
1 https://hraparak.am/post/d203837a94d5f98596d0999848854734 9 9/60
քվեարկությունը չի սկսվել երկաթյա 

պահարանը չբացվելու պատճառով։

Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

 Քվեարկությունը սկսվել է 7 րոպե անց,Էլ սղոցով երկաթյա 

պահարանը կտրելուց հետո։

2 Հեռախոսազանգ 11 11/02 Քվեախցիկների տակ եղել են անցքեր
Համապատասխանում է 

իրականությանը

<<Ականատես 

Դիտորդական 

առաքելություն>>

Համարվում է նորմալ,քանի որ վերջին 10 տարում 

քվեարկության համար նախատեսված քվեատուփերը այդպես 

են եղել։

3 https://www.24news.am/index.php/news/179656 11 11/11 Կրակոցներ են հնչել ընտրատեղամասում։
Համապատասխանում է 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Կազմվել է արձանագրություն,դեպքի վայր է ժամանել 

ոստիկանությունը։

4 https://www.24news.am/news/179657 2 2/7 Տեղի է ունեցել բաց քվեարկություն
Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի

5 Հեռախոսազանգ 12 12/02
Քվեարկողին չի տրամադրվել 24 համարի 

քվեաթերթիկը

Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահի պնդմամբ տրվել է,բայց քվեարկողը հավանաբար 

կորցրել է այն։ Խնդիրը լուծվել է,տրվել է 24 համարի ևս մեկ 

քվեաթերթիկ

6 https://www.facebook.com/akanatesditord/ 34 34/7
Քվեարկողին չի տրամադրվել 24 համարի 

քվեաթերթիկը

Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահի պնդմամբ տրվել է,բաըց քվեարկողը 

հավանաբար կորցրել է այն։ Խնդիրը լուծվել է,տրվել է 24 

համարի ևս մեկ քվեաթերթիկ

7

https://imedia.am/2021/06/20/343-

%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B2

%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4-

%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%B6-

%D5%AE%D6%80%D5%A1%D6%80-%D5%B9%D5%A5%D5%B6-

%D5%BF/

34 34/3 Տեղի է ունեցել բաց քվեարկություն
Համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի և անդամի

Քվեարկողը ծանոթ չի եղել քվեարկության կարգին,կազմվել է 

արձանագրություն։

8 https://www.tert.am/am/news/search?q=15%2F39 15 15/39
Հանձնաժողովի նախագահը ստուգում է 

քվեաթերթիկները։

Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ քվեարկողներից մեկը 

քվեախցում էր թողել անձնագիրը,ինքն էլ փնտրում էր։ 

Զգուշացվել է այլևս չանել նմանատիպ արարք։
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9 https://alternativ.am/?p=64783&l=am 5 5/6 Դիտավորյալ անջատվել են լույսերը
Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Հոսանքի անջատում եղել է,բայց որևէ կերպ դա չի 

խոչընդոտել քվեարկության ընթացքին։ 

10 https://alternativ.am/?p=64783&l=am 34 34/3 Խոչընդոտել են լրագրողի աշխատանքը։
Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի և ոստիկանի
Նախագահը և ոստիկանը հերքեցին տեղեկությունը։

11 https://hraparaktv.am/post/19b5250b94c90ea47915307b2c4e1301 9 9/35
Քվեաթերթիկները քաղաքացիներին տալիս են 

սխալ հաջորդականությամբ

համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահը նկատել է և հանձնաժողովի անդամին 

նկատողություն է արվել։

12 https://armlur.am/1115364/ 7 7/30 Լուսանկարել են քվեարկության ընթացքը
համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Կանչել են ոստիկանին,կնոջը քնննիչները տարել են 

սեղամասից։

13 https://lurer.com/?p=423378&l=am 13 13/17 Տեղի ունեցել վիճաբանություն
համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Հանձնաժողովի նախագահը հորդորել է բոլորին ցուցաբերել 

