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Այս ու ղե ցույ ցի հիմ քում ըն կած են ՀՀ Ը նտ րա կան օ րենսգր քի հիմ ադ րույթ նե րը և ՀՀ 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում ե րը: Զե տեղ ված ա ռա ջար կու թյուն
նե րը, խոր հուրդ նե րը և քայ լե րը նպա տակ ու նեն նպաս տել ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղով ե րի աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ մա նը, Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի դրույթ նե րի ճշգ րիտ կի րառ մա նը և ԿԸՀի սահ մա նած ըն թա ցա կար գե րի պահ
պան մա նը: Այ սու հան դերձ, ու ղե ցույ ցը չի կա րող հա մար վել Ը նտ րա կան օ րենսգր քին և 
ԿԸՀի ո րո շում ե րին փո խա րի նող փաս տա թուղթ:

Ձեռնարկը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրա 
կան հանձնաժողովի փորձագետների աջակցությամբ` «Հայաստանի ընտրական վար 
չարարության և ժողովրդավարական մշակույթի առաջխաղացում» ծրագրի շրջանակնե 
րում:
Ծրագիրն իրականացնում է Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը` 
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ:

The guidebook is developed with the expert assistance the Central Electoral Commission of the 
Republic of Armenian within the framework of Advancing Armenia's Election Management and 
Democratic Culture (AAEMDC) project, 
The AAEMDC project is supported by the United States Agency for International Development 
(USAID) and implemented by International Foundation for Electoral Systems (IFES).
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Ընտ րա տա րած քաՅԻն Ը նտ րա Կան հանձ նա Ժո Ղով նԵ րԻ տԵ ՂԸ  
հա Յաս տա նԻ հան րա պԵ տՈՒ թյան Ը նտ րա Կան հա մա Կար գՈՒմ

1.1  հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան ը նտ րա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քը

Ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման նպա տա կով ՀՀու մ կազ մա վոր վում 
է ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ե ռաս տի ճան հա մա կարգ` կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով (այ սու հետև` ԿԸՀ), ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով եր (այ
սու հետև` ԸԸՀ) և տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով եր (այ սու հետև` ՏԸՀ): 
Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րը գոր ծում են օ րի նա կա նու թյան, կո լե գի ա լու թյան և հրա պա
րա կայ նու թյան սկզ բունք նե րի հի ման վրա: 

ՀՀ տա րած քում կազ մա վոր վում են Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով 
պատ գա մա վոր նե րի ման դատ նե րի թվին հա վա սար թվով 41 ը նտ րա տա րածք:
Յու րա քան չյուր ը նտ րա տա րած քի հա մար կազ մա վոր վում է 1 ԸԸՀ: ԸԸՀի նս տա վայ րը 
սահ մա նում է ԿԸՀն՝ ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա տա րածք նե րի կազ մա վոր ման մա
սին ո րոշ մամբ: 

ԸԸՀներն ու նեն ԿԸՀի կող մից հաս տատ ված նմու շին հա մա պա տաս խան կնիք, կա րող են 
ու նե նալ ձևա թուղթ, ի րենց գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ ան հա տա
կա նաց ման այլ մի ջոց ներ:

1.2  Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով եր կազ մա վո րե լու կար գը

 ԸԸՀն ու նի 7 ան դամ: ԸԸՀն կազ մա վոր վում է 6 տա րի ժամ կե տով: ԸԸՀի ան դամ ե
րին նշա նա կում է ԿԸՀն՝ մինչև ԸԸՀի լի ա զո րու թյուն նե րի ա վար տը: 
ԸԸՀի կազ մում յու րա քան չյուր սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը չպետք է պա կաս լի նի 
եր կու սից: 

ԸԸՀի նա խա գահ նե րին, հանձ նա ժո ղով ե րի նա խա գահ նե րի տե ղա կալ նե րին և հանձ նա
ժո ղով ե րի քար տու ղար նե րին ը նտ րում են հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով երն ի րենց 
կազ մե րից` ԿԸՀի նա խա գա հի, նա խա գա հի տե ղա կա լի և քար տու ղա րի ը նտ րու թյան հա
մար սահ ման ված կար գով: 
ԸԸՀի նա խա գա հի, նա խա գա հի տե ղա կա լի կամ հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի լի ա զո րու
թյուն նե րը հա մար վում են դա դա րած, ե թե նա ներ կա յաց րել է այդ պաշ տո նից ի նք նա բա
ցար կի մա սին դի մում: 
ԸԸՀի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րում են` 

 z ե թե չու նի հանձ նա ժո ղո վում նշա նակ վե լու ի րա վունք,
 z ե թե հրա ժար վում է ստո րագ րել «Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի պար տա կա

նու թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց
նե լու մա սին» պար տա վո րու թյան տեքս տը,

 z ե թե դա տա պարտ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Քրե ա կան օ րենսգր քի 149
154.6րդ հոդ ված նե րով, կամ նրա նկատ մամբ որ պես պա տիժ կի րառ վել է կա լանք 
կամ ա զա տազր կում,

 z ե թե ներ կա յաց րել է հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի պաշ տո նից ի նք նա բա ցար կի մա սին 
դի մում (այդ դի մու մը ներ կա յաց վում է ԿԸՀի նա խա գա հին),

 z ե թե  զո րա կոչ վե լ է,

1
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 z ե թե ԸԸՀի ան դա մը խախ տե լ է  ԸՕի դ րույթ նե րը և ԿԸՀը դի մել է Վար չա կան  դա
տա րա ն ԸԸՀ ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նե լու պա հան
ջով: Այս դեպ քում Վար չա կան  դա տա րա նը կա րո ղ է վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նել 
ԸԸՀի  ան դա մի  լի ա զո րու թյուն նե րը, 

 z ե թե ԸԸՀի ան դա մը 3 օ րա ցու ցայի ն ամս վա ըն թաց քու մ ԸԸՀի  հեր թա կան  նիս տե
րից ու նի ե րեք  կա մ ա վե լի  ան հար գե լի  բա ցա կա յու թյուն: Նման  դեպ քու մ այդ ԸԸՀն 
ի ր ան դամ ե րի  ընդ հա նուր թ վի  ձայ նե րի  մե ծա մաս նու թյամ բ ըն դուն վա ծ ո րոշ մամ բ 
ի րա վուն ք ու նի  վա ղա ժամ կետ  դա դա րեց նե լու  հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի  լի ա զո րու
թյուն նե րը:

 ԸԸՀի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դար ման կամ դա դա րեց ման դեպ
քում թա փուր տե ղը հա մալ րում է ԿԸՀն՝ 21-օ րյա ժամ կե տում:

1.3  Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը ազ գային 
ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ

 ԸԸՀն մշ տա կան հի մունք նե րով գոր ծող պե տա կան մար մին է: ԸԸՀն`
 z  վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում ը նտ րա տա րած քում ԸՕի պա հանջ նե րի կա

տար ման նկատ մամբ.
 z  սահ մա նում է ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի հեր թա կան հա մար նե րը՝ ԿԸՀի սահ մա նած 

կար գով և այդ տվյալ նե րը 2օ րյա ժամ կե տում ներ կա յաց նում ԿԸՀ.
 z իր և ՏԸՀնե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում ԿԸՀ.
 z քն նար կում է ՏԸՀնե րի ո րո շում ե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ստաց ված 

դի մում ե րը (բո ղոք նե րը), վե րա նա յում կամ վե րաց նում է ՏԸՀնե րի` ԸՕին հա կա սող 
ո րո շում ե րը.

 z ըստ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի` ՏԸՀնե րի տվյալ նե րի հի ման վրա հրա պա րա կում է 
քվե ար կու թյան նախ նա կան ար դյունք նե րը.

 z  հետ ևում է ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լուն և հա մընդ հա նուր ծա նո թաց ման հա
մար դրանք ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում ներ կա յաց նե լուն, այդ նպա տա կով` հետ ևում 
է, ո ր

 լի ա զոր մար մի նը քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ ու շ, քան 40 օր ա ռաջ տե ղա մա
սային կենտ րո նի տա րած քը տի րա պե տո ղին տրա մադ րի ը նտ րող նե րի ցու ցա կի 
մեկ օ րի նակ, ո րի վեր ջին է ջում նե րառ ված լի նի տե ղե կանք` ը նտ րող նե րի ցու
ցակ նե րում ան ճշ տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի մում եր տա լու ժամ կետ նե րի, տե
ղի, դրանց քն նարկ ման կար գի, ժա մա նա կի և պայ ման նե րի մա սին և այն քվե-
ար կու թյան օր վա նից 40 օր ա ռաջ փակց ված լի նի տե ղա մա սային կենտ րո նում,
 լի ա զոր մար մի նը ը նտ րող նե րի  հիմ ա կան ցու ցակ նե րը (այդ թվում` լրա ցու ցիչ 
ցու ցակ նե րը)` ը ստ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի, և ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նդ
գրկ ված բնա կե լի շեն քե րի (տ նե րի) հաս ցե նե րը` տպագր ված 2 օ րի նա կից (ը նտ
րող նե րի ցու ցակ նե րի, այդ թվում` լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րի 1ին օ րի նա կը` կազմ
ված մա տյա նի ձևով, 2րդ օ րի նա կը` տե ղա մա սային կենտ րո նում փակց նե լու 
հա մար), ի նչ պես նաև ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ ներ կազ մե լու հա մար ան
հրա ժեշտ ձևաթղ թե րը ք վե ար կու թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ տրա մադ րած լի նի 
ՏԸՀնե րի նա խա գահ նե րին: 
Ընտ րող նե րի ցու ցա կի, այդ թվում` լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րի օ րի նա կը, քվե ար կու-
թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ ՏԸՀի նա խա գա հը փակց րած լի նի տե ղա մա սային 
կենտ րո նում՝ բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղում: 

!

!

!
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Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը տե ղա մա սային կենտ րո նում ման փակց ված մինչև 
ՏԸՀի լի ա զո րու թյուն նե րի դա դար ման օ րը:

 z  վե րահս կում է տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի կա հա վո րու մը.
 z գ րան ցում է ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու նե

րին, նրանց տա լիս ԿԸՀի սահ մա նած նմու շի վկա յա կան.
 z  վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում ՏԸՀնե րի կող մից ԸՕի պա հանջ նե րի կա տար

ման նկատ մամբ.
 z ան վա վեր է ճա նա չում ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը.
 z ի րա կա նաց նում է ԸՕով նա խա տես ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ:

պար տա Կա նՈՒ թյՈՒն նԵ րԻ Եվ ԼԻ ա Զո րՈՒ թյՈՒն նԵ րԻ  
Բաշ խՈՒ մԸ Ը նտ րա տա րած քաՅԻն Ը նտ րա Կան  
հանձ նա Ժո Ղով նԵ րՈՒմ

2.1 հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը

 z  կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը.
 z  սահ մա նում է հեր թա կան նիս տե րի ան ցկաց ման ժա մա նա կա ցույ ցը.
 z  վա րում է հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րը.
 z հ րա վի րում է հանձ նա ժո ղո վի ար տա հերթ նիստ.
 z  պա հան ջում է հրա վի րել ՏԸՀի ար տա հերթ նիստ.
 z անց կաց նում է խորհր դակ ցու թյուն ներ.
 z ս տո րագ րում է հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում ե րը, նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը, 

հանձ նա ժո ղո վի ե լից փաս տաթղ թե րը.
 z  վե րահս կում է հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած ո րո շում ե րի կա տար ման ըն թաց քը.
 z  ներ կա յաց նում է հանձ նա ժո ղո վը.
 z ար ձա նագ րում է ՏԸՀի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դար ման կամ 

դա դա րեց ման փաս տը հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի և ո րո շում
նե րի գրան ցա մա տյա նում գրա ռում կա տա րե լու մի ջո ցով.

 z  տե ղե կու թյուն է հա ղոր դում ԿԸՀ ՏԸՀի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րը քվե ար կու թյան 
օր վա նից ոչ ու շ, քան 5 օր ա ռաջ նրան նշա նա կած կու սակ ցու թյան (կու սակ ցու թյուն
նե րի դա շին քի) կամ նրան նշա նա կած հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կամ նրան ա ռա
ջար կած հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի պա հան ջով վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նե լու մա սին 
հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման մա սին.

 z ի րա կա նաց նում է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ և ԸՕով նա խա տես ված այլ լի ա զո րու թյուն
ներ: 

2.2  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա կա լը

 z  փո խա րի նում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին նրա հանձ նա րա րու թյամբ կամ բա ցա
կա յու թյան ըն թաց քում.

!
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 z  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա րա րու թյամբ ի րա կա նաց նում է հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հին վե րա պահ ված ո րո շա կի լի ա զո րու թյուն ներ.

 z ա պա հո վում է հանձ նա ժո ղո վում ստաց ված դի մում ե րի, բո ղոք նե րի հետ տար վող 
աշ խա տան քը:

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա կա լի բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում նրա լի ա զո րու թյուն
նե րը հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից կա րող են դր վել հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի 
կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի վրա: 

2.3  հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը

 z  նա խա պատ րաս տում է հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րը.
 z  կազ մում և ստո րագ րում է հանձ նա ժո ղո վի նիս տի օ րա կար գը.
 z  տե ղե կաց նում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րին նիս տի օ րա կար գի հար ցե րի մա սին.
 z ա պա հո վում է հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի հրա պա րա կայ նու թյու նը.
 z  հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի օ րա կար գի մա սին տա լիս է պար զա բա նում եր.
 z ս տո րագ րում է հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը.
 z  կազ մա կեր պում է հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում ե րի ու ղար կում ը ստ պատ կա նե լի ու թյան.
 z  կազ մա կեր պում է ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի ստաց ման, պահ պան ման և ԸՕով 

սահ ման ված դեպ քե րում` ար խի վաց ման աշ խա տանք նե րը: 
ԸԸՀի նա խա գա հի հանձ նա րա րու թյամբ ի րա կա նաց նում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին 
վե րա պահ ված ո րո շա կի լի ա զո րու թյուն ներ:
 Հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում նրա լի ա զո րու թյուն նե րը հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից կա րող են դր վել նա խա գա հի տե ղա կա լի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան
դա մի վրա: 

ԸԸՀի նա խա գա հը, նախագահի տեղակալը և քարտուղարը կա րող են պաշ տո նանկ ար վել 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ձայ նե րի ը նդ հա նուր թվի ա ռն վազն 2/3ով ըն դուն ված ո րոշ
մամբ, ե թե պատ շաճ չեն ի րա կա նաց նում ի րենց վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րը:

2.4  Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը

 Ի րա վունք ու նի՝
 z  նա խա պես ծա նո թա նա լու հանձ նա ժո ղո վի քն նարկ մա նը ներ կա յաց վող հար ցե րին և 

փաս տաթղ թե րին.
 z ե լույթ ու նե նա լու հանձ նա ժո ղո վի նիս տում.
 z  ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կու թյուն ներ և պա հան ջե լու, որ այդ առ թիվ ան ցկաց վի քվե

ար կու թյուն.
 z  նիս տի մաս նա կից նե րին տա լու հար ցեր, ստա նա լու պա տաս խան ներ.
 z  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հա մա ձայ նու թյամբ կամ հանձ նա րա րու թյամբ, խորհր

դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով մաս նակ ցե լու ՏԸՀնե րի նիս տե րին, ի սկ քվե ար կու
թյան օ րը` ներ կա լի նե լու քվե ար կու թյան սե նյա կում.

 z  ծա նո թա նա լու ստաց ված դի մում ե րին, բո ղոք նե րին, գրու թյուն նե րին և մյուս փաս
տաթղ թե րին.

 z  հայտ նել ը նտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ ման, կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման 
վե րա բե րյալ իր կար ծի քը:
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 պար տա վոր է 
 z իր մաս նակ ցած ա ռա ջին նիս տում ստո րագ րել «Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան

դա մի պար տա կա նու թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու
թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան ի րա կա նաց նե լու մա սին» պար տա վո րու թյան տեքս տը.

