ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

Քվե ար կE  թյան օր վա ըն թաց քE մ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի ըն դ�  նած որո շ� մն  ե րի, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի կամ ան գոր ծ� -
թյան մա սին բո ղոք նե րը կա րող են ներ կա յաց վել քվե ար կE  թյան օրը 

կամ քվե ար կE  թյան հա ջորդ օրը` ժա մը 12:00-ից մի ն չև ժա մը 18:00-ն: 

Քվե ար կE  թյան օր վան նա խոր դող օրե րի ըն թաց քE մ տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի ըն դ�  նած որո շ� մն  ե րի, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի կամ ան գոր ծ�  թյան մա սին բո ղոք-
նե րը կա րող են ներ կա յաց վել ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով oրա ցE  ցա-

յին 2 oրվա ըն թաց քE մ այն oրվա նից, երբ դի մողն իմա ցել է կամ ող ջամ տո րեն պար տա-

վոր էր իմա նալ խախտ ման մաuին:

18
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Ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա հաշ վար կի մա սին դի մE մ 

կա րող է ներ կա յաց վել մի  այն հա մա պա տաս խան ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով քվե ար կE  թյան հա ջորդ օրը` ժա մը 12:00-ից մի ն չև ժա մը 18:00-ն:

  տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը վե րա հաշ վար կի մա սին դի-

մE մ կա րող է ներ կա յաց նել ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի 
վե րա բե րյալ ար ձա նագ ր�  թյ�  ն� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ամ փոփ ման կար գի 
վե րա բե րյալ հա տ� կ կար ծիք �  նե նա լ�  մա սին գրա ռ� մ կա տա րե լ�  դեպ ք� մ:

Վե րա հաշ վար կի դի մE  մը պետք է նե րա ռի.

  դի մE  մա տE  ի անE  նը, ազ գա նE  նը, ստո րագ րE  թյE  նը,

  տրման ամ սա թի վը,

  փոս տա յին հաս ցեն,

  այն ընտ րա կան տե ղա մա սի հա մա րը, որE մ պա հանջ վE մ է կա տա րել վե րա հաշ-

վարկ, 

  քվե ար կE  թյան ար դյE նք նե րը որոնց վե րա բե րյալ պա հանջ վE մ է վե րա հաշ վարկ 

անց կաց նել: 

Դի մE  մի ն կա րող են կցվել քվե ար կE  թյան ար դյE նք նե րի սխալ ամ փոփ ման ապա ցE յց-

ներ:

Դի մ�  մա տ�  ի հրա ժար վե լը քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա հաշ վար կի դի մ�  մի ց հիմք 
չէ վե րա հաշ վարկ չի րա կա նաց նե լ�  հա մար:

Քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի վե րա հաշ վար կի մա սին դի մ� մ ներ կա յաց նո ղի բա ցա կա յ� -
թյ�  նը հիմք չէ վե րա հաշ վարկ չանց կաց նե լ�  կամ այն դա դա րեց նե լ�  հա մար:

Ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը մե ր ժE մ է ընտ րա կան տե ղա մա սի 

քվե ար կE  թյան ար դյE նք նե րի վե րա հաշ վար կի մա սին դի մE  մը և վե րա հաշ վարկ չի իրա-

կա նաց նE մ, եթե պա հանջ վել է քվե ար կE  թյան ար դյE նք նե րի վե րա հաշ վար կի իրա կա-

նա ցE մ ընտ րա կան օրենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի դրE յթ նե րի խախ տE  մով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

 ՀԱ ՅԱUՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ	   ԱՆ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ

ԻՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ	 Մ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ OՐԵՆUԳԻՐՔ

ՀՈԴ ՎԱԾ 40.1. ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ OՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՆԱ ԽՈՐ ԴՈՂ OՐԸ ՆԱ ԽԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ 

ՔԱ ՐՈԶ Չ	   	 Ն ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ

Քվե ար կ�  թյան oրը կամ դրան նա խոր դող oրը նա խընտ րա կան քա րոզ չ�  թյ� ն կա տա րե լը`

առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի երեք հա րյ�  րա պա տի-
կից մի ն չեւ հինգ հա րյ�  րա պա տի կի չա փով:

Ն� յն արար քը տե ղա մաuային կենտ րո նի շեն քի ներu� մ, մ� տ քի մոտ կամ շեն քի շ� ր ջը 
բա նա վոր կամ գրա վոր ձե ւով, երաժշ տ�  թյան կամ պատ կե րա վոր մի  ջոց նե րի oգն�  թյամբ, 
uտո րագ ր�  թյ� ն նե րի հա վաք մամբ` ընտ րող նե րի կա մա ար տա հայտ ման վրա նե րազ դե լ�  
մի  ջո ցով կա տա րե լը`

առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի չորuհա րյ�  րա պա տի-
կից մի ն չեւ վեց հա րյ�  րա պա տի կի չա փով:

Ն� յն արար քը զանգ վա ծա յին լրատ վ�  թյան մի  ջոց նե րով կա տա րե լը`

առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` լրատ վա կան գոր ծ�  նե �  թյ� ն իրա կա նաց նո ղի 
նկատ մամբ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյ�  րա պա տի կից մի ն չեւ յոթ հա րյ�  րա-
պա տի կի չա փով:

 

ՀՈԴ ՎԱԾ 40.2. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ 

ԱՐ ԴՅ	 ՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ Ր	   	  ՆԸ ՉUՏՈ ՐԱԳ ՐԵ ԼԸ

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  կող մի ց քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր� -
թյ�  նը չuտո րագ րե լը`
առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հա րյ�  րա պա տի կից 
մի ն չև երեք հա րյ�  րա պա տի կի չա փով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 40.4. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ ՊԱՐ ԿԸ ՏԵ ՂԱ ՄԱUԱՅԻՆ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ 

ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ Վ	 Մ UԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ ԿԱՐ ԳՈՎ ՉՓԱ ԿԵ ԼԸ

Ընտ րա կան փաuտաթղ թե րի պար կը տե ղա մաuային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ uահ-
ման ված կար գով չփա կե լը`
առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի երեք հա րյ�  րա պա տի-
կից մի ն չև հինգ հա րյ�  րա պա տի կի չա փով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 40.6. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԳՈՐ ԾԱ ՎԱ Ր	   ԱՆ ՄԱ ՏՅԱ ՆԸ  

ՉԼՐԱՑՆԵ ԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏ ՇԱՃ ԼՐԱՑ ՆԵ ԼԸ

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա վա ր�  թյան մա տյա նը չլրաց նե լը կամ ոչ պատ շաճ լրաց-
նե լը`
առա ջաց ն� մ է տ�  գան քի նշա նա կ� մ` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի մի ն չև երեք հա րյ�  րա-
պա տի կի չա փով:
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 ՀԱ ՅԱUՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ	   ԱՆ

ՔՐԵ Ա ԿԱՆ OՐԵՆUԳԻՐՔ

ՀՈԴ ՎԱԾ 149.  ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ԻՐԱ Վ	 Ն ՔԻ ԻՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱ ՆԸ, ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ  ԺՈ-

ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻՆ ԿԱՄ ԸՆՏ Ր	   Ա ՆԸ ՄԱUՆԱԿ ՑՈՂ 

ԱՆ ՁԱՆՑ ԼԻ Ա ԶՈ Ր	   	 Ն ՆԵ ՐԻ ԻՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱ ՆԸ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈ ՏԵ ԼԸ

1. Քա ղա քա ց�  ընտ րա կան կամ հան րաք վեի իրա վ� ն քի ազատ իրա կա նաց մա նը կամ 
ընտ րա կան կամ հան րաք վեի հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քին խո չըն դո տե լը, ինչ պեu 
նաև ընտ րա կան կամ հան րաք վեի հանձ նա ժո ղո վի կամ նա խա ձեռ նող խմբի ան դա մի , 
թեկ նա ծ�  ի կամ նրա վuտահ ված ան ձի, դի տոր դի, զանգ վա ծա յին լրատ վ�  թյան մի  ջո ցի 
ներ կա յա ց� ց չի, կ� uակ ց�  թյան (կ� uակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քի) լի ա զո րած ան ձի լի ա-
զո ր�  թյ� ն նե րի իրա կա նաց մա նը խո չըն դո տե լը` պատժ վ� մ է տ�  գան քով` նվա զա գ� յն 
աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյ�  րա պա տի կից յոթ հա րյ�  րա պա տի կի չա փով, կամ ազա-
տազրկ մամբ` վեց ամuից մե կ տա րի ժամ կե տով:

2. Ն� յն արարք նե րը, որոնք`
1) կա տար վել են գ� յ քին վն աu պատ ճա ռե լ�  uպառ նա լի քով,
2) կա տար վել են նյ�  թա պեu շա հագրգ ռե լով,
3) զ�  գորդ վել են բռն�  թյ� ն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լ�  uպառ նա լի քով,
4) կա տար վել են պաշ տո նե ա կան դիրքն oգտա գոր ծե լով,
5) կա տար վել են մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց,
6) զ�  գորդ վել է ան ձին ազա տ�  թյ�  նից զրկե լով`  պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` եր-
կ� uից մի ն չև հինգ տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 153. ՄԵ ԿԻՑ ԱՎԵ ԼԻ ԱՆ ԳԱՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՆ ՁԻ ՓՈ ԽԱ ՐԵՆ ՔՎԵ ԱՐ ԿԵ ԼԸ

Կեղծ տվյալ ներ հայտ նե լ� , կեղծ փաuտա թ� ղթ ներ կա յաց նե լ�  կամ որևէ այլ եղա նա կով 
մե  կից ավե լի ան գամ կամ այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լը`
պատժ վ� մ է տ�  գան քով` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյ�  րա պա տի կից յոթ-
հարյ�  րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` եր կ� uից երեք տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154. ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԳԱՂՏ ՆԻ 	   	  ՆԸ ԽԱԽ ՏԵ ԼԸ

Քվե ար կ�  թյան գաղտ նի �  թյ�  նը խախ տե լ�  նպա տա կով ընտ րո ղին քվե ար կ�  թյան ար-
դյ� ն քը հայտ նե լ� ն հար կադ րե լը, քվե ար կ�  թյան ար դյ� ն քը բա ցա հայ տե լ�  նպա տա կով 
քվե ար կած քվե ա թեր թի կը uտ�  գե լը, քվե ար կ�  թյան խցիկ (uենյակ) մ� տք գոր ծե լը, ինչ պեu 
նաև քվե ար կ�  թյան գաղտ նի �  թյ� նն այլ կերպ խախ տե լը`
պատժ վ� մ է տ�  գան քով` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյ�  րա պա տի կից յոթ հա-
րյ�  րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` եր կ� uից երեք տա րի ժամ կե տով;

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.1. ԿԵՂԾ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՔՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵՐ ԿԱՄ ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԾՐԱՐ -

ՆԵՐ ՊԱՏ ՐԱUՏԵ ԼԸ ԿԱՄ ԱԿՆ ՀԱՅՏ ԿԵՂԾ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՔՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ  -

ՆԵՐ ԿԱՄ ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵՐ ՀԱՆՁ ՆԵ ԼԸ ԿԱՄ ԻՐԱՑ ՆԵ ԼԸ

1. Անձ նա կան դրդ� մն  ե րով կամ խմբա յին շա հե րից ել նե լով` կեղծ ընտ րա կան քվե ա թեր-
թիկ ներ կամ քվե ար կ�  թյան ծրար ներ պատ րաuտե լը կամ ակն հայտ կեղծ քվե ա թեր թիկ-
ներ կամ քվե ար կ�  թյան ծրար ներ հանձ նե լը կամ այլ եղա նա կով իրաց նե լը`
պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` երե քից յոթ տա րի ժամ կե տով` գ� յ քի բռնագ րավ մամբ 
կամ առանց դրա:

2. Ն� յն արար քը, որը կա տար վել է խո շոր չա փե րով, մի  խ� մբ ան ձանց կող մի ց նախ նա-
կան հա մա ձայ ն�  թյամբ`
պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` վե ցից տաuը տա րի ժամ կե տով` գ� յ քի բռնագ րավ մամբ 
կամ առանց դրա:
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 154.2. ԸՆՏ ՐՈ ՂԻ ԿԱՄ ՔԻ ԱԶԱՏ ԻՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱ ՆԸ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈ ՏԵ ԼԸ

