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 Սույն ձեռ նար կը հրա պա րակ վել է ի կա տա րումն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ
րա կան օ րենսգր քի 49րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի: Այն կազմ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ը նտ րա կան օ րենսգր քի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումն ե րի հի ման վրա:

 Սույն ձեռ նար կը կազ մե լիս հաշ վի են ա ռն վել 2012 թվա կա նի մայի սի 6ին կա յա ցած` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դի տոր
դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց րած մի ջազ գային և տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի զե կույց նե րով ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տե րով 
ներ կա յաց ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը:   

Սույն ձեռ նար կը պատ րաստ վել է «Ա ջակ ցու թյուն Հա յաս տա նում եր կու ը նտ րա կան փու լե
րին» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, ո րն ի րա կա նաց վում է Եվ րո պա յում անվ տան գու թյան և հա
մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան (Ե ԱՀԿ) եր ևա նյան գրա սե նյա կի` Եվ րո պա կան մի ու
թյան ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյամբ: Այն նաև հնա րա վոր է դար ձել ա մե րի կյան ժո ղովր դի 
օ ժան դա կու թյամբ՝ Ա ՄՆ Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան (Ա ՄՆ ՄԶԳ) մի ջո ցով: 
Բո վան դա կու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում ՀՀ Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը և Ը նտ րա կան հա մա կար գե րի մի ջազ գային հաս տա տու թյու նը: Այն ոչ մի 
կերպ չի ար տա հայ տում Ե ԱՀԿի կամ Եվ րո պա կան մի ու թյան պաշ տո նա կան տե սա կե տը և 
պար տա դիր չէ, որ հա մընկ նի Ա ՄՆ ՄԶԳ կամ Ա ՄՆ Կա ռա վա րու թյան կար ծի քի հետ:

This manual has been produced within the framework of the project “Support to Two Electoral 
Cycles in Armenia’’, implemented by the Organization for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) Office in Yerevan with the financial assistance of the European Union. It is also 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. They can in 
no way be taken to reflect the official opinion of the OSCE or the European Union and do not 
necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
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5

Ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում 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, ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղով և տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով: 

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԸ  
ԿԱԶ ՄԱ ՎՈ ՐԵ ԼՈՒ ԿԱՐ ԳԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ու նի ա ռն վազն 7 ան դամ:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում`

 մե կա կան ան դամ նշա նա կում են Ազ գային ժո ղո վում խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու
թյուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը`

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը,

« Բար գա վաճ Հա յաս տան» կու սակ ցու թյու նը,

Հայ Ազգային Կոնգրես կուսակցությունների դաշինքը,

« Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյու նը,

«Օ րի նաց Եր կիր» կու սակ ցու թյու նը,

« Ժա ռան գու թյուն» կու սակ ցու թյու նը

 եր կու ան դամ նշա նա կում է հա մա պա տաս խան ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վը:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը նշա նակ վում են 
հա մա պա տաս խան ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 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, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի նշա նա կած ան դամն ե րից` Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵՐ ԿԱԶ ՄԱ ՎՈ ՐԵ ԼՈՒ  
ՀԻ ՄՈՒՆք ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԿԱՐ ԳԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մում կա րող են ը նդ գրկ վել ը նտ րա կան ի րա
վունք ու նե ցող այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
սահ մա նած կար գով ան ցել են ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման մաս նա գի տա կան դա սըն
թաց ներ և ստա ցել ո րա կա վոր ման վկա յա կան ներ: 

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ չեն կա րող լի նել Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 149154.6րդ հոդ ված նե րով (տես՝ սույն ձեռ նար կի հա վել

1

  քաղաքացին կարող է ընդգրկվել միայն մեկ ընտրական հանձնաժողովի կազմում:
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ված 1) նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձինք:
 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամ չեն կա րող լի նել`

 ³ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րը.
 ³ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամն ե րը.
 ³  Դա տա վոր նե րը.
 ³  Դա տա խազ նե րը.
 ³  Նա խա րար նե րը և նրանց տե ղա կալ նե րը.
 ³  Մարզ պետ նե րը և նրանց տե ղա կալ նե րը.
 ³  Հա մայնք նե րի ղե կա վար ներն ու ա վա գա նու ան դամն ե րը.
 ³ Ոս տի կա նու թյու նում և ազ գային ան վտան գու թյու նում, դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման ծա ռա յու թյու նում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն արկ նե րում ծա ռայող
նե րը.