 z  կա տա րել հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի` իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում տված 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը.

 z  մաս նակ ցել հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և կա տա րել իր լի ա զո րու թյուն նե րը.
 z մաս նակ ցել հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին և քվե ար կու թյա նը.
 z  կազ մա կեր պել հանձ նա ժո ղո վի քն նարկ մանն իր կող մից ներ կա յաց վող հար ցե րի նա

խա պատ րաս տու մը:

2.5 ԸԸհ ան դամ ե րի գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք նե րը

 z ԸԸՀի ան դամ երն ա զատ վում են զո րահա վաք նե րից և վար ժա կան հա վաք նե րից, 
ի սկ հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում` նաև զո րա կո չից.

 z ԸԸՀի ան դամ աշ խա տում է մշ տա կան հի մունք նե րով: Նա չի կա րող լի նել որ ևէ կու
սակ ցու թյան ան դամ, զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյամբ.

 z ԸԸՀի ան դա մը հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ կա րող է կա լա նա
վոր վել, դա տա կան կար գով վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են
թարկ վել մի այն ԿԸՀի հա մա ձայ նու թյամբ.

 z ԸԸՀի ան դամ երն ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով սե փա
կան նա խա ձեռ նու թյամբ ա զատ վում են ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ կա
տա րե լուց.

 z ԸԸՀի ան դամ ե րի աշ խա տա վար ձը նրանց հիմ ա կան աշ խա տա վայ րե րում պահ
պան վում է:

Ընտ րա տա րած քաՅԻն Ը նտ րա Կան հանձ նա Ժո Ղո վԻ նԻս տԵ րԸ

3.1  նիս տե րի հրա վիր ման և ան ցկաց ման կար գը

ԸԸՀի հեր թա կան նիս տերն ան ցկաց վում են ԸԸՀի նա խա գա հի սահ մա նած ժա մա նա կա
ցույ ցով` օ րա կար գում հար ցեր նե րառ ված լի նե լու դեպ քում: 
ար տա հերթ նիստ հրա վիր վում է ՝

 z  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի նա խա ձեռ նու թյամբ.
 z  հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ա ռն վազն մեկ եր րոր դի գրա վոր պա հան ջով՝ նրանց 

նշած ժամ կե տում:
 Նիս տին հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի մաս նակ ցու թյու նը նշ վում է նիս տե րի ար ձա նագ րու
թյուն նե րի և ո րո շում ե րի գրան ցա մա տյա նում, որ տեղ յու րա քան չյու րը ստո րագ րում է իր 
ազ գան վան դի մաց:
 Նիս տերն ան ցկաց վում են հանձ նա ժո ղո վի նս տա վայ րում, ի սկ ան հաղ թա հա րե լի խո չըն
դոտ նե րի դեպ քում, ե րբ ան հնար է նիս տը հե տաձ գել, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի կե սից 

3
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ա վե լի ի հա մա ձայ նու թյամբ` այլ վայ րում:
 Նիս տե րի օ րա կար գը կազ մում է հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը՝ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հի հանձ նա րա րու թյամբ և հա մա ձայ նու թյամբ:
 Նիս տի օ րա կար գում լրա ցու ցիչ հար ցեր ը նդ գրկ վում են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող
մից կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ա ռն վազն մեկ եր րոր դի պա հան ջով: 

3.2  ԸԸհ նիս տում քն նար կում ե րի կազ մա կերպ ման և ո րո շում ե րի ըն դուն ման կար գը

 ԸԸՀ նիստն ի րա վա զոր է, ե թե նիս տին ներ կա է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի կե սից ա վե
լին: Նիս տը վա րում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ի սկ նրա հանձ նա րա րու թյան կամ բա
ցա կա յու թյան դեպ քում` նա խա գա հի տե ղա կա լը:
 Նիս տը սկս վում է օ րա կար գի հաս տա տու մով: Մինչև օ րա կար գի հաս տա տում այլ հար ցեր 
չեն քն նարկ վում: Օ րա կար գի հար ցե րի վե րա բե րյալ ա ռար կու թյուն լի նե լու դեպ քում ա ռա
ջար կու թյու նը դր վում է քվե ար կու թյան:
 Նիստ վա րողն ըն թեր ցում է օ րա կար գի հար ցե րը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում տա լիս պար
զա բա նում եր, աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նից ել նե լով փո խում օ րա կար գի հար ցե րի 
քն նարկ ման հեր թա կա նու թյու նը:
 Նիս տում հար ցե րը քն նարկ վում են հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ` 

 z ո րոշ ման նա խա գի ծը ներ կա յաց նո ղի զե կու ցում.
 z  հար ցեր զե կու ցո ղին.
 z ա ռա ջար կու թյուն ներ.
 z ե լույթ ներ՝ մինչև 5 րո պե, ի սկ նիստ վա րո ղը՝ մինչև 7 րո պե.
 z ք վե ար կու թյուն: 

Նիստ վա րո ղը` 
 z ե լույթ նե րի հա մար, ը ստ հեր թա կա նու թյան, ձայն է տա լիս հանձ նա ժո ղո վի ան դամ

նե րին.
 z զ գու շա ցում եր է ա նում սույն կա նո նա կար գը խախ տող նե րին.
 z ուղ ղում է ե լույթ նե րում տեղ գտած փաս տա կան սխալ նե րը.
 z  ձայն է տա լիս հրա վիր ված ան ձանց, նիս տը խան գա րե լու դեպ քում՝ զր կում խոս քից. 

նիս տը խան գա րող նե րին հե ռաց նում նիս տե րի դահ լի ճից:
 Նիս տի ըն թաց քում ար ված նոր ա ռա ջար կու թյուն նե րը գրան ցում է հանձ նա ժո ղո վի քար
տու ղա րը:
 Նիu տում յու րա քան չյուր հար ցի վե րա բե րյալ քվե ար կու թյու նը կա տար վում է հար ցի քն նարկ
ման ա վար տից հե տո:
 Նիստ վա րողն ամ փո փում է քն նար կու մը և քվե ար կու թյու նից ա ռաջ ներ կա յաց նում ո րոշ
ման նա խագ ծի վե րա բե րյալ ար ված դի տո ղու թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը: Դրանք 
զե կու ցո ղի կող մից ըն դուն վե լու դեպ քում հար ցը քվե ար կու թյան է դր վում` հաշ վի առ նե լով 
ար ված դի տո ղու թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը: 
Ա ռա ջար կու թյուն նե րը զե կու ցո ղի կող մից չըն դուն վե լու և ա ռա ջար կու թյան հե ղի նա կի կող
մից ներ կա յաց ված տար բե րա կը պն դե լու դեպ քում ա ռա ջար կու թյուն ներն ա ռան ձինա ռան
ձին դր վում են քվե ար կու թյան: Քվե ար կու թյան ար դյուն քում ըն դուն ված ա ռա ջար կու թյուն
ներն ը նդ գրկ վում են ո րոշ ման նա խագ ծում, և նա խա գի ծը քվե ար կու թյան է դր վում ըն դուն
ված ա ռա ջար կու թյուն նե րով: 
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Յու րա քան չյուր քվե ար կու թյու նից ա ռաջ նիստ վա րո ղը կրկ նում է քվե ար կու թյան դր վող 
հար ցը՝ ճշգ րիտ ձևա կերպ մամբ, հաշ վում և բարձ րա ձայն հայ տա րա րում կողմ կամ դեմ 
քվե ար կած հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի թի վը:
Ք վե ար կու թյու նը կա րող է կրկն վել, ե թե ի նչ որ կերպ խան գար վել է հանձ նա ժո ղո վի որ ևէ 
ան դա մի քվե ար կու թյու նը:
 Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում երն ըն դուն վում են հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա զոր նիս տում՝ բաց 
քվե ար կու թյամբ: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը քվե ար կում է ան ձամբ` կողմ կամ դեմ: 
Ո րո շում ըն դուն վում է, ե թե կողմ է քվե ար կել նիս տին ներ կա հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի 
թվի կե սից ա վե լին, բա ցա ռու թյամբ.

 z ԸԸՀի նա խա գա հին, նա խա գա հի տե ղա կա լին, հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րին պաշ
տո նանկ ա նե լու մա սին ո րոշ ման (43 հոդ ված, 1ին մաս), 

 z Ե րեք օ րա ցու ցային ա մս վա ըն թաց քում ԸԸՀի հեր թա կան նիս տե րից ե րեք կամ ա վե
լի ան հար գե լի բա ցա կա յու թյան հիմ քով ԸԸՀի նա խա գա հի, նա խա գա հի տե ղա կա լի, 
հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի և հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա
ժամ կետ դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ ման (43 հոդ ված, 6րդ մաս), 

 z ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի գրան ցու մը մեր
ժե լու մա սին ո րոշ ման (116 հոդ ված, 2րդ մաս), 

 z Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի 
գրան ցում ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին ո րոշ ման (117 հոդ ված, 2րդ մաս):

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա նիստ վա րո ղը հայ տա րա րում է ո րո շում ըն դուն
վե լու կամ չըն դուն վե լու մա սին:
ԸԸՀն իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ըն դու նում է  ան հա տա կան ո րո շում եր, 
ո րոնք են թա կա են պար տա դիր կա տար ման:
 ԸԸՀի  կող մի ց ըն դուն վո ղ ո րո շու մը  հան դի սա նու մ է  ան հա տա կա ն ո րո շում և այն պետ ք է 
 ու նե նա  հեր թա կան  հա մար, ո րից  հե տո  պետ ք է նշ վի «Ա» տա ռը (ան հա տա կան): 
Ո րո շու մը  պետ ք է  ու նե նա  վեր նա գիր, ո րը գր վու մ է  մե ծա տա ռե րով:  Վեր նագ րի  վեր ջու մ որ
ևէ  կե տադ րա կան ն շան  չի դր վում: 
ԸԸՀի ո րո շու մը պետք է ու նե նա հետ ևյալ  կա ռուց ված քը.

 z Ն կա րագ րա կան մաս. գր վում է դի մու մի (բո ղո քի) ներ կա յաց ման նա խա պատ մու թյու
նը և դի մու մա տու ի (բո ղո քա բե րի) դիր քո րո շու մը, 

 z Պատ ճա ռա բա նա կան  մաս. գր վում է գոր ծի  փաս տե րը, ի րա վա կան  հար ցե րը (խն
դիր նե րը) և վեր լու ծու թյու նը, 

 z Եզ րա փա կիչ  մաս. գր վում է դի մու մի (բո ղո քի)  վե րա բե րյալ ԸԸՀի վերջ նա կա ն եզ րա
կա ցու թյու նը:

 Նիս տը հա մա ռոտ ար ձա նագր վում է:



12

Ը նտ րա տա րած քաՅԻն Ը նտ րա Կան հանձ նա Ժո Ղո վԻ  
նԻս տԵ րԻն նԵր Կա ԼԻ նԵ ԼՈՒ Ի րա վՈՒնք ՈՒ նԵ ՑոՂ  
ան ձանՑ Ի րա վՈՒնք նԵրն ՈՒ պար տա Կա նՈՒ թյՈՒն նԵ րԸ

 ԸԸՀի նիս տե րին կա րող են ներ կա լի նել`
 z ԶԼՄնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը.

 � ԸԸՀում ստուգվում է ԶԼՄի կողմից ԶԼՄ ներկայացուցիչներին տրված` 
իրենց կարգավիճակը հավաստող վկայականը, դրա առկայության դեպքում 
թույլատրվում ներկա լինել ԸԸՀի նիստին: 

 � ԸԸՀ նիս տե րին ի րա վունք ու նի մի ա ժա մա նակ ներ կա լի նե լ յու րա քան չյուր լրատ
վու թյան մի ջո ցը ներ կա յաց նող ոչ ա վե լի, քան 1 լրագ րող և 1 լու սան կա րիչ կամ 
տե սա ձայ նագր ման 1 օ պե րա տոր:

 z  մի ջազ գային և տե ղա կան դի տորդ նե րը: Տե ղա կան դի տոր դը նիս տին կա րող է ներ կա 
լի նել, ե թե դի տոր դի վկա յա կա նից բա ցի ու նի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ը նդ գրկ
վե լու ո րա կա վոր ման կամ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու վկա յա կան.

ու շադ րու թյուն 
Մի այն այս 2 վկա յա կան նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան և հա մա պա տաս խան հանձ
նա ժո ղո վին ներ կա յաց նե լու դեպ քում է, որ տե ղա կան դի տորդն ի րա վունք է ստա նում ներ
կա լի նել ԸԸՀի նիս տե րին:

 z  հանձ նա ժո ղո վի կող մից հրա վիր ված ան ձինք.
 z ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի, հա մայն քի ղե կա վա րի 

և ա վա գա նու ան դա մի թեկ նա ծուն կամ նրա լի ա զոր ներ կա յա ցու ցի չը, թեկ նա ծու ի 
գրանց ման հար ցը քն նար կե լիս, ի սկ գրան ցու մից հե տո` յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ի, 
հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն
նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի մե կա կան վս տահ ված ան ձ.

 z  դի մու մա տուն (բո ղոք ներ կա յաց նո ղը)` իր դի մու մի (բո ղո քի) քն նարկ ման ժա մա նակ:

 ու շադ րու թյուն 
ԸԸՀի  նիս տին  ներ կա  լի նե լու  ի րա վուն ք ու նե ցո ղ ան ձինք (վս տահ ված ան ձ, դի տորդ, 
ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ, ԿԸՀ ան դամ) վեր նազ գես տի վ րա  պար տա դիր  կար գով  տե սա նե-
լի ձ ևով կ րու մ են  նիս տին ներ կա  լի նե լու  ի րա վուն քը  հա վաս տող վ կա յա կան: 
 Նիս տում ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք կա րող են մաս նակ ցել հա մա պա
տաս խան հար ցի քն նարկ մա նը մի այն նիս տը վա րո ղի թույլտ վու թյամբ:

!