Թեկ նա ծ�  նե րից որևէ մե  կի oգտին կողմ կամ դեմ քվե ար կե լ� , ընտ ր�  թյ� ն նե րին մաuնակ-
ցե լ�  կամ ընտ ր�  թյ� ն նե րին մաuնակ ցե լ� ց հրա ժար վե լ�  պայ մա նով թեկ նա ծ�  նե րից ան-
ձամբ կամ մի ջ նոր դի մի  ջո ցով կա շառք uտա նա լը`
պատժ վ� մ է տ�  գան քով` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյ�  րա պա տի կից յոթ-
հարյ�  րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` մե  կից երեք տա րի ժամ կե տով:

Ընտ րո ղին թեկ նա ծ�  նե րից որևէ մե  կի oգտին կողմ կամ դեմ քվե ար կե լ� , ընտ ր�  թյ� ն նե-
րին մաuնակ ցե լ� ն կամ ընտ ր�  թյ� ն նե րին մաuնակ ցե լ� ց հրա ժար վե լ� ն հար կադ րե լը, որը 
կա տար վել է գ� յ քին վն աu պատ ճա ռե լ�  uպառ նա լի քով, ան ձամբ կամ մի ջ նոր դի մի  ջո ցով 
կա շառք տա լով, բռն�  թյամբ կամ բռն�  թյ� ն գոր ծադ րե լ�  uպառ նա լի քով`
պատժ վ� մ է տ�  գան քով` նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի եր կ�  հա զա րա պա տի կից եր կ�  հա-
զար հինգ հա րյ�  րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` երե քից հինգ տա րի ժամ կե-
տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.3. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԿՆԻ ՔԸ ՉՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ ՆԵ ԼԸ, ԿՆԻ ՔԻ 

ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ UԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ ԿԱՐ ԳԸ ԽԱԽ ՏԵ ԼԸ

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը uահ ման ված ժամ կե տ� մ դրա հա մար պա տաuխա նա-
տ�  ան ձի կող մի ց չվե րա դարձ նե լը, ինչ պեu նաև կնի քի պահ պան ման հա մար uահ ման ված 
կար գը խախ տե լը`
պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` մե  կից երեք տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.4. ԶԵՆ ՔՈՎ` ՏԵ ՂԱ ՄԱUԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ Մ	 ՏՔ ԳՈՐ ԾԵ ԼԸ

Քվե ար կ�  թյան oրը զենք կրե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձի կող մի ց զեն քով ց�  ցադ րա բար 
տե ղա մաuային կենտ րոն (քվե ար կ�  թյան խցիկ) մ� տք գոր ծելն առանց ծա ռա յո ղա կան 
անհ րա ժեշ տ�  թյան`
պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` մե  կից երեք տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.5. ՎUՏԱՀ ՎԱԾ ԱՆ ՁԻՆ, ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻՆ, ԴԻ-

ՏՈՐ ԴԻՆ ԿԱՄ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱ ՅԻՆ ԼՐԱՏ Վ	   ԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԻ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ-

Ց	 Ց ՉԻՆ ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻՆ ԾԱ ՆՈ ԹԱ ՆԱ Լ	 Ն ԽՈ ՉԸՆ-

ԴՈ ՏԵ ԼԸ, ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ Ր	   	 Ն ՆԵ ՐԻ 

ՊԱՏ ՃԵՆ ՆԵՐ ՉՏԱ ԼԸ

Վuտահ ված ան ձին, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ն, դի տոր դին կամ զանգ վա ծա յին 
լրատ վ�  թյան մի  ջո ցի ներ կա յա ց� ց չին ընտ րա կան փաuտաթղ թե րին uահ ման ված դեպ քե-
ր� մ և կար գով ծա նո թա նա լ� ն խո չըն դո տե լը, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ ր� -
թյ� ն նե րի պատ ճեն նե րը, քաղ վածք նե րը չտա լը`
պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` երե քից հինգ տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.6. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ ԼԻ Ա ԶՈ Ր	   	 Ն ՆԵ ՐԸ 

ՉԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏ ՇԱՃ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մի ց իր լի ա զո ր�  թյ� ն նե րը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ-
շաճ կա տա րե լը, որի ար դյ� ն ք� մ անհ նա րին է դար ձել ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց քվե ար-
կ�  թյան կամ ընտ ր�  թյան ար դյ� նք նե րի ամ փո փ�  մը`

պատժ վ� մ է ազա տազրկ մամբ` եր կ� uից հինգ տա րի ժամ կե տով` որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց-
նե լ�  կամ որո շա կի գոր ծ�  նե �  թյամբ զբաղ վե լ�  իրա վ� ն քից զրկե լով` առա վե լա գ� յ նը երեք տա րի 
ժամ կե տով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Հ	 ՇԱԹԵՐԹ 

 ԳՈՐ ԾՈ Ղ	   	 Ն ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՋՈՐ ԴԱ ԿԱ Ն	   ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 ՄԻՆ ՉԵՎ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ԲԱ Ց	  ՄԸ

Քվե ար կ
  թյան օրը ժա մը 7:00-8:00

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղE  թյE ն նե րի հա ջոր դա կա նE  թյE ն.