զսպվածություն,խնդիրը լուծվել է։

14 https://analitik.am/news/view/744999 20 20/09 Ուղղորդել են քաղաքացուն ընտրել
Համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի
Չի նկատել այդ պահը

15 https://hraparaktv.am/post/f9e15ed7a01c5b2ac4fda1962ddedfec 7 7/56 Տեղի ունեցել վիճաբանություն
համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի
Դիտողություն է արել վստահված անձին,խնդիրը լուծվել է։

16 https://lurer.com/?p=423387&l=am 20 20/04 տեղի ունեցել վիճաբանություն
Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահը չի հրաժարվել արձանագրություն կազմելուց և 

անմիջապես կազմել է։

17 https://araratnews.am/show/30179 7 7/07 Տեղի ունեցել վիճաբանություն
համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Կազմվել է արձանագրություն,դեպքի վայր է ժամանել 

ոստիկանությունը։
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18 https://alternativ.am/?p=64805&l=am 6 6/43 օգնողը իրականացրել է ուղղորդում
համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Կազմվել է արձանագրություն,պատռել են բոլոր 

քվեաթերթիկները,ընտրողին տրվել են նոր 

քվեաթերթիկներ,այլ օգնողի օգնությամբ ընտրողը քվեարկել է

19 https://alternativ.am/?p=64793&l=am 10 10/40
Քվեաթերթիկիկների միջից բացակայել է 24 

համարի քվեաթերթիկը

մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Ընտրողը այդ պահին չի բարձրաձայնել խնդիրը,փոխարենը 3 

ժամ անց է եկել և հայտնել։ Եվ ընտրողը,և նախագահը գրել են 

բացատրագիր։

20 Հեռախոսազանգ 7 7/50
Խցիկներում գրիչ չկա և ընտրողը չի 

կարողանում քվեարկի

համապատասխանում է 

իրականությանը

Ընտրական օրենսգիրք 

սահմանադրական օրենք

Ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված է, որ Ազգային ժողովի ընտրությունների 

ժամանակ ընտրողն ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություններից որևէ մեկին ընտրում է այդ 

կուսակցության քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ 

դնելու մրջոցով։ Այսինքն, Ազգային ժողովի ընտրությունների 

ժամանակ գրիչով նշում կատարելու կարգավորւմն այլևս չի 

գործում։

21 https://hraparaktv.am/post/f7e0419d64f9e795831b8ef8bbdd3aa3 2 2/7 Տեղի է ունեցել ուղղորդման դեպք
համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Քվեարկողները եղել են ամուսիններ,ովքեր բարձրաձայն խոսել 

են միմյանց հետ։ Քարտուղարի զգուշացումից հետո լռել են։

22 https://alternativ.am/?p=64810&l=am 29 29/18
Քվեաթերթիկի չափսը մյուսների համեմատ 

ավելի մեծ է եղել

համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Տպագրական սխալ է եղել,այդ մի քանի քվեաթերթիկները 

առանձնացվել է ընդհանուրից։ 

23 Հեռախոսազանգ 22 22/8

Դրոշմանիշը հանձնաժողովի անդամը փակցրել 

է ծրարի վրա, փոխանակ փակցներ 

քվեաթերթիկի վրա

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։
Հանձնաժողովի նախագահ

24 https://hraparaktv.am/post/afc0c7d90a5e290464f803aecb654097 20 20/24
Ընտրողի փոխարեն արդեն ստորագրել են ու 

քվեարկել

Համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի և 

քարտուղարի

Տեղի է ունեցել սխալմունք,կազմվել է 

արձանագրություն,ընտրողը ստորագրել է և քվեարկել։

25 Հեռախոսազանգ 11 11/41

Քվեաթերթիկները տրամադրվում են 

նախապես հավաքած և իրենց ցանկացած 

քվեաթերիթկը դրած վերևում

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

քարտուղար

https://alternativ.am/?p=64805&l=am
https://alternativ.am/?p=64793&l=am
https://hraparaktv.am/post/f7e0419d64f9e795831b8ef8bbdd3aa3
https://alternativ.am/?p=64810&l=am
https://hraparaktv.am/post/afc0c7d90a5e290464f803aecb654097