Վս տահ ված ան ձը և դի տորդն ի րա վունք ու նեն՝
 z  ներ կա լի նել ԸԸՀի նիս տե րին, մի այն վս տահ ված ան ձը` խորհր դակ ցա կան ձայ նի 

ի րա վուն քով, 
 z ա նար գել ծա նո թա նա լու ԸԸՀի տնօ րի նու թյան տակ գտն վող ը նտ րա կան փաս տաթղ

թե րին, ո րո շում ե րին, նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րին, ստա նա լու դրանց պատ
ճեն նե րը կամ դրան ցից քաղ վածք ներ«

 z ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  վե րա հաշ վար կի  ժա մա նակ (ե թե հան դի սա նում է դի
մող  կողմ) ծա նո թա նա լու  ընտ րա կան փաս տաթղ թե րին, ը նտ րող նե րի ս տո րագ րած 
 ցու ցակ նե րին, ի նք նու րույն  կա տա րե լու  քաղ վածք ներ` ա ռանց դ րանք  լու սա պատ ճե

4

!
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նա հա նե լու, լու սան կա րե լու և  տե սան կա րա հա նե լու  ի րա վուն քի. 
 z ԸՕով սահ ման ված կար գով և դեպ քե րում բո ղո քար կե լու հանձ նա ժո ղով ե րի ո րո շում

նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը, ան գոր ծու թյու նը (տես` Վար չա կան վա րույ թի ձեռ նար կը).
 z ք վե ար կու թյան նա խորդ օ րը ԸԸՀու մ հետ ևել քվե ա թեր թիկ նե րը ՏԸՀնե րին հատ

կաց նե լու գոր ծըն թա ցին, 
 z ի րա կա նաց նե լու ԸՕով ի րեն վե րա պահ ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ:

ԸԸՀի նիս տե րը (վե րա հաշ վար կի աշ խա տանք նե րը) վս տահ ված ան ձինք, դի տորդ նե րը, 
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են լու սան կա րա հա նել, 
տե սան կա րա հա նել` չխախ տե լով ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը:
Վս տահ ված ան ձի ԸՕով սահ ման ված ի րա վունք նե րի որ ևէ սահ մա նա փա կում չի թույ լատր
վում: Ոչ ոք (այդ թվում` ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րը) ի րա վունք չու նի վս տահ ված ան
ձանց դուրս հա նե լու քվե ար կու թյան սե նյա կից կամ 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:
վս տահ ված ան ձը պար տա վոր է պահ պա նել Ըօ-ի պա հանջ նե րը:
ԶԼՄնե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րա վունքն ու նեն`

 z ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստա նալ տե ղե կատ վու թյուն.
 z  նա խա պես ծա նուց վել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ի րա կա նաց րած մի ջո ցա ռում

նե րի մա սին և ծա նո թա նալ տե ղե կատ վա կան նյու թե րին.
 z ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով մաս նակ ցել ը նտ րա կան մի ջո ցա ռում ե րին.
 z ք վե ար կու թյան նա խորդ օ րը ԸԸՀու մ հետ ևել քվե ա թեր թիկ նե րը ՏԸՀնե րին հատ

կաց նե լու գոր ծըն թա ցին.
 z  բո լոր լ րագ րող նե րի  հա մա ր ա պա հո վվու մ է  ոչ խտ րա կան  պայ ման ներ. օ գտ վել հա

վա տար մագր ված լրագ րող նե րի հա մար սահ ման ված հա վա սար պայ ման նե րից:

աԶ գաՅԻն Ժո Ղո վԻ մԵ ծա մաս նա Կան Ը նտ րա Կար գով  
պատ գա մա վո րԻ թԵԿ նա ծՈՒ նԵ րԸ

5.1  պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու  ա ռա ջադ րե լու ի րա վուն քը

 ԱԺի պատ գա մա վոր կա րող է ը նտր վել քսան հինգ տա րին լրա ցած, այլ պե տու թյան քա
ղա քա ցի չհան դի սա ցող, վեր ջին հինգ տա րում ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, վեր ջին հինգ 
տա րում Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բնակ վող և ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող յու
րա քան չյուր ոք: 
ԱԺ մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծուն կա րող է ա ռա ջադր վել 
մի այն մեկ մե ծա մաս նա կան ը նտ րա տա րած քում: 
ԱԺի պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու չեն կա րող ա ռա ջադր վել սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ան դամ ե րը, դա տա վոր նե րը, դա տա խազ նե րը, ոս տի կա նու թյու նում, ազ գային ան վտան
գու թյու նում, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման, փր կա րա րա կան, հար կային, 
մաք սային մար մին նե րում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րում ծա ռայող նե րը, զին ծա
ռայող նե րը: 

5
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ԱԺի պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու չեն կա րող ա ռա ջադր վել և պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու չեն 
կա րող գրանց վել ՀՀ այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք ու նեն այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն:
 Պե տա կան և ՏԻՄ աշ խա տա կից ներն ԱԺի պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե
տո մինչև նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ա վար տը ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ վում են 
ի րենց աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց, բա ցա ռու թյամբ քա ղա քա
կան պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձանց:

5.2  ազ գային Ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու 
ա ռա ջադ րու մը

 ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու ի րա վունք 
ու նեն կու սակ ցու թյուն նե րը և քա ղա քա ցի նե րը` ի նք նաա ռա ջադր ման մի ջո ցով: 
ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու նե րի գրանց ման փաս
տաթղ թերն ԸԸՀ են ներ կա յաց վում քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ շուտ, քան 55, և ոչ ու շ, քան 
45 օր ա ռաջ` մինչև ժա մը 18.00ը:
 Կու սակ ցու թյունն ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի 
ա ռա ջադ րում ի րա կա նաց նում է իր մշ տա պես գոր ծող մարմ ի ո րոշ մամբ: Կու սակ ցու թյու
նը յու րա քան չյուր ը նտ րա տա րած քում ի րա վունք ու նի ա ռա ջադ րե լու պատ գա մա վո րի մեկ 
թեկ նա ծու: Կու սակ ցու թյու նը կա րող է պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րել նաև իր կու
սակ ցու թյան ան դամ չհան դի սա ցող ան ձի:
ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու մա սին 
կու սակ ցու թյան ո րո շու մը ներ կա յաց վում է ԿԸՀ սահ ման ված օ րի նա կե լի ձևին հա մա պա
տաս խան` կից գրու թյամբ.

 կից գրու թյան օ րի նա կել ի ձև 

 թԻվ ____ Ը նտ րա տա րած քաՅԻն 
Ընտ րա Կան  հանձ նա Ժո Ղո վԻն

N _____

«____» ________________ 20    թ. 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյա ն ընտ րա կա ն օ րենսգր քի 114րդ և 115րդ հոդ ված նե րի  հա մա
ձայն`  ներ կա յաց վու մ է թիվ ____ ը նտ րա տա րած քում Ազ գային  ժո ղո վի մե ծա մաս նա կա ն ընտ րա
կար գով  պատ գա մա վո րի  թեկ նա ծու ի գրանց ման  հա մար  պա հանջ վող հետ ևյալ  փաս տաթղ թե րը.
1) ______________________  կուuակ ցու թյան ________________________________________________________
           նշ վում է կու սակ ցու թյան ան վա նու մը                                                                                         նշ վում է մշ տա պեu գոր ծող  մարմ ի ան վա նու մը 

20   թ. ____________ «____»ի « Թիվ ______ ը նտ րա տա րած քում Ազ գային  ժո ղո վի  մե ծա մաս նա կա ն 
ընտ րա կար գով  պատ գա մա վո րի  թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու մա սին» N ______ ո րո շու մը,

2)  տե ղե կանք թեկ նա ծու ի` վեր ջին  հինգ  տա րում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան  քա ղա քա ցի  
հան դի սա նա լու, այլ  պե տու թյան  քա ղա քա ցի չ հան դի սա նա լու և  վեր ջին  հինգ  տա րում  Հա յաս
տա նի  Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բ նակ վե լու  մա սին.

3)  թեկ նա ծու ի գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը` թիվ ______ ը նտ րա տա րած քում պատ գա մա վո րի թեկ
նա ծու գրանց վե լու հա մա ձայ նու թյան մա սին,

4)  թեկ նա ծու ի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի պատ ճե նը,

5) ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի 1000ա պա տի կի չա փով ը նտ րա կան գրա վի մուծ ման ան դոր րա
գի րը:

 Առ դիր`  _______ թերթ:                                          ___________________________________________________________________ 
Ի րա վա սու ան ձի ա նուն, ազ գա նուն, ս տո րագ րու թյուն
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 կու սակ ցու թյան ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև 

_________________________  _____________________ ԿՈՒ ՍԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ

___________________________________________________________ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
                    նշ վում է մշ տա պեu գոր ծող  մարմ ի ան վա նու մը

N _____

«____» ________________ 20    թ. 

20    ԹՎԱ ԿԱ ՆԻ ___________ «____» Ի ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԺՈ ՂՈ ՎԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ

 ԹԻՎ _____ Ը ՆՏ ՐԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՄԵ ԾԱ ՄԱՍ ՆԱ ԿԱՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՐ ԳՈՎ  
ՊԱՏ ԳԱ ՄԱ ՎՈ ՐԻ ԹԵԿ ՆԱ ԾՈՒ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ

 Ղե կա վար վե լով « Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սի ն» Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 21րդ հոդ
վա ծով և Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյա ն ընտ րա կա ն օ րենսգր քի  114րդ և 115րդ հոդ ված նե րով`   
___________________________________ կուuակ ցու թյան ___________________________________________________

նշ վում է կու սակ ցու թյան ան վա նու մը                                                                                    նշ վում է մշ տա պեu գոր ծող  մարմ ի ան վա նու մը 

ո րո շու մ է.

1. Ազ գային  ժո ղո վի 20   թվա կա նի __________________ «____»ի ը նտ րու թյուն նե րին թիվ ____ ը նտ
րա տա րած քում Ազ գային  ժո ղո վի  մե ծա մաս նա կա ն ընտ րա կար գով, որ պես պատ գա մա վո րի 
թեկ նա ծու ա ռա ջադ րել`

________________________________________________________________      ________________________________
                                                   ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը                                                                                   ծնն դյան օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը

_______________________________________________      _________________________________________________
                                                   հաշվառման վայրը                                                                                     աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)

____________________________________________________________________________________________                                                          

                                                   կուսակցական պատկանելիությունը                    

 Թեկ նա ծու ի  լի ա զոր ն եր կա յա ցու ցիչ ներն են` 

1) ___________________________________________________________________________________________________
                                                    ազ գա նու նը, ա նու նը,  հայ րա նու նը

Ծնն դյան օ րը, ա մի սը,  տա րե թի վը` ________________________________________________________________

Ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի սե րի ան և հա մա րը` ___________________________________________________ 

Աշ խա տան քի  վայ րը և պաշ տո նը (զ բաղ մուն քը)` ___________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________________________
                                                    ազ գա նու նը, ա նու նը,  հայ րա նու նը

Ծնն դյան օ րը, ա մի սը,  տա րե թի վը` ________________________________________________________________

Ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի սե րի ան և հա մա րը` ___________________________________________________ 

Աշ խա տան քի  վայ րը և պաշ տո նը (զ բաղ մուն քը)` ___________________________________________________

___________________________________________________
  որոշում ստորագրելու իրավասու անձի անուն, ազգանուն և ստորագրություն

                                                                                                                      Կ.Տ
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 Կու սակ ցու թյան ո րոշ մա նը կից ԸԸՀ են ներ կա յաց վում նաև`
 z  թեկ նա ծու ի գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը` տվյալ ը նտ րա տա րած քում պատ գա մա վո րի 

թեկ նա ծու գրանց վե լու հա մա ձայ նու թյան մա սին .
Օ րի նա կե լի ձև

 z նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 1000ա պա տի կի (1մլն դրա մի)  չա փով ը նտ րա կան 
գրա վի մուծ ման ան դոր րա գի րը.

 z տե ղե կանք թեկ նա ծու ի` վեր ջին հինգ տա րում ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա նա լու, այլ 
պե տու թյան քա ղա քա ցի չհան դի սա նա լու և վեր ջին հինգ տա րում ՀՀու մ մշ տա պես 
բնակ վե լու մա սին.

 z թեկ նա ծու ի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի պատ ճե նը:
Ինք նաա ռա ջադր ման դեպ քում քա ղա քա ցին ներ կա յաց նում է դի մում ի նք նաա ռա ջադր ման 
մա սին`  վա վե րաց ված նո տա րա կան կար գով:

ինք նաա ռա ջադր ման մա սին դի մու մի օ րի նա կե լի ձև

հաՅ տա րա րՈՒթյՈՒն 
Ես` _____________________________________________________________________________________________ 

ա նու նը, հայ րա նու նը, ազ գա նու նը

 տա լի ս ե մ իմ  հա մա ձայ նու թյու նը  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն Ազ գային ժո ղո վի  
20   թ վա կա նի __________________ «____»ի ը նտ րու թյուն նե րին թիվ ____ ը նտ րա տա
րած քում Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու 
գ րանց վե լու հա մար:

_______________________________
ս տո րագ րու թյուն

«____» _______________ 20    թ.

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն 
ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂովԻն 

դԻմՈՒմ

Ազգային ժողովի ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնա 
ծուի ինքնաառաջադրման մասին

Ես` _____________________________________________________________________________________________ 
ա նու նը, հայ րա նու նը, ազ գա նու նը

ծնված __________________________________________________________________________________________ 
ծննդյան օրը, ամիuը, տարեթիվը

բնակվող _______________________________________________________________________________________
      նշվում է հաշվառման վայրը

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը) _________________________________________________
                                                                                                                                    կուuակցական պատկանելությունը

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 114րդ և 115րդ հոդվածների համաձայն` 
20  թ. ____________ «____» ի Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի 
ընտրություններին թիվ ____ ընտրատարածքում ինքնաառաջադրման միջոցով առաջադրում եմ 
իմ թեկնածությունը:



17

Ինք նաա ռա ջադր ման մա սին դի մու մին կից ԸԸՀ են ներ կա յաց վում նաև`
 z նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 1000ա պա տի կի (1մլն դրա մի) չա փով ը նտ րա կան 

գրա վի մուծ ման ան դոր րա գի րը.
 z տե ղե կանք թեկ նա ծու ի` վեր ջին հինգ տա րում ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա նա լու, այլ 

պե տու թյան քա ղա քա ցի չհան դի սա նա լու և վեր ջին հինգ տա րում ՀՀու մ մշ տա պես 
բնակ վե լու մա սին.

 z թեկ նա ծու ի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի պատ ճե նը:
 Փաս տաթղ թե րը ԸԸհ ներ կա յաց վում է մի այն թեկ նա ծո ի կամ նրա լի ա զոր  ներ կա
յա ցոց չի մի ջո ցով:

 Պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու գրանց վե լու հա մար ներ կա յաց րած փաu տաթղ թե րում u խալ
ներ, ջն ջում եր, քեր վածք ներ, վրի պակ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում ԸԸՀը պար տա վոր 
է այդ փաu տաթղ թե րը ներ կա յաց նող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել դրանց վրա` շտ կե լու 
նպա տա կով, ի նչ պեu նաև նրանց ներ կա յու թյամբ ի նք նու րույն ու ղ ղել ներ կա յաց ված փաu
տաթղ թե րում առ կա ա կն հայտ u խալ նե րը, վրի պակ նե րը:
 Հանձ նա ժո ղով ի րա վունք չու նի չըն դու նե լու ներ կա յաց ված փաu տաթղ թե րը մի այն այն 
պատ ճա ռով, որ դրանք պա րու նա կում են նման u խալ ներ, ջն ջում եր, քեր վածք ներ կամ 
վրի պակ ներ: 

Իմ լիազոր ներկայացուցիչներն են` 
1) ___________________________________________________________________________________________________
                                                    ազ գա նու նը, ա նու նը,  հայ րա նու նը

Ծնն դյան օ րը, ա մի սը,  տա րե թի վը` ________________________________________________________________

Ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի սե րի ան և հա մա րը` ___________________________________________________ 

Աշ խա տան քի  վայ րը և պաշ տո նը (զ բաղ մուն քը)` ___________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________________________
                                                    ազ գա նու նը, ա նու նը,  հայ րա նու նը

Ծնն դյան օ րը, ա մի սը,  տա րե թի վը` ________________________________________________________________

Ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի սե րի ան և հա մա րը` ___________________________________________________ 

Աշ խա տան քի  վայ րը և պաշ տո նը (զ բաղ մուն քը)` ___________________________________________________

Կից ներկայացվում են` 

1. տեղեկանք` վերջին հինգ տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսա 
նալու, այլ պետության քաղաքացի չհանդիսանալու և վերջին հինգ տարում Հայաստանի 
Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին.

2. անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,

3. նվազագույն աշխատավարձի 1000ապատիկի չափով ընտրական գրավի մուծման անդոր
րագիրը:

Առդիր` ________    թերթ:

«______»   ________________ 20    թ. 