  ստ�  գել պա հա րա նին սոսնձ ված թղթի ամ բող ջա կա ն�  թյ�  նը և ոս տի կա ն�  թյան ծա-
ռա յող նե րից ըն դ�  նել չհրկիզ վող պա հա րա նը,

  գրան ցա մա տյա ն� մ լրաց նել պա հա րանն ըն դ�  նե լ�  մա սին ար ձա նագ ր�  թյ�  նը,
  իրա կա նաց նել վի ճա կա հա ն�  թյ� ն հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի գոր ծա ռ� յթ ներն �  
դրանց հեր թա փո խը որո շե լ�  հա մար,

  վի ճա կա հա ն�  թյան ար դյ� նք նե րը գրան ցել գրան ցա մա տյա ն� մ,
  բա ցել չհրկիզ վող պա հա րա նը.
  հա նել հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը և հանձ նա ժո ղո վի յ� -
րա քան չյ� ր ան դա մի ն հանձ նել նա խորդ օր վա վի ճա կա հա ն�  թյամբ իրեն տրա մադր-
ված ան հա տա կան կնի քը.

  հա նել դրոշ մակ նի քը.
  հա նել հա րյ�  րա կան փա թեթ նե րով քվե ա թեր թիկ նե րը և քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը �  
հանձ նել քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կ�  թյան ծրար ներ հատ կաց նող ան դա մի ն (ան-
դամն  ե րին).

  հա նել ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րը և հանձ նել ընտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա-
տաս խա նա տ�  ան դա մի ն (ան դամն  ե րին).

  հա նել հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, ստ�  գել փա թե թա վոր ված կնի քի 
փա թե թի ան ձեռնմխ  ե լի �  թյ�  նը, բա ցել փա թե թա վոր ված կնի քը, գրան ցա մա տյա ն� մ 
կնիք դնե լով` հայ տա րա րել կնի քի հա մա րը. 

  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի քը հանձ նել քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը կնքող և 
քվե ա տ�  փի հա մար պա տաս խա նա տ�  ան դա մի ն: Նրան փո խան ցել հա մա պա տաս-
խան թա նաք նե րով թա նա քոտ ված բար ձիկ ներ: 

  ստ�  գել քվե ա տ�  փի դա տարկ լի նե լը (բարձ րա ձայն հայտ նել այդ մա սին), և մի ն չև 
փա կե լը այն ց�  ցադ րել նիս տին ներ կա լի նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձանց, ապա 
փա կել և հա տ� կ կա պիչ նե րով կնքել քվե ա տ�  փը:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

• Նշված բո լոր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը կա տար վ� մ են այն հաշ վով, որ պես զի ժա մը 8:00-ի դր� -
թյամբ կա տար ված և ավարտ ված լի նեն:

• Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ժա մը 8:00-ին, բարձ րա ձայն հայ տա րա ր� մ է քվե ար կ�  թյան 
սկիզ բը և թ� յ լատ ր� մ ընտ րող նե րի մ� տ քը քվե ար կ�  թյան սե նյակ:

• Տե ղա մա սա յին կենտ րո նը բաց վե լ� ց հե տո հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան մի  ջա պես տե-
ղե կաց ն� մ է ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին տե ղա մա սը 
բաց ված լի նե լ�  մա սին:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Քվե ար կ�  թյան ըն թաց ք� մ 
• մի ն չև ժա մը 11:30-ը, 14:30-ը, 17:30-ը և 20:30-ը ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ-

նա ժո ղով է հա ղորդ վ� մ հա մա պա տաս խա նա բար մի ն չև ժա մը 11:00-ն, 14:00-ն, 17:00-ն և 
20:00-ն տվյալ ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյա նը մաս նակ ցած ընտ րող նե րի թի վը.