26 https://www.iravunk.com/?p=206427&l=am 20 20/50
Քվեարկությունը դադարեցվել է մի քանի 

րոպեով

Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը
Հանձնաժողովի նախագահ

Պոկվել է պատին ամրացված պաստառը,ինչի պատճառով 

սահմանափակվել է ընտրողների քանակը, մինչև պաստառը 

նորից փակցրել են պատին։

27 Հեռախոսազանգ 9 9/52 Քվեարկության կտրոնները չեն կնքվում
Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը
Հանձնաժողովի նախագահ

Երկու քվեարկության կտրոններ հանձնաժողովի անդամի 

անուշադրության պատճառով չեն կնքվել, սակայն հարցը 

կարգավորվել է։

28 Հեռախոսազանգ 11 11/42
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

կահավորումը թերի է

համապատասխանում է 

իրականությանը

Տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ
Խնդիրը կարգավորվել է

29 https://hraparaktv.am/post/1e4d77a86bff86201046b4991a2a6e59 8 8/07 Քվեարկել են մահացած մարդու փոխարեն
չի համապատասխանում 

իրականությանը։
Հանձնաժողովի նախագահ

Ընտրողը ցուցակում նկատել է մահացած հարևանի անունը և 

փորձել է ջնջել այն,հանձնաժողովի նախագահը թույլ չի 

տվել,կազմվել է արձանագրություն։

30 https://zham.am/?p=108742&l=am 25 25/33 Կրկնակի քվեարկության փորձ է կատարվել
չի համապատասխանում 

իրականությանը։
հանձնաժողովի նախագահ

Ընտրողը սկզբում քվեարկել է,այնուհետև մոտեցել է գրանցվել 

որպես օգնող,ու օգնել է ամուսնուն քվեարկել։

31 https://factor.am/384924.html 31 31/42
<<Հայաստան Դաշինքի>> վստահված անձինք 

կաշառք են առաջարկել

չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի և ոստիկանի

Հանձնաժողովի նախագահը հերքեց,նաև հավելեց,որ 

ոստիկանները դրսում ևս նման դեպքի ականատես չեն եղել։

32
Ահազանգ՝ "Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք"-ի 

պատգամավորության թեկնածու՝ Անի Եղիազարյան
27 27/2

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

հրաժարվել է ընտրողին տրամադրել թիվ 18 

քվեաթերթիկ

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի նախագահ, 

"Ընտրությունը քոնն է" ՀԿ 

դիտորդ, "Քաղաքացիական 

պայմանագիր" 

կուսակցության վստահված 

անձ

33 https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/06/20/54e9yzz8d/1225568 7 7/8

<<Քաղաքացիական Պայմանագիր>> 

կուսակցության Պատգամավորի թեկնածուի 

կողմից իրականացվել է քարոզչություն։

Համապատասխանում է 

իրականությանը
Հանձնաժողովի նախագահ Կազմվել է արձանագրություն։

34 https://zham.am/?p=108743&l=am 8 8/43
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35 https://alternativ.am/?p=64826&l=am 19 19/17 Մեծ թվով կտրոն չի կնիքվել
համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի
Կազմվել է արձանագրություն։