!
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ԸԸՀն ի րա վունք չու նի ի նք նու րույն ու ղ ղել ներ կա յաց ված փաu տաթղ թե րում առ կա այն 
u խալ նե րը, ջն ջում ե րը, քեր վածք նե րը, վրի պակ նե րը կամ այլ թե րու թյուն նե րը, ե թե դրանք 
շտ կե լու կամ թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու ի րա վունքն o րեն քով վե րա պահ ված է այդ փաu
տաթղ թերն ըն դու նած կամ տրա մադ րած մար մին նե րին:
 Ներ կա յաց ված  փաu տաթղ թե րում  նշ ված ան ճշ տու թյուն ներ կամ  դի մու մին կից ներ կա
յաց ված  փաu տաթղ թե րի թե րի լի նե լու դեպ քում ԸԸՀը 48 ժամ է տա լիu նշ ված ան ճշ տու
թյուն նե րը վե րաց նե լու, կից ներ կա յաց ված  փաu տաթղ թե րը լրաց նե լու հա մար: Այդ ժա մա
նա կա հատ վա ծում ան ճշ տու թյուն նե րը չվե րաց նե լու կամ փաu տաթղ թե րը չլ րաց նե լու դեպ
քում թեկ նա ծու ի գրան ցու մը մերժ վում է:

5.3  ազ գային Ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ա ռա ջադր ված պատ գա մա վո-
րի թեկ նա ծու ի գրան ցու մը

 ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու նե րի գրան ցու մը կա
տար վում է քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ շուտ, քան 45, և ոչ ու շ, քան 35 օր ա ռաջ` մինչև 
ժա մը 18.00ը:
 Թեկ նա ծու ի գրանց ման հար ցը քն նար կե լիս ԸԸՀի նիս տին ի րա վունք ու նեն ներ կա լի նե լու 
ա ռա ջադր ված թեկ նա ծուն և լի ա զոր ներ կա յա ցու ցի չը: 
ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով  պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու նե րը գրանց վում են 
ԸԸՀի ո րոշ մամբ: 
ԸԸՀի ան դամ ե րի կող մից գրանց ման վե րա բե րյալ ա ռար կու թյուն չլի նե լու դեպ քում  թեկ
նա ծուն գրանց վում է ա ռանց քվե ար կու թյան:

Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն  ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂով 
որոշՈՒմ  N ____-ա

«____» ____________________  2012թ.
ք. ________________________

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
2012 Թ. ____________ «______» Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ____________ ԻՆ ԹԻՎ ____________ 

ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ  
ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 50րդ հոդվածի 1ին 
մասի 10րդ կետով, 105րդ հոդվածով և 115րդ հոդվածի 6րդ մասով և հաշվի առնելով, որ 
հանձնաժողովի անդամերի կողմից թեկնածուի գրանցման վերաբերյալ առարկություն չի 
ներկայացվել` թիվ ____ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

որոշՈՒմ Է

1. _____________________________________________  - ին համարել գրանցված, որպես Ազգային ժողովի
Նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը

մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու` թիվ ________   ընտրատարածքում:

Թիվ _____ ընտրատարածքային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ                Կ.Տ 
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 Թեկ նա ծու ի գրանց ման վե րա բե րյալ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ա ռար կու թյան դեպ քում 
ա ռար կու թյու նը դր վում է քվե ար կու թյան: 
Ե թե ա ռար կու թյու նը քվե ար կու թյան ար դյուն քում չի ստա նում ԸԸՀ ան դամ ե րի ընդ հա նուր 
ձայ նե րի եր կու եր րոր դը (առն վազն 5 կողմ ձայն), ա պա թեկ նա ծուն հա մար վում է գրանց
ված: 

Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

 �  Թեկ նա ծու նե րին գրան ցե լուց հե տո` հն գօ րյա ժամ կե տում, գրան ցում ի րա կա նաց
րած ԸԸՀը մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի լի ա զոր 
ներ կա յա ցուց չին տա լիս է կազ մա վոր ված ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի թվի ե ռա պա
տի կին հա վա սար թվով վս տահ ված ան ձանց վկա յա կան ներ: ԸԸՀը վկա յա կա
նում նշում է թեկ նա ծու ի ա նու նը, հայ րա նու նը, ազ գա նու նը: Թեկ նա ծուն կամ նրա 
լի ա զոր ներ կա յա ցու ցի չը վկա յա կան նե րը լրաց նում և տրա մադ րում է վս տահ ված 
ան ձանց:

5.4  ազ գային Ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ա ռա ջադր ված պատ գա մա վո-
րի թեկ նա ծու ի գրան ցու մը մեր ժե լը

 ԸԸՀը պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի գրան ցու մը մեր ժում է, ե թե`
1. չու նի ը նտր վե լու ի րա վունք.
2. ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը թե րի են կամ կեղծ ված:

Գ րան ցու մը մերժ վում է ԸԸՀի ան դամ ե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի ա ռն վազն եր կու եր
րոր դով (ա ռն վազն 5 կողմ ձայն):

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն  ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂով 
որոշՈՒմ  N ____-ա

«____» ____________________  2012թ.
ք. ________________________

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
2012 Թ. ____________ «______» Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ____________ ԻՆ ԹԻՎ ____________ 

ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով  Հայաստանի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 50րդ հոդվածի 1ին  
մասի 10րդ կետով, 105րդ հոդվածով և 115րդ հոդվածի 6րդ մասով` թիվ ____ ընտրատարած 
քային ընտրական հանձնաժողովը

որոշՈՒմ Է

1. _____________________________________________  - ին համարել գրանցված, որպես Ազգային ժողովի
Նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը

մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու` թիվ ________   ընտրատարածքում:

Թիվ _____ ընտրատարածքային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ                Կ.Տ 

!
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Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

5.5  ազ գային Ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ա ռա ջադր ված պատ գա մա վո-
րի թեկ նա ծու ի գրան ցու մը ան վա վեր ճա նա չե լը

 ԸԸՀը պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի գրան ցու մը ճա նա չում է ան վա վեր, ե թե գրան ցու մից 
հե տո հայտ նի են դառ նում փաս տեր, ո րոնց ու ժով պատ գա մա վո րի թեկ նա ծուն`

1. չու նի ը նտր վե լու ի րա վունք.
2. ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը կեղծ ված են:

 Թեկ նա ծու ի գրան ցու մը ճա նաչ վում է ան վա վեր ԸԸՀի ան դամ ե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե
րի ա ռն վազն եր կու եր րոր դով ըն դուն ված ո րոշ մամբ (ա ռն վազն 5 կողմ ձայն):

Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂով 
որոշՈՒմ  N ____-ա

«____» ____________________  2012թ.
ք. ________________________

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
2012 Թ. ____________ «______» Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ____________ ԻՆ ԹԻՎ ____________ 

ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ  
ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 117րդ հոդվածի 1ին 
մասի ____ կետով, (շարադրվում է պատճառաբանական մաս. գործի փաստեր, իրավական 
հարցերը (խնդիրները), վերլուծությունը) ____________̀  թիվ _____ ընտրատարածքային ընտրական 
հանձնաժողովը

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂով 
որոշՈՒմ  N ____-ա

«____» ____________________  2012թ.
ք. ________________________

ԹԻՎ ____________ ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ՈՐՊԵՍ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ______________________Ի ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 116րդ հոդվածի 1ին 
մասի ______ կետով, շարադրվում է պատճառաբանական մաս (գործի փաստերը, իրավական 
հարցերը (խնդիրները), վերլուծությունը) ____________̀  թիվ ______ ընտրատարածքային ընտրական 
հանձնաժողովը

ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1. Մերժել Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով, թիվ _____ ընտրատարածքում մե 
ծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու առաջադրված _____________________
______________________________________________  - ի գրանցումը:

                    Նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը

Թիվ _____ ընտրատարածքային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ                Կ.Տ 

!
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որոշՈՒմ Է

1. Թիվ ______ ընտրատարածքի Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամա

վորի թեկնածու _____________________________________________ ի գրանցումը ճանաչել անվավեր:
                                            Նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը

Թիվ _____ ընտրատարածքային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ                Կ.Տ 

 ու շադ րու թյուն 
Ե թե ԱԺի մե ծա մաս նա կա ն ընտ րա կար գով  պատ գա մա վո րի  թեկ նա ծուն ներ կա յաց րե լ 
է  ինք նա բա ցար կի  մա սին դի մում, ա պա պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ի գ րան ցում  ու ժը  
կորց րա ծ է  ճա նաչ վում Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ: 

!

Ը նտ րա Կան տԵ Ղա մա սԵ րԻ Եվ տԵ Ղա մա սաՅԻն  
ԿԵնտ րոն նԵ րԻ ԿաԶ մա վո րՈՒմ, Ը նտ րա Կան տԵ Ղա մա սԵ րԻ 
հԵր թա Կան հա մար նԵ րԻ սահ մա նՈՒմ

6.1 Ը նտ րա կան  տե ղա մա սեր

 Լի ա զոր մար մի նը հա մայն քի ղե կա վա րի և ԸԸհ-ի ան դա մի մաս նակ ցու թյամբ կազ մա վո
րում է ը նտ րա կան տե ղա մա սեր քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ ու շ, քան 45 օր ա ռաջ` հաշ վի 
առ նե լով տե ղա կան և այլ պայ ման ներ, նպա տակ ու նե նա լով ա ռա վել նպաս տա վոր պայ
ման ներ ստեղ ծել քվե ար կու թյան հա մար: 
Ընտ րա կան տե ղա մա սը կազ մա վոր ման պա հին չպետք է ու նե նա ա վե լի քան  2000 ը նտ
րող: Այս թի վը կա րող է փո փոխ վել ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի ճշգրտ ման և ԸՕի օ րենսգր քի 
8րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում: 
Ընտ րա կան տե ղա մա սը չի կա րող ը նդ գր կել տար բեր բնա կա վայ րեր:

6.2 տե ղա մա սային  կենտ րոն

Ք վե ար կու թյունն ան ցկաց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում:
 Տե ղա մա սային կենտ րո նը պետք է հնա րա վո րին չափ մոտ լի նի ը նտ րա կան տե ղա մա սում 
գտն վող բնա կե լի շեն քե րին և տնե րին: Տե ղա մա սային կենտ րո նը պետք է ը նտր վի այն պես, 
որ ա պա հով վի քվե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը: 

Տե ղա մա սային կենտ րո նը չի կա րող գտն վել պե տա կան և տԻմ-ե րի, ռազ մա կան ու-
սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի, զո րա մի ա վո րում ե րի և ա ռող ջա պա հու թյան 
հիմ արկ նե րի զբա ղեց րած շեն քե րում: 

Ազ գային ժո ղո վի հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ տե ղա մա
սային կենտ րոն ներ կազ մա վոր վում են նաև կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու  վայ րե րում:
 ՏԻՄե րը սահ մա նա փակ ֆի զի կա կան հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող ը նտ րող նե րի ը նտ
րա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մատ չե լի ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րում ձեռ նար կում են ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ:

6
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6.3 տե ղա մա սային  կենտ րոն  սահ մա նե լը

 Հա մայն քի ղե կա վա րը (նաև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի ղե կա վա րը) քվե ար կու թյան 
օր վա նից ոչ ու շ, քան  43 օր ա ռաջ սահ մա նում է տե ղա մա սային կենտ րոն: Հա մայն քի 
ղե կա վա րը այդ մա սին տե ղե կաց նում է լի ա զոր մարմ ին, հա մա պա տաս խան ԸԸհ-ին և 
տե ղա մա սային կենտ րո նի տա րած քը տի րա պե տո ղին:
 Տե ղա մա սային կենտ րո նում քվե ար կու թյան պատ շաճ կազ մա կերպ ման կամ քվե ար կու թյան 
ան ցկաց ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում հա մայն քի ղե կա վա րը պար տա վոր է քվե ար կու
թյան օր վա նից ոչ ու շ, քան 5 օր ա ռաջ ԸԸհ-ի նա խա գա հի պա հան ջով փո խել տե ղա մա
սային կենտ րո նի գտն վե լու տե ղը, ի սկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում (տա րե րային ա ղետ, վթար, 
հր դեհ կամ ան հաղ թա հա րե լի ու ժ)` նաև քվե ար կու թյան օ րը` ԸԸհ-ի նա խա գա հի հա մա-
ձայ նու թյամբ:
 Տե ղա մա սային կենտ րո նի գտն վե լու վայ րը փո խե լու դեպ քում հա մայն քի ղե կա վարն ը նտ
րող նե րին տե ղե կաց նում է ան հա պաղ:

6.4 Ը նտ րա կան  տե ղա մա սե րի  հեր թա կան  հա մար նե րի սահ մա նում

 Ընտ րա կան տե ղա մա սե րը հա մա րա կա լում են ԸԸՀնե րը` m/n տես քի թվա զույ գով, որ տեղ 
mը հա մա պա տաս խան ը նտ րա տա րած քի հա մարն է, ի սկ nը՝ ը նտ րա կան տե ղա մա սի հեր
թա կան հա մա րը: Ը նտ րա կան տե ղա մա սե րը հա մա րա կա լե լիս նշ վում է նաև տե ղա մա սի 
գտն վե լու վայ րի (հա մայն քի) ան վա նու մը: ԱԺի ը նտ րու թյուն նե րի դեպ քում ը նտ րա կան տե
ղա մա սե րը հա մա րա կալ վում են ը ստ ը նտ րա տա րածք նե րի: Յու րա քան չյուր ը նտ րա տա րած
քում ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի հա մա րա կա լու մը կա տար վում է սկ սած 1ի ց՝ մինչև տվյալ 
ը նտ րա տա րած քի հեր թա կան վեր ջին ը նտ րա կան տե ղա մա սը: 
ԸԸՀը սահ մա նու մ է  ընտ րա կան  տե ղա մա սե րի  հեր թա կան  հա մար նե րը այդ տ վյալ նե րը եր
կօ րյա  ժամ կե տում  ներ կա յաց նում  ԿԸՀ: Ո րո շու մը ներ կա յաց վում է կից գրու թյամբ:

 Կից գ րու թյա ն օ րի նա կե լի ձև

N  ______ Հայաստանի Հանրապետության
 «_____» _______________ 2012 թ.  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

նախագահ պարոն  __________________________________________
անուն, ազգանուն 

Հարգելի պարոն ________________________________________________ 

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 50րդ հոդվածի 1ին մասի 3րդ կետի 
համաձայն կից ներկայացվում է թիվ _____ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
00.00.11թ. թիվ _____ Ա որոշումը` թիվ ________ ընտրատարածքի ընտրական տեղամասերի 
հերթական համարները սահմանելու մասին:

Առդիր` _____ թերթ:

Թիվ _____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
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 Ո րոշ մա ն օ րի նա կե լի ձև

տԵ Ղա մա սաՅԻն Ը նտ րա Կան հանձ նա Ժո Ղով նԵ րԻ  
ԿաԶ մա վո րՈՒ մԸ

7.1 տԸհ-ի ան դամ ե րի նշա նակ ման կար գը

 ՏԸՀն ու նի ա ռն վազն 7ան դամ:
 ՏԸՀու մ ան դամ նշա նա կում են`

1. ԱԺու մ խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք
նե րը` 1ա կան ան դամ.