• հա ղորդ ված թվե րը գրառ վ� մ են նաև տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա ն� մ:
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ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱ ՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՓԱ Կ	 Մ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղE  թյE ն նե րի հա ջոր դա կա նE  թյE ն.

  ժա մը 20:00 հայ տա րա րել քվե ար կ�  թյան ավար տի մա սին. 
  ար գե լել ընտ րող նե րի մ� տ քը քվե ար կ�  թյան սե նյակ. 
  քվե ար կ�  թյան սե նյա կ� մ գտնվող ընտ րող նե րին տալ քվե ար կե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն. 
  փա կել քվե ա տ�  փի ճեղ քը. 
  փա կել տե ղա մա սա յին կենտ րո նը: 

ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԱՐ ԴՅ	 ՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈ Փ	 Մ

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղE  թյE ն նե րի հա ջոր դա կա նE  թյE ն.

  փա թե թա վո րել հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը.
  հաշ վար կել չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.
  այդ թվին ավե լաց նել նախ կի ն� մ մար ված` ընտ րո ղի կող մի ց ոչ ճիշտ լրաց ված և հետ 
տրված, տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմ�  շից տար բեր վող կամ 
կրկնվող հա մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը.

  ստաց ված թի վը, որ պես մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի ընդ հա ն� ր թիվ բարձ րա ձայն 
հրա պա րա կել և լրաց նել գրան ցա մա տյա ն� մ.

  չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը մա րել դրանք ներ քևի աջ կամ ձախ ան կյ�  նից 
կտրե լ�  մի  ջո ցով, այն պես, որ չվն աս վեն հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի` քվե ա թեր թի կի 
վրա առ կա ստո րագ ր�  թյ� ն նե րը.

  փա թե թա վո րել օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ել� նդ նե րը.
  առան ձին-առան ձին հաշ վար կել ընտ րող նե րի հիմն  ա կան և լրա ց�  ցիչ ց�  ցակ նե ր� մ 
ընդգրկ ված ընտ րող նե րի թվե րը.

  ընտ րա կան ց�  ցակ նե րի ընտ րող նե րի թվե րը առան ձին հաշ վար կե լ� ց հե տո, յ�  րա քան-
չյ� ր ց�  ցա կի դեպ ք� մ, բարձ րա ձայն հրա պա րա կել և լրաց նել գրան ցա մա տյա ն� մ. 

  բո լոր ց�  ցակ նե րի ընտ րող նե րի թվե րը գ�  մա րել, գ�  մա րը բարձ րա ձայն հրա պա րա-
կել որ պես ընտ րող նե րի ընդ հա ն� ր թիվ և լրաց նել գրան ցա մա տյա ն� մ.

  ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե ր� մ (այդ թվ� մ` լրա ց�  ցիչ ց�  ցա կ� մ) ընտ րող նե րի ստո րագ-
ր�  թյ� ն նե րի հի ման վրա հաշ վար կել քվե ար կ�  թյան մաս նա կից նե րի (քվե ա թեր թիկ-
ներ ստա ցած ընտ րող նե րի) թի վը, բարձ րա ձայն հրա պա րա կել և լրաց նել գրան ցա-
մատյա ն� մ.

  ընտ րող նե րի ց�  ցակ նե րի ծրա րը տե ղադ րել ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կ� մ:

ՔՎԵ ԱՐ Կ	   ԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՔՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ Ր	 Մ

  բա ցել քվե ա տ�  փը,
  քվե ա տ�  փից հա նել քվե ար կ�  թյան մե կ ծրար, 
  բարձ րա ձայն հայ տա րա րել ծրա րի սահ ման ված կամ չսահ ման ված նմ�  շի լի նե լ�  մա սին,
  ց�  ցադ րել այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար,
  սահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրա րից հա նել քվե ա թեր թի կը,
  բարձ րա ձայն հայ տա րա րել քվե ա թեր թի կի վա վեր, ան վա վեր կամ չսահ ման ված նմ� -
շի լի նե լ�  մա սին,

  վա վեր քվե ա թեր թի կի դեպ ք� մ բարձ րա ձայն հայ տա րա րել նաև, թե ինչ պես է քվեարկ-
ված,

  քվե ա թեր թի կը ց�  ցադ րել այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար:
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Այս գոր ծո ղE  թյE ն նե րը կրկնվE մ են քվե ա տE  փE մ առ կա բո լոր ծրար նե րի և քվե ա թեր-

թիկ նե րի հա մար: 

Քվե ար կE  թյան ծրար նե րը և քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո րե լE ց հե տո մե կ առ մե կ 

հաշ վարկ վE մ է.