36 թեկնածուի դիմում 2 2/2

2/2 ընտրատեղամասը, համաձայն ԿԸՀ-ի 

համացանցում հրապարակված 

տեղեկատվության, գտնվում է  Գրիբոյեդով 

փողոցում տեղակայված 22 

մանկապարտեզում, մինչդեռ, գալով այդտեղ՝ 

ընտրողները հայտնաբերում են , որ 

մանկապարտեզը վերանորոգվում է, և 

տեղամասը տեղափոխվել է անհայտ վայր։

չի համապատասխանում 

իրականությանը։
ԿԸՀ

ԿԸՀ կայքում առկա տեղեկատվության համաձայն՝ 2/2 

տեղամասը գտնվում է հ.143 դպրոց, /1-ին տեղամաս/ Բաղյան 

5

37
Ահազանգ՝ "Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք"-ի 

պատգամավորության թեկնածու՝ Անի Եղիազարյան
7 7/32

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում, 

առանց ընտրողներին ծանուցում ուղարկելու 

7/30 տեղամասը բաժանել են երկու մասի՝ 7/30 

և 7/32։ 7/32-ը տեղափոխվել է մանկապարտեզ։ 

Ընտրողների ցուցակները կախված են շատ 

բարձր և հատկապես ծեր մարդկանց համար 

գրեթե անհնար է գտնել իրենց անունները և 

հասկանալ, թե նշված երկու տեղամասից որում 

պետք է քվեարկել։

Մասամբ համապատասխանում է 

իրականությանը
ՏԸՀ նախագահ

Ընտրական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ 

համայնքում մեկից ավելի տեղամաս կազմավորվելու դեպքում 

լիազոր մարմինը՝ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և 

վիզաների վարչությունը, քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 

4 օր առաջ ընտրողներին ուղարկում է ծանուցագրեր՝ 

քվեարկության օրվա, տեղամասի համարի, տեղամասային 

կենտրոնի հասցեի և ժամանակի մասին։ Այսինքն, ծանուցելու 

իրավասությունն ընտրական օրենսդրությամբ դրված է 

լիազոր մարմնի վրա և այս մասով ԿԸՀ-ն որևէ իրավասություն 

չունի։ Ինչ վերաբերում է 7/32 ՏԸՀ-ում ընտրողների 

ցուցակների բարձր փակցված լինելուն, ապա ՏԸՀ 

նախագահը տեղեկացրեց, որ այլ հնարավորություն չի տվել 

տարածքը, որպեսզի առավել հարմար փակցվեն, այդ իսկ 

պատճառով ՏԸՀ-ն բոլոր ընտրողներին օգնել է իրենց 

անունները գտնելու հարցում։

38 հեռախոսազանգ 6 6/13
վստահված անձին որոշմամբ հեռացրել են 

տեղամասային կենտրոնից

համապատասխանում է 

իրականությանը
ՏԸՀ նախագահ

ՏԸՀ նախագահը թույլ է տվել վստահված անձին վերադառնալ 

տեղամասային կենտրոն

39 https://www.iravunk.com/?p=206443&l=am 4 4/6

տեղամասում 24 համարի թերթիկները 

բացակայում են, հատուկ խնդրելուց հետո նոր 

տրամադրում են

չի համապատասխանում 

իրականությանը։

ՏԸՀ նախագահ, Հայաստան 

դաշինքի վստահված անձ, 

"Ժուռնալիստների 

Ասպարեզ ակումբ" ՀԿ 

դիտորդ, Ազատական 

կուսակցության վստահված 

անձ, Ազգային-

ժողովրդավարական բևեռ 

համահայկական 

կուսակցության վստահված 

անձ, Պատիվ ունեմ 

դաշինքի վստահված անձ, 

ԲՀԿ վստահված անձ, ՀՔԱ 

Վանաձորի գրասենյակի 

դիտորդ

https://alternativ.am/?p=64826&l=am
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40 https://azat.tv/fiqsvac-yntrakhakhtumner/ 34 34/8
34/08 տեղամասում Գորիսի քաղաքապետի 

վարորդը տեղամասում հայհոյանքներով ու 

խուլիգանությանը բնորոշ այլ արարքներով 

ուղղորդել է ընտրողներին

իրականությանը չի 

համապատասխանում

Թիվ 3 Տարածքային 

ընտրական հանձնաժողով

որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել, դրա մասին հաղորդում է 

տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը և տեղամասային 

կենտրոնը 

https://azat.tv/fiqsvac-yntrakhakhtumner/