Ազ գային ժո ղո վի 2012 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ այդ կու սակ ցու թյուն ներն են`
 �  Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը,
 � « Բար գա վաճ Հա յաս տա ն» կու սակ ցու թյու նը,

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂով 
որոշՈՒմ  N ____ -ա

«____» ____________________  2012թ.
ք. ________________________

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

2012 Թ. ____________ «_____» Ի ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎ ______ ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԻ 
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 50րդ հոդվածի 1ին 
մասի 3րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժո 
ղովի 2011թ. հունիսի 30ի «Ընտրական տեղամասերի համարակալման կարգը սահմանելու 
մասին» N 13Ն որոշմամբ` թիվ _____ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

որոշՈՒմԷ.
1. Սահմանել Ազգային ժողովի 2012 թվականի ____________ «____»  ին կայանալիք ընտրություն 

ների, թիվ ______ ընտրատարածքի ընտրական տեղամասերի հերթական համարները`

Ըտ-ի հ/հ համայնքի անվանումը գտնվելու վայրը

00/01 ___________________________________ համայնքի __________________________________ շենք

00/02 ___________________________________ համայնքի __________________________________ շենք

00/03 ___________________________________ համայնքի __________________________________ շենք

00/04 ___________________________________ համայնքի __________________________________ շենք

00/05 ___________________________________ համայնքի __________________________________ շենք

2. Սույն որոշում երկօրյա ժամկետում ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:

Թիվ ____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ     Կ.Տ
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 � « Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյու ն» կու սակ ցու թյու նը,
 � «Օ րի նաց Եր կի ր» կու սակ ցու թյու նը,
 � « Ժա ռան գու թյու ն» կու սակ ցու թյու նը:

2. հա մա պա տաս խան ԸԸՀը` 2 ան դամ: 
ԸԸՀի կող մից նշա նակ վող եր կու ան դամ ե րին նշա նա կե լու հա մար ԸԸՀի յու րա քան չյուր 
ան դամ (բա ցա ռու թյամբ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի) կա րող է ներ կա յաց նել  մեկ թեկ նա
ծու: ՏԸՀու մ ան դամ եր նշա նա կե լու մա սին հայ տե րը ներ կա յաց վում են քվե ար կու թյան 
օր վա նից ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ու շ, քան 25 օր ա ռաջ` մինչև ժա մը 18.00-ը: 
ԸԸՀի ան դամ ե րի` ՏԸՀի ան դա մի թեկ նա ծու ներ կա յաց նե լու հայ տե րի հի ման վրա թեկ
նա ծու նե րի ազ գա նուն նե րը, ա նուն նե րը և ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի հա մար նե րը 
ԸԸՀու մ մուտ քագ րում են «Ընտ րու թյուն ներ» ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի ՏԸՀնե րի 
կազ մա վոր ման հա մար նա խա տես ված դաշ տում: ՀՀ ԸՕով ՏԸՀու մ ան դամ եր նշա նա կե
լու մա սին հայ տե րը ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո «Ընտ
րու թյուն ներ» ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի մի ջո ցով տպագր վում է ՏԸՀի կազ մը:
 ՏԸՀի  նա խա գա հը և  քար տու ղա րը ն շա նակ վու մ են  հա մա պա տաս խա ն ԸԸՀի  ո րոշ մամբ`  
ԿԸՀ ո րոշ մամբ ի րա կա նաց ված բաշխ մա նը հա մա պա տաս խան, հանձ նա ժո ղո վում  կու սակ
ցու թյուն նե րի ն շա նա կա ծ ան դամ ե րից:

 

 ու շադ րու թյուն 
 ԸԸՀը հ րա պա րա կում է տե ղե կու թյուն ը նտ րա տա րած քում կազ մա վոր ված ՏԸՀնե րի  
կազ մե րի  վե րա բե րյալ  ՏԸՀնե րի կազ մա վոր մա ն օր վա նից ոչ ու շ, քան մեկ աշ խա տան
քային օր վաըն թաց քում ԸԸՀու մ հայ տա րա րու թյուն փակց նե լու մի ջո ցով, որ տեղ նշ վու մ 
է  ՏԸՀ ան դա մի ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը,  ՏԸՀու մ զբա ղեց րած պաշ տո նը և 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ը նդ գրկ վե լու ո րա կա վոր ման վկա յա կա նի հա մա րը:
 ԸԸՀի ան դամ ե րի կող մից որ ևէ ՏԸՀու մ նշա նա կե լու հա մար ներ կա յաց րած թեկ նա ծու
նե րի թի վը եր կու սից ա վե լի լի նե լու դեպ քում թեկ նա ծու նե րի ազ գա նուն նե րը, ա նուն նե րը 
և ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի հա մար նե րը «Ընտ րու թյուն ներ» ավ տո մա տաց ված հա
մա կարգ մուտ քագ րե լուց հե տո «Ընտ րու թյուն նե ր» ավ տո մա տաց ված հա մա կար գը պա
տա հա կան ը նտ րու թյամբ ա ռանձ նաց նում է ՏԸՀի ան դա մի այն եր կու թեկ նա ծու նե րին, 
ո րոնք ը նդ գրկ վում են ՏԸՀի կազ մում: 
Ե թե  ՏԸՀի ձ ևա վոր ման  հա մա ր ԸՕով  սահ ման ված  կար գով  կամ  ժամ կե տու մ որ ևէ  կու
սակ ցու թյուն  հանձ նա ժո ղո վի  ան դամ  չի ն շա նա կում,  կա մ ընտ րա տա րած քայի ն ընտ րա
կան  հանձ նա ժո ղո վի  ան դամ ե րի  ա ռա ջար կած  թեկ նա ծու նե րի  թի վը  պա կա ս է 2ից, 
ա պա  հանձ նա ժո ղո վի  թա փուր  տե ղե րը ն րանց  փո խա րեն լ րաց նու մ է  հա մա պա տաս խա ն 
ԸԸՀի  նա խա գա հը  հանձ նա ժո ղո վի  կազ մա վոր ման  հա մար  սահ ման ված  ժամ կե տի  ա
վար տից  հե տո` ե ռօ րյա  ժամ կե տում: 
Այս դեպ քում «Ընտ րու թյուն ներ» ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի հա մա պա տաս խան 
դաշ տում մուտ քագր վում են ԸԸՀի նա խա գա հի նշա նա կած ան դա մի տվյալ նե րը: 
 ՏԸՀի թա փուր տե ղե րը լրաց վե լու դեպ քում ՏԸՀնե րի նա խա գահ նե րի և քար տու ղար նե
րի` ը ստ տե ղա մա սե րի բաշխ ման մա սին ԿԸՀի ո րո շու մը չի փո փոխ վում:
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ԸԸՀ նա խա գա հի ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

ԸԸՀ նա խա գա հի կող մից ՏԸՀի կազ մում նշա նա կում կա տա րե լուց հե տո պետք է ԸԸՀը 
հա մա պա տաս խան լրա ցում կա տա րի «տԵ Ղա մա սաՅԻ ն Ընտ րա Կան  հանձ նա Ժո Ղո վԻ 
նա խա գահ Եվ քար տՈՒ Ղար նշա նա ԿԵ ԼՈՒ  մա սԻն» ո րոշ ման մեջ:

 տԸհ-ի ա ռա ջին նիս տը տե ղա մա սային կենտ րո նում հրա վիր վում է հանձ նա ժո ղո վի 
կազ մա վոր ման օր վա նից հե տո` 3-րդ օ րը, ժա մը 12.00-ին:
 տԸհ-ի ա ռա ջին նիս տերն ան ցկաց ման հա մար ԸԸհ-ը տԸհ-ի նա խա գա հին տրա-
մադ րում է` 

 z ՏԸՀի կազ մի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն,
 z  ՏԸՀի գրան ցա մա տյա նը, 
 z ՏԸՀի նա խա գա հի, քար տու ղա րի և ան դամ ե րի վկա յա կան նե րը,
 z ՀՀ ը նտ րա կան օ րենս գիրք,
 z  ԿԸՀ ո րո շում ե րի ժո ղո վա ծուն:

7.2 տԸհ-ի ան դամ ե րի լի ա զո րու թյուն նե րի դա դա րում կամ դա դա րե ցում

 ՏԸՀի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դար ման կամ դա դա րեց ման դեպ
քում թա փուր տե ղը հա մալր վում է ՏԸՀ կազ մա վոր ման հա մար ԸՕով սահ ման ված կար
գով` լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դար ման կամ դա դա րեց ման մա սին հա մա պա
տաս խան փաս տա թուղ թը ԸԸՀու մ ստա նա լուց (մուտ քագր վե լուց) հե տո 7օ րյա ժամ կե
տում, բայց քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ ու շ, քան  3 օր ա ռաջ:
 ՏԸ Հ ան դա մի  լի ա զո րու թյուն նե րը  վա ղա ժամ կետ դա դար ման կամ դա դա րեց ման հիմքերն 
են`

 z ՏԸՀի  ան դա մի  պաշ տո նի ց ինք նա բա ցար կի  մա սին  դի մու մը.
 z ՏԸՀի  նա խա գա հը  կամ  քար տու ղա րը այդ  պաշ տո նի ց ինք նա բա ցար կի  մա սին  դի

մու մը , ո րը կա րո ղ է  ներ կա յաց վել ք վե ար կու թյա ն օր վա նից ո չ ուշ, քան 3 օ ր ա ռաջ
մինչև  ժա մը 18.00ը` ը նտ րա տա րած քայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի  նա խա գա
հին.

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂովԻ նախագահ
որոշՈՒմ  N ____ -ա

«____» ____________________  2012թ.
___________________________ Ի ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 42րդ հոդվածի 3րդ 
մասով, 
1. Թիվ ______ ընտրատարածքի թիվ _____  /______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

կազմում ______________________________ կուսակցության (կամ ընտրատարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի անդամերի առաջարկած թեկնածուների թիվը պակաս է 2ից)  կողմից հանձ 
նաժողովի անդամ չի նշանակվել: 

2. Հանձնաժողովի թափուր տեղը լրացնել և թիվ ______  ընտրատարածքի թիվ _____  /______տեղա 
մասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ (նախագահ, քարտուղար) նշանակել  
__________________________________________ ին: 

3. Սույն որոշում ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Թիվ ____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ     Կ.Տ
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 z ՏԸՀու մ ան դամ ն շա նա կած  կու սակ ցու թյան կա մ ԸԸՀի  նա խա գա հի կամ  ՏԸՀ ան
դա մի ն ա ռա ջար կա ծ ԸԸՀի  ան դա մի պա հան ջը: Նման պա հանջ կա րող է ներ կա յաց
վել ԸԸՀ ք վե ար կու թյա ն օր վա նի ց ո չ ուշ, քան 5 օ ր ա ռաջ, ե թե  ՏԸՀ ան դա մը  խախ տե լ 
է  ԸՕի դ րույթ նե րը: 

 ՏԸՀի ան դա մի  լի ա զո րու թյուն նե րի  վա ղա ժամ կետ  դա դար ման  փաս տն ար ձա նագ րու մ է 
 ԸԸՀի  նա խա գա հը:

Ար ձա նագ րու թյան օ րի նա կե լի ձև   
ինք նա բա ցար կի դեպ քում

Ար ձա նագ րու թյան օ րի նա կե լի ձև 
Կու սակ ցու թյան կամ ԸԸՀ-ի  նա խա գա հի կամ   

ՏԸՀ ան դա մի ն ա ռա ջար կա ծ ԸԸՀ-ի  ան դա մի պա հան ջի դեպ քում

արձանագրՈՒթյՈՒն  N ______
ԹԻՎ _____ ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԻ ԹԻՎ ____  /_____ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ  
________________________________ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Թիվ _____ ընտրատարածքի թիվ ____  /_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ 
(նախագահ կամ քարտուղար) _____ ___ _____ _____ _____  ը 00.00.2012թ. ներկայացրել է ինքնաբացարկի 
դիմում, որով խնդրել է վաղաժամկետ դադարեցնել իր լիազորությունները: Նշված դիմումը մուտք 
է եղել թիվ _____  ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով 00.00.2012թին:  
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի  43րդ հոդվածի 4րդ 
մասի 2րդ պարբերությամբ, արձանագրում եմ

Թիվ _____ ընտրատարածքի թիվ ____  /_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ 
________________________________ լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման փաստը:

Թիվ ____ ընտրատարածքային              Կ.Տ  
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ           «____» ____________________  2012թ.

արձանագրՈՒթյՈՒն  N ______
ԹԻՎ _____ ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԻ ԹԻՎ ____  /_____ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ 
____________________________________ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

_ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___________________ ______ ______ _   ը            00.00.2012թ.
Նշվում է կուսակցության անվանումը կամ ԸԸՀ-ի նախագահի կամ ՏԸՀ անդամին առաջարկած ԸԸՀ-ի անդամի անուն, ազգանունը 

ներկայացրել է դիմում, որով պահանջում է վաղաժամկետ դադարեցնել թիվ ___ ընտրատարածքի 
թիվ ____  /_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ _________________________________  
ի լիազորությունները: Նշված դիմումը մուտք է եղել թիվ _____  ընտրատարածքային ընտրական 
հանձնաժողով 00.00.2012թին:  

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի  43րդ հոդվածի 
5րդ մասի 3րդ պարբերությամբ, 

արձանագրում եմ

Թիվ _____ ընտրատարածքի թիվ ____  /_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ 
________________________________ լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման փաստը:

Թիվ ____ ընտրատարածքային               Կ.Տ  
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ                                   «____» ____________________  2012թ.
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7.3 տԸհ-ու մ թա փուր տե ղե րի հա մալ րում

Ե թե  ԸՕով վե րը նշ ված ժամ կե տում  հա մա պա տաս խան կու սակ ցու թյու նը կամ ԸԸՀը ՏԸՀի 
 ան դամ  չի ն շա նա կում, ա պա այդ  թա փուր  տե ղը լ րաց նու մ է  ԸԸՀի  նա խա գա հը` ՏԸՀնե
րու մ ընդգրկ վե լու  ի րա վուն ք ու նե ցո ղ ան ձան ցից: Ե թե  ՏԸՀի ն շա նակ վո ղ ան դա մը  պետ ք 
է զ բա ղեց ներ  հանձ նա ժո ղո վի  նա խա գա հի  կամ  քար տու ղա րի  պաշ տո նը, ա պա ԸԸՀի  նա
խա գա հի ն շա նա կա ծ ան դա մը նշա նակ վու մ է այդ  պաշ տո նում:

Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

7.4 տԸհ-ի նա խա գա հի կամ քար տու ղա րի նշա նա կում` պաշ տո նան կու թյան դեպ քում

 ՏԸՀնա խա գա հին կամ քար տու ղա րին պաշ տո նան կ ա նե լու դեպ քում  ՏԸՀի  նա խա գահ 
 կամ  քար տու ղար ն շա նա կու մ է  ԸԸՀի  նա խա գա հը` ՏԸՀի  այ լ ան դամ ե րից: 

Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂովԻ նախագահ 
որոշՈՒմ  N ____ -ա

«____» ____________________  2012թ.
___________________________ Ի ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 42րդ հոդվածի 9րդ 
մասով և հիմք ընդունելով թիվ ______   ընտրատարածքային  ընտրական հանձնաժողովի նա 
խագահի 2012թ._________________ «_____»ի «Թիվ ___ ընտրատարածքի թիվ _____  /_____ տեղամա 
սային ընտրական հանձնաժողովի անդամ __________ լիազորությունների վաղաժամկետ 
դադարման փաստի մասին» N _____ արձանագրությունը և հաշվի առնելով, որ թիվ _____  /______ 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմում ______________________________ կուսակցության 
(կամ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի) կողմից հանձնաժողովի անդամ չի 
նշանակվել` 
1. Հանձնաժողովի թափուր տեղը լրացնել և թիվ _____  /______ տեղամասային ընտրական հանձնա 

ժողովի անդամ (նախագահ, քարտուղար) նշանակել  ______________________________ ին:
2. Սույն որոշում ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Թիվ ____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ     Կ.Տ

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն  ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂովԻ նախագահ 
որոշՈՒմ  N ____ -ա

«____» ____________________  2012թ.
___________________________ Ի ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով թիվ ______ ընտրատարածքի թիվ _____  /_____ տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի «_____» _________________ 2012 թ. որոշումը «Թիվ _____  /_____ տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահին (քարտուղարին) պաշտոնանկ անելու մասին» և 
ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 43րդ հոդվածի 3րդ 
մասով` 
1. Թիվ _____  ընտրատարածքի թիվ _____  /_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահ (քարտուղար)  նշանակել ____________________________________ ին:
2. Սույն որոշում ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Թիվ ____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ     Կ.Տ
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ու շադ րու թյուն
 Ե թե քվե ար կու թյան օ րը` ժա մը 8.00-ին, մինչև 1 000 ը նտ րող ու նե ցող ը նտ րա կան տե ղա-
մա սի դեպ քում 5-ից պա կաս, ի սկ 1 000ից ա վե լի ը նտ րող ու նե ցող ը նտ րա կան տե ղա մա սի 
դեպ քում 7-ից պա կաս թվով ՏԸՀ-ի ան դամ է ներ կա յա ցել, ա պա տԸհ-ի նա խա գա հը ան-
մի ջա պես տե ղե կաց նում է ԸԸհ-ի նա խա գա հին:
Չ ներ կա յա ցած ան դամ ե րի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րում են: Այդ փաս տը 
ար ձա նագ րոմ է ԸԸՀ նա խա գա հը (կազ մում է ար ձա նագ րու թյուն) և ան դամ ե րի թի վը 
հա մա պա տաս խա նա բար մինչև 5 և 7 ան դամ լրաց նում է ՏԸՀ-նե րում ը նդ գրկ վե լու ի րա-
վունք ու նե ցող ան ձանց թվից: 

Ձև 

ԸԸՀ նա խա գա հի կող մից ՏԸՀի կազ մում նշա նա կում կա տա րե լուց հե տո (դա դար ման կամ 
դա դա րեց ման հիմ քով) պետք է ԸԸՀը հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն կա տա րի « տե-
ղա մա սայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ եվ քար տու ղար նշա նա կե լու  մա-
սին» ո րոշ ման մեջ:

 Ո րոշ ման օ րի նա կե լի ձև

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂով 
որոշՈՒմ  N ____ -ա

«____» ____________________  2012թ.