  յ�  րա քան չյ� ր կ�  սակ ց�  թյա նը (կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի դա շին քին)  կողմ քվե արկ ված 
քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը, 

  ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը,
  սահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րի թի վը.

փա թե թա վոր վE մ են առան ձին փա թեթ նե րE մ (ծրար նե րE մ) և յE  րա քան չյE  րի վրա 

նշE վ է դրա պա րE  նա կE  թյE  նը: 

Չսահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ�  թյան ծրար նե րը և չսահ ման ված նմ�  շի քվե ա թեր թիկ նե րը 
մար վ� մ են, չեն հաշ վարկ վ� մ, հաշ վի չեն առն վ� մ ար դյ� նք ներն ամ փո փե լիս և փա թե թա-
վոր վ� մ են առա ձին փա թե թ� մ և փա թե թի վրա նշվ� մ է «Չսահ ման ված նմ�  շի քվե ար կ� -
թյան ծրար նե ր» բա ռե րը, և այն առանց պար կի մե ջ տե ղադ րե լ� , ներ կա յաց վ� մ է ընտ րա-
տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ Ր	   ԱՆ ԿԱԶ Մ	 Մ

  Հիմք ըն դ�  նե լով կա տար ված հաշ վարկ նե րը և գրան ցա մա տյա ն� մ ար ձա նագր ված 
տվյալ նե րը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մ� մ է տե ղա մա ս� մ քվե-
ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյ� ն:

  Ար ձա նագ ր�  թյ� ն նե րը ստո րագ ր� մ են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, քար տ�  ղա րը 
և ան դամն  ե րը, այն կնք� մ է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:

  Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է ստո րագ րել ար ձա նագ ր�  թյ�  նը: Եթե  նա 
ար ձա նագ ր�  թյան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ �  նի առար կ�  թյ� ն (հա տ� կ կար ծիք), 
ապա այդ մա սին գրա ռ� մ է կա տա ր� մ ար ձա նագ ր�  թյ�  ն� մ` դրա հա մար նա խա-
տես ված հա տ� կ տե ղ� մ:

Ու շադ ր
  թյ
 ն

Ար ձա նագ ր�  թյ�  նը ստո րագր վ� մ է մի  այն բո լոր տվյալ նե րը լրաց նե լ� ց հե տո: 
Ար գել վ� մ է նա խա պես ստո րագ րել քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե րի ար ձա նագ ր�  թյան 
ձևաթղթե րը:

Ար ձա նագ րE  թյE  նը կազմ վE մ է  4 օրի նա կից. 

  ար ձա նագ ր�  թյան մե կ օրի նա կը փակց վ� մ է տե ղա մա սա յին կենտ րո ն� մ` ընտ րող-
նե րի ց�  ցակ նե րի կող քին,

  մե կ օրի նա կը տե ղադր վ� մ է ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կ� մ.
  եր կ
  օրի նա կը ներ կա յաց վ� մ են ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ� մ ներ կա լի նե լ�  իրա վ� նք �  նե ցող ան ձանց 
պա հան ջով նրանց տրա մադր վ� մ է ընտ րա կան տե ղա մա ս� մ քվե ար կ�  թյան ար դյ� նք նե-
րի ար ձա նագ ր�  թյ�  նից քաղ վածք` վա վե րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տ� -
ղա րի ստո րագ ր�  թյ� ն նե րով և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

Ք վե ար կ�  թյան օ րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժող վ� մ օգ տա գործ վող ՏԸՀ կնի-
քը, դրոշ մակ նի քը, ՏԸՀ ան դա մի  ան հա տա կան կնի քը:

Ն կա րագ րE -

թյE ն

Երբ է 

տրա մադր վE մ

Որ տեղ է 

գտն վE մ

Ինչ թա նաք 

է օգ տա-

գործ վE մ

Որ տեղ է 

օգ տա գործ վE մ

ՏԸՀ կնիք

Ս տաց վ� մ է փակ 
ծրա րով, ո րի վրա 
առ կա են ԿԸՀ և 
ԸԸՀ կնիք նե րը: 
Բաց վ� մ է մի  այն 
քվե ար կ�  թյան 
օ րը:
(Կ նի քը բազ ման-
գա մյա օգ տա-
գործ ման է)

Ք վե ար կ�  թյան 
ո ղջ ըն թաց ք� մ 
գտն վ� մ է քվե ա-
տ�  փի մոտ տե-
սա նե լի տե ղ� մ: 
Քվե ար կ�  թյան 
ա վար տից հե տո 
ՏԸՀ նա խա գա հի 
մոտ:

Սո վո րա կան 
թա նաք

1. Քվե ար կ�  թյան ըն թա ց� մ 
քվե ար կE  թյան ծրար նե րը 

կն քե լE  հա մար,
2. քվե ար կ�  թյան ա վա տից հե-

տո
• ը նտ րա կան փաս տաթղթե-

րի փա թեթ նե րը կն քե լ�  
հա մար 

• քվե ար կ�  թյան ար ձա-
նագ ր�  թյ� ննե րը և քաղ-
վածքնե րը  կն քե լ�  հա մար:

ՏԸՀ 
դրոշ մակ նիք Ք վե ար կ�  թյան 

օ րը
Ք վե ա տ�  փի 
մոտ:

Հա տE կ 
թա նաք 

Մի այն ը նտ րո ղի ան ձը հաս-
տա տող փաս տա թ� ղ թը դրոշ-
մակն քե լ�  հա մար:

ՏԸՀ ան դա մի  
ան հա տա կան 

կնի քը

Ք վե ար կ�  թյան 
նա խորդ օ րը, 
վի ճա կա հա ն� -
թյամբ տրա մադր-
վ� մ է ՏԸՀ բո լոր 
ան դամն  ե րին:

ք վե ար կ�  թյան 
օ րը ա նընդ հատ 
գտն վ� մ է ՏԸՀ 
ան դա մի  մոտ, 
ՏԸՀ  այլ ան դա-
մի  չի փո խանց-
վ� մ:

Սո վո րա կան 
թա նաք

1. Քվե ար կ�  թյան նա խորդ 
օ րը ցան կ
  թյան դեպ ք
 մ 
քվեա թեր թիկ նե րի և ը նտ-
րող նե րի ց� ցկ նե րի է ջե րի 
հա կա ռակ կող մը կն քե լ�  
հա մար:

2. Քվե ար կ�  թյան օ րը
 պար տա դիր ը նտ րող նե րի 
ց�  ցա կ� մ  ը նտ րո ղի տվյալ-
նե րը գրան ցե լ� ց հե տո` 
հանձ նա ժո ղո վի գրանց ման 
հա մար պա տաս խա նա տ�  
ան դա մի  ան հա տա կան 

կնի քի հա մար նա խա տես-

ված սյE  նա կE մ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

Ք վե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ց�  ցակ նե րը ստո րագ րե լ�  հա մար ան ցկաց վող վի ճա կա-
հա ն�  թյան թեր թիկ ներ:

Երևանի ավագան�  ընտր� թյ� ններ Երևանի ավագան�  ընտր� թյ� ններ

Երևանի ավագան�  ընտր� թյ� ններ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

Քվե ար կ�  թյան օ րը վի ճա կա հա ն�  թյամբ գոր ծա ռ� յթ նե րի բաշխ ման հա մար նա խա տես-
ված թեր թիկ ներ, ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա ս� մ ը նտ րող նե րի թի վը 1000-ից ա վե լի է:

ց�  ցակ - 1 ց�  ցակ — 2

ք վե ա թեր թիկ - 1 ք վե ա թեր թիկ — 2

ք վե ա տ� փ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

Քվե ար կ�  թյան օ րը վի ճա կա հա ն�  թյամբ գոր ծա ռ� յթ նե րի բաշխ ման հա մար նա խա տես-
ված թեր թիկ ներ, ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա ս� մ ը նտ րող նե րի թի վը 1000-ից պա կաս է:

ց�  ցակ - 1 

ք վե ա թեր թիկ - 1

ք վե ա տ� փ
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