ք.   ___________________________

ԹԻՎ _______ ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  
_________________ «____»Ի ԹԻՎ ____ Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70րդ 
հոդվածի 1ին մասով, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 42րդ հոդվածի 
4րդ մասով և հիմք ընդունելով թիվ _______ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահի «____» ____________ 2012թ. N ____ Ա որոշումը _____________ ի մասին»` թիվ ____
ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

թԻվ _____ ԸնտրատարածքաՅԻն ԸնտրաԿան հանձնաԺոՂովԻ նախագահ 
որոշՈՒմ  N ____ -ա

«____» ____________________  2012թ.

___________________________ Ի ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 42րդ հոդվածի 10
րդ մասով և հիմք ընդունելով թիվ ______ ընտրատարածքային  ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահի 2012թ. __________________ «____»ի «Թիվ ____ ընտրատարածքի թիվ _____  
/_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ ______________________________ 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման փաստի մասին» N ______ արձանագրությունը` թիվ 
______ ընտրատարածքի թիվ _____  /_____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմը լրացնել 
և հանձնաժողովի անդամ (նախագահ, քարտուղար) նշանակել ______________________________  ին:

Սույն որոշում ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Թիվ ____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ     Կ.Տ

!
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որոշՈՒմ Է.
1. Թիվ _______ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի  _____________ 

«____»ի «Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ և քարտուղար նշանակելու 
մասին» N ____ Ա որոշման _____ րդ կետի «______յան _______________________» բառերը փոխա 
րինել «______յան _______________________» բառերով:

2. Սույն որոշում ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Թիվ ____ ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ     Կ.Տ

 ու շադ րու թյուն 
 Ա ռան ձին ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում քվե ար կու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա նա չե
լու մա սին ո րո շում ըն դուն վե լու կամ այդ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում վե րաք վե ար կու թյուն 
նշա նակ վե լու դեպ քում այդ ՏԸՀի ան դամ ե րի լի ա զո րու թյուն նե րը հա մար վում են վա ղա
ժամ կետ դա դա րած, և նրանք չեն կա րող ը նդ գրկ վել վե րաք վե ար կու թյուն ան ցկաց նող 
տԸհ-նե րի կազ մե րում: Այս դեպ քում ՏԸՀնե րը կազ մա վոր վում են ա ռան ձին ը նտ րա կան 
տե ղա մա սե րում վե րաք վե ար կու թյուն նշա նա կե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լուց հե տո` 3 
օ րյա ժամ կե տում:

!

 նա խԸնտ րա Կան քա րոԶ չՈՒ թյան վԵ րահս Կո ՂՈՒ թյՈՒն

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը սկս վում է թեկ նա ծու նե րի, կու սակ
ցու թյուն նե րի ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման օր վան հա ջոր դող 7րդ օ րը և ա վարտ
վում քվե ար կու թյան օր վա նից մեկ օր ա ռաջ: 
Ք վե ար կու թյան և դրան նա խոր դող օ րը քա րոզ չու թյունն ար գել վում է: 
Ար գել վում է նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րել և ցան կա ցած բնույ թի քա րոզ չա կան 
նյութ տա րա ծել`

 պե տա կան և ՏԻՄե րին, ի նչ պես նաև պե տա կան և հա մայն քային ծա ռայող նե
րին, ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ման կա վար ժա կան կազ մի աշ խա տող
նե րին` ի րենց լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս,
 սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ ե րին, դա տա վոր նե րին, դա տա խազ նե
րին, ոս տի կա նու թյու նում, ազ գային ան վտան գու թյու նում, քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ նե րում ծա ռայող նե րին,  զին ծա ռայող նե րին,
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րին:

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան նա խորդ և քվե
ար կու թյան օ րը թեկ նա ծու նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե
րին ար գել վում է ան ձամբ կամ նրանց ա նու նից կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով ը նտ րող նե րին 
ան հա տույց կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով տալ (խոս տա նալ) դրամ, սնն դամ թերք, ար
ժեթղ թեր, ապ րանք ներ կամ մա տու ցել (խոս տա նալ) ծա ռա յու թյուն ներ: Այն բա րե գոր ծա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց ան վա նում ե րը կա րող են նմա նեց վել (ա սո ցաց վել) 
կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի ան վա նում ե րին, թեկ նա ծու նե րի 
ա նուն նե րին, նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ բա րե գոր ծու թյուն չեն կա րող ի րա
կա նաց նել այն հա մայնք նե րում, որ տեղ ան ցկաց վում են ը նտ րու թյուն ներ, ո րոնց մաս նակ
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ցում են այդ թեկ նա ծու նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը կամ 
նրանց ա ռա ջադ րած թեկ նա ծու նե րը:
 Թեկ նա ծու նե րը, հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ
ցու թյուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը, ի նչ պես նաև ը նտ րու թյուն նե րի մյուս մաս
նա կից նե րը պար տա վոր են պահ պա նել նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան կազ մա կերպ ման 
սահ ման ված կար գը: 
Ե թե ԸԸՀը տե ղե կա նում կամ հայտ նա բե րում է ա նա նուն կամ կեղծ քա րոզ չա կան տպա գիր 
նյու թե րի մա սին, ա պա դի մում է ի րա վա սու մար մին նե րին` ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյու նը դա
դա րեց նե լու հա մար:

 Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րը հս կում են նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ-
ման ված կար գի պահ պա նու մը:

 Թեկ նա ծու նե րի կող մից այդ կար գի խախտ ման դեպ քում թեկ նա ծու ին գրան ցած հանձ նա
ժո ղո վը դի մում է ի րա վա սու մար մին ներ` դրանք կան խե լու կամ կի րա ռում նա խազ գու շա
ցում խախ տում թույլ տված թեկ նա ծու ի նկատ մամբ` տա լով խախ տու մը դա դա րեց նե լու հա
մար 3 օ րը չգե րա զան ցող ող ջա միտ ժամ կետ: Նշ ված ժամ կե տում խախ տու մը չդա դա րեց
նե լու դեպ քում հանձ նա ժո ղո վը դի մում է դա տա րան` թեկ նա ծու ի գրան ցում ու ժը կորց րած 
ճա նա չե լու հա մար:
 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ ման ված կար գի այն պի սի խախտ ման դեպ քում, ո րը 
կա րող է է ա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա, ե թե այն կա
տա րել է թեկ նա ծուն, ա պա թեկ նա ծու ին գրան ցած հանձ նա ժո ղո վը դի մում է դա տա րան` 
թեկ նա ծու ի, կու սակ ցու թյան, կու սակ ցու թյան դա շին քի ը նտ րա կան ցու ցա կի գրան ցում ու
ժը կորց րած ճա նա չե լու հա մար:

քվԵ ար ԿՈՒթյան նա խա պատ րաս տՈՒմ

ԱԺի հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ տե ղա մա սային կենտ
րոն ներ կազ մա վոր վում են նաև կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու  վայ րե րում: 
ԸԸՀի նա խա գա հը քվե ար կու թյան օր վա նից 10 օր ա ռաջ կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե
լու վայր է ու ղար կում աԺ-ի հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով գրանց ված կու սակ ցու թյուն
նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան հանձ նա ժո ղո վի 
տրա մադ րու թյան տակ գտ վող նյու թե րը: 
ԸԸՀի նա խա գա հը քվե ար կու թյան օր վա նից 5 օր ա ռաջ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի 
ղե կա վա րին է ներ կա յաց նում այն վս տահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի և ԶԼՄնե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի ցու ցա կը, ո րոնք ցան կու թյուն են հայտ նել ներ կա լի նել կա լա նա վոր ված ան
ձանց պա հե լու վայ րում և հետ ևել ՏԸՀի նիս տե րին և քվե ար կու թյա նը: 
Կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու վայ րում քվե ար կու թյան սկիզ բը սահ մա նում է ԿԸՀը: 

Կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու վայ րում, ան կախ ը նտ րող նե րի թվից, տԸհ-ը 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փում սկ սում է ժա մը 20.00-ին:

9.1  քվե ար կու թյան օր վա հա մար ան հրա ժեշտ ը նտ րա կան փաս տաթղ թեր և նյու թեր

 ԸԸհ-ը ԿԸհ-ից ստա նում է հետ ևյալ ը նտ րա կան նյու թե րը`
 z ԱԺ հա մա մաս նա կան և մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գե րով ը նտ րու թյուն նե րի քվե ա
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թեր թիկ ներ (ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նտ րող նե րի թվի մինչև 3 տո կոս ա վե լի քա
նա կով, բայց ոչ պա կաս, քան ը նտ րող նե րի թվից 2 քվե ա թեր թիկ ա վե լին).

 z ԱԺ հա մա մաս նա կան և մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գե րով ը նտ րու թյուն նե րի քվե
ար կու թյան ծ րար ներ (ք վե ա թեր թիկ նե րի թվին հա մա պա տաս խան).

 z ՏԸՀնե րի` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան ձ ևաթղ թեր /յու րա քան
չյու ր ընտ րու թյուն նե րի  հա մա ր առն վազն 4ա կա ն օ րի նակ/

 z ՏԸՀի քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նից քաղ ված քի ձևաթղ թեր,
 z հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ք վե ա թեր թի կի ստ վա րաթղ թե կա ղա պար ներ սահ

մա նա փակ տե սո ղու թյամբ ը նտ րող նե րի հա մար (յու րա քան չյուր տե ղա մա սի հաշ վար
կով 1 կա ղա պար).

 z ՏԸՀնե րի փա թե թա վոր ված և կնք ված կնիք ներ (յու րա քան չյուր տե ղա մա սին 1 կնիք 
հաշ վար կով).

 z ՏԸՀնե րի  ան հա տա կան կ նիք ներ.
 z ՏԸՀի կնիք նե րի և ՏԸՀի  ան դամ ե րի  ան հա տա կան կնիք նե րի օգ տա գործ ման հա

մար թա նաք և բար ձիկ.
 z ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն քե լու հա մար նա խա տես ված 

դրոշ մակ նիք ներ.

ու շադ րու թյուն 
Ե թե ը նտ րա տա րած քում կան ՏԸՀներ, ո րոնք կազ մա կեր պե լու են շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար
կու թյուն, ա պա ԸԸՀի նա խա գա հը շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյուն  կազ մա կեր պող  ՏԸՀի 
հա մար ստա նում է 2 դրոշ մակ նիք:

 z ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն քե լու հա մար նա խա տես ված 
հա տուկ թա նաք և բար ձիկ (բար ձիկ ներ` շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյուն կազ մա կեր
պող  ՏԸՀի դեպ քում).

 z քվե ախ ցիկ ներ (յու րա քան չյուր 750 ը նտ րո ղի հա մար մեկ քվե ախ ցիկ հաշ վար կով).
 z քվե ա տու փեր ի րենց կա պիչ նե րով (յու րա քան չյուր ՏԸՀի հա մար 2 ք վե ա տուփ հաշ

վար կով).
 z շր ջիկ ա րկղ (շր ջիկ ա րկղ ներ) իր կա պիչ նե րով, ե թե  ընտ րա տա րած քում կան ՏԸՀ

ներ, ո րոնք քվե ար կու թյուն են կազ մա կեր պե լու ստա ցի ո նար բժշ կա կան  հաս տա տու
թյու նում և (կամ) ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րում.

 z փա թեթ ներ (ծ րար ներ)  ՏԸՀնե րում ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը փա թե թա վո րե լու 
հա մար.

 z մե կան գա մյա օգ տա գործ ման  պար կեր (յու րա քան չյուր ՏԸՀի հա մար 2  պարկ հաշ
վար կով).

 z քվե ա թեր թիկ նե րի ն մուշ նե րը` տե ղա մա սային  կենտ րո նում  փակց նե լու  հա մար.
 z հա մա մաս նա կա ն ընտ րա կար գո վ ընտ րու թյուն նե րին ք վե արկ վող  կու սակ ցու թյուն

նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի  դա շինք նե րի  ընտ րա կան  ցու ցակ նե րը` տե ղա մա սային 
 կենտ րո նում  փակց նե լու  հա մար,

 z քվե ար կու թյան կար գը լու սա բա նող պաս տառ ներ,
 z գրե նա կան և այլ ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ:

 ԸԸՀի նա խա գա հը պա տաս խա նա տու է ը նտ րու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժեշտ նյու թե րի 

!
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ստաց ման, տե ղա փոխ ման և պահ պան ման հա մար: ՀՀ ոս տի կա նու թյունն ա պա հո վում է 
ԸԸՀու մ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի պահ պա նու թյու նը:

9.2 ք վե ար կու թյան օր վա հա մար ան հրա ժեշտ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի և նյու թե-
րի տրա մադ րու մը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րին

 ՏԸՀնե րին ը նտ րա կան նյու թեր են տրա մադր վում քվե ար կու թյան օր վա նից մեկ օր ա ռաջ: 
Այս գոր ծըն թա ցը նպա տա կա հար մար է ի րա կա նաց նել եր կու փու լով`

 z  նա խա պատ րաս տա կան փուլ և
 z ի րա կա նաց ման փուլ:

 նա խատ րաս տա կան փուլ
Ք վե ար կու թյան օր վա նից եր կու օր ա ռաջ ԸԸՀ ան դամ ե րը տե սա կա վո րում են յու րա քան
չյուր ՏԸՀին տրա մադր վե լիք ը նտ րա կան նյու թե րը:
 Գոր ծըն թա ցը կար գա վո րե լու նպա տա կով ԸԸՀ նա խա գա հը կազ մում է ՏԸՀ նա խա գահ նե
րին ը նտ րա կան նյու թե րի հանձն ման ժա մա նա կա ցույց, ո րի մա սին տե ղե կաց նում է ՏԸՀ 
նա խա գահ նե րին:

 Ի րա կա նաց ման փուլ
Ք վե ար կու թյան նա խորդ օ րը յու րա քան չյուր տե ղա մա սի հա մար 
ՏԸՀի նա խա գա հին հանձն վում են`

 z քվե ա թեր թիկ նե րը (ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նտ րող նե րի թվի մինչև 3 տո կոս ա վե
լի քա նա կով, բայց ոչ պա կաս, քան ը նտ րող նե րի թվից 2 քվե ա թեր թիկ ա վե լին).

 z քվե ար կու թյան ծ րար նե րը (ք վե ա թեր թիկ նե րի թվին հա մա պա տաս խան).
 z հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ք վե ա թեր թի կի ստ վա րաթղ թե 1 կա ղա պար սահ

մա նա փակ տե սո ղու թյամբ ը նտ րող նե րի հա մար.
 z ՏԸՀի` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան ձ ևաթղ թե րը /յու րա քան չյու ր 

ընտ րու թյուն նե րի  հա մա ր առն վազն 4ա կա ն օ րի նակ/
 z ար ձա նագ րու թյու նից քաղ ված քի ձևեր,
 z ՏԸՀի փա թե թա վոր ված և կնք ված կնի քը.
 z ՏԸՀի  ան դամ ե րի  ան հա տա կան կ նիք նե րը.
 z հանձ նա ժո ղո վի և ՏԸՀի  ան դամ ե րի  ան հա տա կան կնիք նե րի օգ տա գործ ման հա

մար թա նա քը և բար ձի կը.
 z ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն քե լու հա մար նա խա տես ված 

դրոշ մակ նի քը: Շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյուն կազ մա կեր պող  տե ղա մա սային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վին` 2 դրոշ մակ նիք,

 z ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն քե լու հա մար նա խա տես ված 
հա տուկ թա նա քը և բար ձի կը.

 z քվե ախ ցիկ նե րը (յու րա քան չյուր 750 ը նտ րո ղի հա մար մեկ քվե ախ ցիկ հաշ վար կով).
 z 2 քվե ա տուփ ի րենց կա պիչ նե րով,
 z շր ջիկ ա րկղ իր կա պիչ նե րով, ե թե  տե ղա մա սայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վը քվե

ար կու թյուն է կազ մա կեր պե լու ստա ցի ո նար բժշ կա կան  հաս տա տու թյու նում կամ ձեր
բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րում.
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 z փա թեթ ներ (ծ րար ներ) ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը փա թե թա վո րե լու հա մար.
 z տե սա կա վոր ված և  փա թե թա վոր վա ծ ընտ րա կան  փաս տաթղ թե րը  հա վա քե լու  հա

մար  մե կան գա մյա օգ տա գործ ման 2 պարկ.
 z քվե ա թեր թիկ նե րի ն մուշ նե րը` տե ղա մա սային  կենտ րո նում  փակց նե լու  հա մար.
 z հա մա մաս նա կա ն ընտ րա կար գո վ ընտ րու թյուն նե րին ք վե արկ վող  կու սակ ցու թյուն

նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի  դա շինք նե րի  ընտ րա կան  ցու ցակ նե րը` տե ղա մա սային  
կենտ րո նում  փակց նե լու  հա մար,

 z քվե ար կու թյան կար գը լու սա բա նող պաս տառ ներ,
 z գրե նա կան և այլ ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ:

 ՏԸՀին հատ կա ցող ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը և գույ քը ԸԸՀի նա խա գա հը հանձ նում է 
ս տա ցա կան տա լու մի ջո ցով: Ստա ցա կա նը ստո րագր վում է ԸԸՀի և ՏԸՀի նա խա գահ նե
րի կող մից և կնք վում ԸԸՀի կնի քով: 

ս տա Ցա Կան
 Տե ղա մա սայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ն  

ընտ րա կան  փաս տաթղ թե րի և  գույ քի   
հատ կաց ման  վե րա բե րյալ

ս տա Ցա Կան
 Տե ղա մա սայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ն  

ընտ րա կան  փաս տաթղ թե րի և  գույ քի   
հատ կաց ման  վե րա բե րյալ

Թիվ _____ ը նտ րա տա րած քի  թիվ _______ տե ղա մա
սայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վին  հատ կաց վեց.

□	ք վե ա թեր թիկ ներ _______________________ հատ

□	ք վե ար կու թյան ծ րար ներ ___________________  հատ 

□	ար ձա նագ րու թյան ձևաթղ թեր ___________  հատ

□	 ՏԸՀ կնիք ________________________________________ հատ

□	 ՏԸ Հ ան դամ ե րի  ան հա տա կան կ նիք ներ  
_______________________________________________________ հատ

□	Դ րոշ մակ նիք ___________________________ հատ

□	դ րոշ մակ նիք հա տուկ թա նաք և բար ձիկ

□	ք վե ախ ցիկ ներ _________________________ հատ

□	ք վե ա տուփ ______________________________ հատ

□	շր ջիկ ա րկղ _____________________________ հատ

□	 մե կան գա մյա օգ տա գործ ման  պարկ ___ հատ

□	գ րե նա կան և այլ ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ: 

ԸԸՀ   նա խա գահ` _____________________________________ 
ստո րագ րու թյուն

ՏԸՀ  նա խա գահ` ____________________________________ 
ստո րագ րու թյուն

ԸԸՀի      Կ.Տ. 
«_____» _______________20   թ.

Թիվ _____ ը նտ րա տա րած քից  թիվ _______ տե ղա մա
սայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով ս տա ցավ.

□	ք վե ա թեր թիկ ներ _______________________ հատ

□	ք վե ար կու թյան ծ րար ներ ___________________  հատ 

□	ար ձա նագ րու թյան ձևաթղ թեր ___________  հատ

□	 ՏԸՀ կնիք ________________________________________ հատ

□	 ՏԸ Հ ան դամ ե րի  ան հա տա կան կ նիք ներ  
_______________________________________________________ հատ

□	Դ րոշ մակ նիք ___________________________ հատ

□	դ րոշ մակ նիք հա տուկ թա նաք և բար ձիկ

□	ք վե ախ ցիկ ներ _________________________ հատ

□	ք վե ա տուփ ______________________________ հատ

□	շր ջիկ ա րկղ _____________________________ հատ

□	 մե կան գա մյա օգ տա գործ ման  պարկ ___ հատ

□	գ րե նա կան և այլ ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ: 

ԸԸՀ   նա խա գահ` _____________________________________ 
ստո րագ րու թյուն

ՏԸՀ  նա խա գահ` ____________________________________ 
ստո րագ րու թյուն

ԸԸՀի      Կ.Տ. 
«_____» _______________20   թ.

ԸԸՀը հետ ևոմ է, որ ՏԸՀնե րը քվե ար կո թյան նա խորդ օ րը`  մինչև ժա մը 24.00ը
 z ս տո րագ րեն բո լոր քվե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի բո լոր է ջե րը, 
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 z ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը սահ ման ված կար գով պահ վեն (տեղադրվեն) ը նտ րա կան 
փաս տաթղ թե րի  պահ պան ման  հա մար  նա խա տես ված չհր կիզ վող պա հա րա նում,

 z  պա հա րա նը սահ ման ված կար գով պահ պա նու թյան հանձն են ոս տի կա նու թյան ծա
ռայող նե րին, 

 z ա վարտ են ք վե ար կու թյան սե նյա կի կա հա վո րու մը.
 � ք վե ար կու թյան խ ցիկ նե րը  տե ղադր վում են  մի մյան ցի ց առն վազն 1 մետր  հե ռա վո
րու թյամբ  և այն  դիր քով, ո ր ընտ րո ղը ք վե ար կե լիս  լի նի  հանձ նա ժո ղո վին  դեմ քով 
և  թի կուն քով  դե պի  պա տը,

 � ք վե ա տու փը, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի աշ խա տա սե ղան նե րը տե ղադր վեն 
ը նտ րա կան տե ղա մա սում գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց հա մար տե սա նե
լի տե ղում, 

 � ընտ րող նե րի գրանց ման և ը նտ րող նե րին քվե ա թեր թիկ ներ ու քվե ար կու թյան 
ծրար ներ հատ կաց նող ան դամ ե րի աշ խա տա տե ղե րից յու րա քան չյու րի միջև նա
խա տես վի 1 աշ խա տա տեղ վս տահ ված ան ձի հա մար,

 � ք վե ար կու թյան սե նյա կում կամ դրա մուտ քի մոտ փակց ված լի նեն քվե ա թեր թիկ
նե րի նմուշ նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի) ը նտ րա կան 
ցու ցակ նե րը:

9.10 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի աշ խա տան քի վե րահս կու մը քվե-
ար կու թյան օր վա ըն թաց քում

ԸԸհ-ը ստու գում է, որ.
 z ընտ րա տա րած քի  բո լոր  տե ղա մա սե րը լի ար ժեք պատ րաստ են քվե ար կու թյու նը  

սկ սե լու հա մար,
 z  ՏԸՀնե րի բո լոր ան դամ ե րը ներ կա  են, 
 z ժա մը 8.00ին բո լոր տե ղա մա սե րը բաց ված են:

 ու շադ րու թյուն 
1. ք վե ար կու թյա ն ըն թաց քում ԸԸհ-ը տԸհ-ի նա խա գա հից ստա նում է` մինչև ժա մը 

11.30-ը, 14.30-ը, 17.30-ը և 20.30-ը տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու
թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թի վը.

2. ԸԸհ-ն ամ փո փում է այդ տվյալ նե րը, հրա պա րա կում և հա ղոր դում կենտ րո նական
 ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

!

 ար տա կարգ դեպ քեր, ի րա վի ճակ ներ 
Ք վե ար կու թյան օ րը ԸԸՀը կա րող է դի մումբո ղոք ներ ստա նալ ՏԸՀնե րի ո րո շում ե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) վե րա բե րյալ: ԸԸՀի քար տու ղարն այդ դի մում ե րը 
գրա ռում է ԸԸՀի գոր ծա վա րու թյան մա տյա նում: ԸԸՀը պար տա վոր է հա մա պա տաս խան 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել ան հա պաղ լու ծում պա հան ջող հար ցե րի վե րա բե րյալ: ԸԸՀը կա րող է 
քն նար կել և վե րաց նել ՏԸՀնե րի ԸՕին հա կա սող ո րո շում ե րը: 
ԸԸՀի ան դամ ե րը կա րող ԸԸՀի նա խա գա հի հանձ նա րա րու թյամբ ստու գայ ցեր կա տա րել 
ը նտ րա կան տե ղա մա սեր, հետ ևել քվե ար կու թյան ըն թաց քին և ՏԸՀ աշ խա տան քին: Հարկ 
ե ղած դեպ քե րում կազ մա կերպ չա կան, ի րա վա բա նա կան և մե թո դա կան խորհր դատ վու
թյուն նե րով նրանք պետք է օգ նու թյուն ցու ցա բե րեն ՏԸՀի ան դամ ե րին: Նախ քան քվե



35

ար կու թյան ըն թաց քում տե ղա մա սային կենտ րո նում ծա գող ցան կա ցած ար տա կարգ ի րա
վի ճա կի շուրջ որ ևէ ո րո շում կա յաց նե լը, ՏԸՀի նա խա գա հը խորհր դակ ցում է ԸԸՀի հետ: 
ԸԸՀի նա խա գա հը ԸԸՀի ան դամ ե րին լի ա զո րում է այ ցե լել այն ՏԸՀներ, որ տեղ ծա գել 
են ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ:

9.11 Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը ը նտ րա տա րած քայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով 
ներ կա յաց նե լը

Ք վե ար կո թյա ն ա վար տից  հե տո ո չ ոշ, քան 12 ժամ վա ըն թաց քո մ ԸԸՀը ՏԸՀնե րից 
ստա նոմ է.

 z  ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կե րը, 
 z ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան 2ա կան օ րի նակ նե րը, 
 z չօգ տա գործ ված քվե ար կու թյան ծրար նե րը, 
 z չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի փա թեթ նե րը, 
 z տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նը, 
 z տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի քը,
 z ք վե ա տու փե րը (շր ջի կ արկ ղը),
 z ք վե ար կու թյան խցիկ նե րը:

Ընտ րա կան փաս տաթղ թերն ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում հանձն
վում և ըն դուն վում են հանձ նո ղի ու ըն դու նո ղի կող մից ստո րագ րե լու և ստա ցա կան տա լու 
մի ջո ցով: 
Ընտ րա տա րած քայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի  գոր ծո ղու թյուն նե րը  տե ղա մա սայի ն ընտ
րա կան  հանձ նա ժո ղով ե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը ս տա նա լուց  հե տո:
 ԸԸՀու մ ստուգ վում է ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
ար ձա նագ րու թյուն նե րի կազմ ման վա վե րա կա նու թյու նը, ի սկ թվա բա նա կան սխալ նե-
րի առ կա յու թյան դեպ քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և 
քար տու ղա րը վե րաց նում են այդ սխալ նե րը՝ ու ղ ղում ե րը վա վե րաց նե լով ի րենց ստո-
րագ րու թյուն նե րով: 

Ե լա կե տային տվյալ նե րի փո փո խո թյոն չի կա տար վոմ։ Ե լա կե տային են տե ղա
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հատհատ հաշ վե լո մի ջո ցով ստաց
ված տվյալ նե րը:

 ԸԸՀու մ ն շու մ է  կա տար վում  տե ղա մա սում ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  վե րա բե րյա լ ար
ձա նագ րու թյա ն ըն դուն մա ն ամ սաթ վի և  ժա մի  մա սին, ին չը  վա վե րաց վու մ է  ԸԸՀի  նա խա
գա հի ս տո րագ րու թյամբ և  հանձ նա ժո ղո վի կ նի քով:
ԸԸՀը  հա մե մա տու մ է  ՏԸՀի կնի քի  հա մա րը  ՏԸՀի  ար ձա նագ րու թյան կ նի քի  հա մա րի 
 հետ:

 9.12 ԸԸհ-ի կող մից ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա-
նագ րու թյան տվյալ նե րը հա մա կար գիչ մուտ քագ րու մը

 ԸԸհ-ի նա խա գահն ա պա հո վում է տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե
րյալ ար ձա նագ րու թյան տվյալ նե րի մուտ քագ րու մը հա մա կար գիչ և պա տաս խա նա տու է 
այդ տվյալ նե րի ճշգ րիտ մուտ քագր ման հա մար: 
Տ վյալ նե րի մուտ քագ րու մը հա մա կար գիչ ի րա կա նաց նում է ԿԸՀի աշ խա տա կազ մի աշ խա
տա կի ցը «Ընտ րու թյուն ներ» ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի մի ջո ցով: ՏԸՀի ար ձա նագ

!
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րու թյան յու րա քան չյուր տվյալ մուտ քագր վում է քվար կու թյան ար դյունք նե րի ա ղյու սա կի` 
այդ տվյա լի հա մար նա խա տես ված դաշ տում, ո րն ու նի հետ ևյալ տես քը. 
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ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ա ղյու սա կի վեր նա գի րը պա րու նա կում է ը նտ րու թյան ան վա
նու մը, ՏԸՀի հա մա րը: 
ԸԸՀի նա խա գա հը կամ նրա հանձ նա րա րու թյամբ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րից որ ևէ մե
կը պար բե րա բար, բայց ոչ ու շ, քան 3 ժա մը մեկ, հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ կա տա րում 
է ը նտ րա տա րած քում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ա ղյու սա կա վո րում ու տպագ րում այն՝ 
ը ստ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի: 

ու շադ րու թյուն 
Ընտ րա տա րած քում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ա ղյու սա կա վոր ման օ րի նա կը՝ վա վե
րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի (տե ղա կա լի) և քար տու ղա րի ստո րագ րու թյուն նե րով 
և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով, ան հա պաղ փակց վում է ԸԸՀու մ՝ բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե
ղում: 
Ընտ րա կան  տե ղա մա սե րում ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  ար ձա նագ րու թյուն նե րի  հի-
ման վ րա տ վյալ նե րի  մուտ քագ րու մը  հա մա կար գի չ ա վարտ վու մ է ք վե ար կու թյա ն ա վար-
տից  հե տո ՝ ո չ ուշ, քան 18 ժամ վա ըն թաց քում (ո չ ուշ, քան ք վե ար կու թյան  հա ջոր դ օ րը 
 ժա մը 14.00):
Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց պա հան
ջով նրանց տր վում է ը նտ րա տա րած քում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ա ղյու սա կա վոր ման 
օ րի նակ՝ վա վե րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի (տե ղա կա լի) և քար տու ղա րի ստո րագ
րու թյուն նե րով ու հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 
 Հա մա կար գիչ մուտ քագր ված` տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ար
ձա նագ րու թյան տվյալ նե րը ԸԸՀնե րից ԿԸՀ տե ղա փոխ վում են է լեկտ րո նային ե ղա նա կով` 
«Ընտ րու թյուն նե ր» ավ տո մա տաց ված հա մա կար գի մի ջո ցով: 

ու շադ րու թյուն
ԸԸՀն ը նտ րա տա րած քում ԱԺ  հա մա մաս նա կա ն ընտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի քվե ար
կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն չի կազ մում, քվե ար կու
թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի հա մար ԸՕով սահ ման ված ժամ կետ նե րում ու սում
նա սի րում է ՏԸՀնե րի գրան ցա մա տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րն ար ձա նագր ված խախ
տում ե րը, ու սում ա սի րու թյան ար դյունք ներն ամ փո փում է հանձ նա ժո ղո վի նիս տում և այդ 
մա սին ըն դու նած ո րո շու մը ներ կա յաց նում ԿԸՀ:

!

!
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Ընտ րա տա րած քաՅԻն Ը նտ րա Կան հանձ նա Ժո Ղո վՈՒմ  
աԶ գաՅԻն Ժո Ղո վԻ մԵ ծա մաս նա Կան Ը նտ րա Կար գով  
պատ գա մա վո րԻ Ը նտ րՈՒ թյՈՒն նԵ րԻ ար դՅՈՒնք նԵրն  
ամ Փո ՓԵ ԼՈՒ Կար գԸ

ԸԸՀը ԱԺի  մե ծա մաս նա կա ն ընտ րա կար գով  պատ գա մա վո րի  ընտ րու թյուն նե րի ք վե ար
կու թյան  նախ նա կա ն ար դյունք ներ ն ամ փո փում  և ար ձա նագ րու թյամբ  վա վե րաց նու մ է, 
քվե ար կու թյա ն ա վար տից  հե տո ՝ ո չ ուշ, քան 18 ժամ վա ըն թաց քում (ո չ ուշ, քան ք վե ար-
կու թյան  հա ջոր դ օ րը  ժա մը 14.00):

 Նախ նա կա ն ար ձա նագ րու թյան ձև

10

 հաՅաս տա նԻ  հան րա պԵ տՈՒթյՈՒն 

աԶ գաՅԻն  Ժո Ղո վԻ  մԵ ծա մաս նա Կա ն Ընտ րա Կար գով  պատ գա մա վո րԻ  Ընտ րՈՒթյՈՒն նԵր
նշ վում է քվե ար կու թյան օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը 

Ընտ րա տա րածք թիվ ______ 

ար ձա նագ րՈՒ թյՈՒն

Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի  
ը նտ րու թյուն նե րի ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի

 Նախ նա կա ն

 թիվ ______ ը նտ րա տա րած քայի ն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով  ար ձա նագ րու մ է
Ընտ րող նե րի հիմ ա կան ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թի վը
Ք վե ար կու թյան օ րն ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում կազմ ված ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ
նե րի ը նտ րող նե րի թի վը
Ընտ րա տա րած քում ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր թի վը
Ք վե ար կու թյան մաս նա կից նե րի թի վը
ՏԸՀնե րին հատ կաց ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը
      ե լունդ նե րի հա մար նե րը
ՏԸՀնե րում մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի ը նդ հա նուր թի վը
Ան վա վեր  քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը

թեկ նա ծու ի  ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը 
(լ րաց վում է ը ստ քվե ա թեր թի կի հեր թա կա նու թյան)

Կողմ ք վե արկ ված  
ք վե ա թեր թիկ նե րի  թի վը

1.
2.
3.
4.
5.
Թեկ նա ծու ին դեմ քվե արկ ված ք վե ա թեր թիկ նե րի  թի վը  
(տո ղը նշ վում է մեկ  թեկ նա ծու ք վե արկ վե լու  դեպ քում)
Ք վե ա տու փում առ կա սահ ման ված ն մու շի ք վե ար կու թյան ծ րար նե րի թի վը
Անճշ տու թյուն նե րի գու մա րային չա փը

 Հանձ նա ժո ղո վի  նա խա գահ  _______________________________________________________________________________
                                                                                                  ազ գա նուն, ա նուն, հայ րա նուն, ս տո րագ րու թյուն
 Նա խա գա հի  տե ղա կալ ____________________________________________________________________________________

Քար տու ղար ________________________________________________________________________________________________ 

Ան դամ եր ___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

  
Ար ձա նագ րու թյու նը  կազմ վե լ է  «____» ___________ 20   թ., ժա մը ____ի ն           Կ.Տ.
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ու շադ րու թյուն
 z  Կազ մա վոր ված բո լոր ը նտ րա կան տե ղա մա սե րից կնիք ները ստա նա լուց հե տո ԸԸՀը 

դրանք փա թե թա վո րում է, փա թե թի վրա նշում առ կա կնիք նե րի քա նա կը և փա թե թը 
կն քում:

 z կ նիք նե րը ԿԸՀ են տե ղա փոխ վում քվե ար կու թյան ա վար տից ոչ ու շ, քան 24 ժամ հե
տո հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյան, ի սկ Եր ևան քա ղա
քում` ԸԸՀնե րի մի ջո ցով: 

 z Կ նիք նե րը մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյան մի ջո ցով տե ղա փո խե լու դեպ քում 
ԸԸՀի գրան ցա մա տյա նում գրա ռում է կա տար վում` կնիք նե րի փա թե թը մաս նա գի
տաց ված կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցուց չին հանձ նե լու մա սին.

 z ԸԸՀն քվե ար կու թյա ն ա վար տից 24 ժամ  հե տո ԿԸՀ է ներ կա յաց նում ը նտ րա կան  
տե ղա մա սե րում ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  ար ձա նագ րու թյուն նե րի  մե կ օ րի նակ
նե րը.

ԸԸհ-ն ը նտ րա կան  տե ղա մա սում ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  վե րա հաշ վար կի  
մա սին  դի մում եր ն ըն դունու մ է քվե ար կու թյան  հա ջոր դ օ րը՝ ժա մը 12.00-ից  մինչև 
 ժա մը 18.00-ը:

ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  վե րա հաշ վար կի  դի մում  կա րո ղ են  ներ կա յաց նել`
 z  թեկ նա ծուն.
 z ընտ րա կան  տե ղա մա սում ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  ամ փոփ մա նը  ներ կա գտն

ված վս տահ վա ծ ան ձը.
 z  ՏԸ Հ ան դա մը, ե թե  ար ձա նագ րու թյու նում գ րա ռու մ է  կա տա րել  հա տուկ  կար ծի քո ւ նե

նա լու  մա սին:
 ԸԸՀու մ  վե րա հաշ վար կի  աշ խա տանք ներն սկս վու մ են վե րա հաշ վար կի  դի մում ե րի  ըն
դուն ման  հա մար  սահ ման ված  ժամ կե տի  հա ջոր դ օ րը` ժա մը 9.00ից, և դա դա րեց վու մ են 
ք վե ար կու թյա ն օր վա նից  հե տո` 5ր դ օ րը, ժա մը 14.00ի ն

 z  Վե րա հաշ վար կ ի րա կա նաց նե լի ս ԸԸՀն աշ խա տու մ է  ա ռանց  հանգս տյա ն օ րե րի` 
ժա մը 9.00ից  մինչև 18.00ն: ԸԸՀը  շա րու նա կու մ է  վե րա հաշ վար կը  ժա մը 18.00ից
հե տո, ե թե  չի  ա վար տե լ ընտ րա կան  տե ղա մա սի  ար դեն սկ սած  վե րա հաշ վար կը, 
ի նչ պես  նա և այն  դեպ քե րում, ե թե  մինչև  ժա մը 18.00ն աշ խա տե լու  պայ ման նե րում 
 մինչև  վե րա հաշ վար կի  վերջ նա ժամ կե տը հ նա րա վոր  չէ  ա վար տե լ ԸՕի 48րդ  հոդ
վա ծի 7րդ  մա սով  սահ ման ված ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  վե րա հաշ վար կը:

 Մե կ ընտ րա կան  տե ղա մա սի ք վե ար կու թյա ն ար դյունք նե րի  վե րա հաշ վար կի տ ևո ղու թյու նը 
 չի  կա րող  գե րա զան ցել 4 ժա մը:
 ԸԸհ-ը քվե ար կու թյան օր վա նից հե տո` 5-րդ օ րը, հիմք ըն դու նե լով` 

 z ընտ րա կան տե ղա մա սե րում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը,
 z  վե րա հաշ վար կի ար դյունք նե րը, 
 z ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ըն դու նած ո րո շում ե րը

 կազ մոմ է ար ձա նագ րո թյո ն ընտ րա տա րած քում ԱԺ-ի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով 
պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյուն նե րի քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ:
ԸԸՀն Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րա կան օ րենսգր քով 
սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում ստա նում է «Ընտ րու թյուն նե ր» ավ տո մա տաց ված 
հա մա կար գի մի ջո ցով: 

!
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Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րում են հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րը, այն կն քում է հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը: 
ԸԸՀի նա խա գա հը հրա պա րա կում է կազմ ված ար ձա նագ րու թյու նը: 

ար ձա նագ րու թյան մեկ օ րի նա կը փակց վում է հանձ նա ժո ղո վում՝ տե սա նե լի տե-
ղում՝ վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյուն ներն ա վարտ վե լուց ան մի ջա պես հե տո: 

ԸԸՀի նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց պա հան ջով նրանց տր վում է 
ար ձա նագ րու թյան պատ ճե նը՝ վա վե րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի 
ստո րագ րու թյուն նե րով ու հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:
 ԸԸհ-ը քվե ար կու թյան օր վա նից հե տո`  5-րդ օ րը, հիմք ըն դու նե լով 

 z ընտ րա տա րած քում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նը, 
 z դա տա րա նի վճիռ նե րը, 
 z հանձ նա ժո ղո վում ստաց ված դի մում ե րի (բո ղոք նե րի) քն նարկ ման ար դյուն քով ըն

դու նած ո րո շում ե րը,
 z  ՏԸՀնե րի գրան ցա մա տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րն ար ձա նագր ված խախ տում ե

րի վե րա բե րյալ ըն դու նած ո րո շու մը, 
ամ փո փում է ը նտ րա տա րած քում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը և ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րի վե րա բե րյա լ ըն դո նոմ  հետ ևյալ ո րո շում ե րից մե կը.

 z  պատ գա մա վոր ը նտր վե լու մա սին.
 z ա ռան ձին ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում վե րաք վե ար կու թյուն նշա նա կե լու մա սին.
 z  պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին.
 z  պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյու նը չկա յա ցած ճա նա չե լու մա սին:

 Պատ գա մա վոր է ը նտր վում այն թեկ նա ծուն, ո րին  կողմ են քվե ար կել ա ռա վել թվով ը նտ
րող ներ:
 Մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում նա ը նտր վում է, ե թե կողմ է քվե ար կել քվե ար կու թյան 
մաս նա կից նե րի կե սից ա վե լին: 
Ե թե հա վա սար թվով ա ռա վե լա գույն կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ ներ ստա ցել են 2 և 
ա վե լի թեկ նա ծու ներ, ա պա նրանց միջև ան ցկաց վում է վի ճա կա հա նու թյուն` ը նտր ված թեկ
նա ծու ին ո րո շե լու հա մար: 
Ե թե քվե ար կու թյան ըն թաց քում տե ղի են ու նե ցել ԸՕի այն պի սի խախ տում եր, ո րոնք կա
րող է ին ազ դել ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա, ա պա ԸԸՀը ո րո շում է ըն դու նում 
ա ռան ձին ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում վե րաք վե ար կու թյուն ան ցկաց նե լու մա սին, ե թե այդ 
մի ջո ցով հնա րա վոր է շտ կել այդ խախ տում ե րը: Ե թե այդ մի ջո ցով հնա րա վոր չէ շտ կել այդ 
խախ տում ե րը, ա պա  ը նտ րու թյուն ներն ան վա վեր են ճա նաչ վում, և նշա նակ վում է վե րաք
վե ար կու թյուն: 
Ե թե ը նտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ ման ըն թաց քում կամ ա ռան ձին ը նտ րա կան տե
ղա մա սե րում վե րաք վե ար կու թյուն ան ցկաց նե լու ըն թաց քում տե ղի են ու նե ցել ԸՕի այն
պի սի խախ տում եր, ո րոնք կա րող է ին ազ դել ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա, ա պա 
ԸԸՀը ո րո շում է ըն դու նում ը նտ րու թյուն ներն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին և նշա նա կում է 
վե րաք վե ար կու թյուն: 
Ե թե ԸԸՀը ո րո շում է ըն դու նում ա ռան ձին ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում վե րաք վե ար կու
թյուն ան ցկաց նե լու մա սին, ա պա վե րաք վե ար կու թյունն ան ցկաց վում է այդ ո րո շում ըն դու
նե լուց հե տո` 7րդ օ րը: Այս դեպ քում ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն
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նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման հա մար ԸՕով սահ ման ված ժամ կետ նե րը հաշ վարկ վում 
են վե րաք վե ար կու թյան օր վա նից:
 Պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյու նը հա մար վում է չկա յա ցած, ե թե.

 z ք վե արկ ված մի ակ թեկ նա ծու ին կողմ չեն քվե ար կել ան հրա ժեշտ թվով ը նտ րող ներ.
 z ա ռա վե լա գույն թվով կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ ներ ստա ցած թեկ նա ծուն մա

հա ցել է մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք ներն ամ փո փե լը.
 z ԸՕով թեկ նա ծու նե րի գրանց ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տում և կար գով թեկ

նա ծու չի գրանց վել, կամ նույն ժամ կե տում գրանց վել է 2ից պա կաս թեկ նա ծու:
ԸԸՀի նա խա գահն ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման վե րա բե րյալ ո րո շու մը եր
կօ րյա ժամ կե տում ներ կա յաց նում է ԿԸՀ:
 ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քով ըն դուն ված ո րոշ ման 
վի ճարկ ման մա սին դի մում սահ մա նադ րա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել ը նտ րու
թյուն նե րի ար դյուն քի պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վա նից հե տո` 5րդ օ րը, մինչև ժա
մը 18.00ը:
 Պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյունն ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում այդ մա սին ո րո շում ու ժի 
մեջ մտ նե լուց ոչ շուտ, քան 10, և ոչ ու շ, քան 20 օր հե տո ԸՕով սահ ման ված կար գով թեկ
նա ծու նե րի նույն կազ մով ան ցկաց վում է վե րաք վե ար կու թյուն:
 ԱԺի մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյան ժա մա նակ վե րաք վե
ար կու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում այդ ո րո շում ու ժի մեջ մտ նե լուց 
ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ու շ, քան 40 օր հե տո ան ցկաց վում է նոր ը նտ րու թյուն:
 Պատ գա մա վո րի ը նտ րու թյու նը չկա յա ցած ճա նաչ վե լու դեպ քում այդ մա սին ո րո շում ու ժի 
մեջ մտ նե լուց ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ու շ, քան 40 օր հե տո ան ցկաց վում է նոր ը նտ րու թյուն:
 Մինչև քվե ար կու թյան ա վար տը  թեկ նա ծու նե րից մե կի մահ վան դեպ քում նշա նակ վում է 
նոր ը նտ րու թյուն, ի սկ քվե ար կու թյունն ան ցկաց վում է նոր ը նտ րու թյուն նշա նակ վե լուց ոչ 
շուտ, քան 30, և ոչ ու շ, քան 40 օր հե տո: 
Ընտ րու թյու նից հե տո` մինչև լի ա զո րու թյուն նե րի ստանձ նու մը, ը նտր ված պատ գա մա վո րի 
մահ վան դեպ քում նշա նակ վում է նոր ը նտ րու թյուն, ի սկ քվե ար կու թյունն ան ցկաց վում է նոր 
ը նտ րու թյուն նշա նակ վե լուց ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ու շ, քան 40 օր հե տո:
 Նոր ը նտ րու թյունն ան ցկաց վում է թեկ նա ծու նե րի նոր ա ռա ջադր մամբ և ար տա հերթ ը նտ
րու թյուն նե րի հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րում:
ԸԸՀն ը նտ րու թյուն նե րից  հե տո 20օ րյա  ժամ կե տում կենտ րո նա կա ն ընտ րա կան  հանձ նա
ժո ղո վ է  ներ կա յաց նում  հաշ վետ վու թյուն ֆի նան սա կան  մի ջոց նե րի  ծախս ման  վե րա բե րյալ:
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նշՈՒմնԵր



FROM THE AMERICAN PEOPLE

Ս�յն ձեռնարկը հնարավոր է դարձել ամերիկյան ժողովրդի օժանդակ�թյամբ` ԱՄՆ Միջազգա-
յին զարգացման գործակալ�թյան միջոցով: Բովանդակ�թյան համար պատասխանատվ�թյ�ն 
է կր�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և Ընտրա-
կան համակարգերի միջազգային հաստատ�թյ�նը, և այն կարող է չհամընկնել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ 
ԱՄՆ Կառավար�թյան կարծիքի հետ:

This guidebook is made possible by the support of the American people through the United States 
Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Central 
Electoral Commission of the Republic of Armenia and the International Foundation for Electoral 
Systems and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


	cover
	TEC manual
	cover - Copy