 ³  Զին ծա ռայող նե րը.
 ³ Վս տահ ված ան ձինք, լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, դի տորդ նե րը, թեկ նա ծու նե րը:

ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ  
ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը` 
 � կազ մա կեր պում է քվե ար կու թյու նը, ամ փո փում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը ը նտ րա
կան տե ղա մա սում.

 �  կազ մում է ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու
թյուն, ար ձա նագ րու թյան օ րի նա կը փակց նում է տե ղա մա սային կենտ րո նում.

 �  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը, դրոշ մակ նի քը, գրան ցա մա տյա նը, քվե ար կու թյան ար դյունք
նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան 2 օ րի նակ նե րը, ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի 
պար կը և քվե ա տու փը ներ կա յաց նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղով.

 � ի րա կա նաց նում է ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են քվե ար կու
թյան օր վա նից 5 օր հե տո, ե թե ը նտ րու թյան ար դյունք նե րը չեն բո ղո քարկ վել: Ը նտ րու թյան 
ար դյունք նե րը բո ղո քարկ վե լու և վե րաք վե ար կու թյուն ան ցկաց վե լու դեպ քում տե ղա մա
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են վե րաք վե ար կու թյան 
օր վա նից 5 օր հե տո:

ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ  
Ա ՌԱ ՋԻՆ ՆԻՍ ՏԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 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` 3րդ օ րը, ժա մը 12.00ին:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի յու րա քան չյուր ան դամ հանձ
նա ժո ղո վի իր մաս նակ ցած ա ռա ջին նիս տում հրա պա րա կայ նո րեն ըն

2

3
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թեր ցում է պար տա վո րու թյան տեքստ` «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» ու 
ստո րագ րում այն:

ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆք ՆԵ ՐԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը ղե կա 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` հանձ նա ժո
ղո վի քար տու ղա րը:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամն ե րը վեր նա 
զ գես տի վրա պար տա դիր կար գով տե սա նե լի ձևով կրում են ի րենց 
վկա յա կա նը: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն ե րի մաս նակ ցու թյու նը նշ վում է հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա
տյա նում, որ տեղ յու րա քան չյու րը ստո րագ րում է իր ազ գան վան դի մաց: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիստն ի րա վա զոր է, ե թե 
նիս տին ներ կա է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի կե սից ա վե լին: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումն ըն դուն վում է, ե թե կողմ է քվե ար կել 
նիս տին ներ կա հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի թվի կե սից ա վե լին, բա ցա ռու թյամբ հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի պաշ տո նանկ ա նե լու վե րա բե րյալ ո րոշ ման, ո րն ըն
դուն վում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ձայ նե րի ը նդ հա նուր թվի ա ռն վազն 2/3ով ըն դուն
ված ո րոշ մամբ:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ո րո շումն ե րի, ար ձա նագ րու թյուն նե րի, 
գրան ցա մա տյան նե րի գրա ռումն ե րի պատ ճեն նե րը և քաղ վածք նե րը ստո րագ րում են հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը և կնք վում է հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆք ՆԵ ՐԸ,  
ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԻք ՆԵ ՐԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ի րա վունք ու նի՝

 �  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.

 � ե լույթ ու նե նա լու հանձ նա ժո ղո վի նիս տում.
 �  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.

 �  նիս տի մաս նա կից նե րին տա լու հար ցեր, ստա նա լու պա տաս խան ներ.
 �  ծա նո թա նա լու ստաց ված դի մումն ե րին, բո ղոք նե րին, գրու թյուն նե րին և մյուս փաս
տաթղ թե րին.

 �  հայտ նե լու 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:

4
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 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է՝ 

 � 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.

 �  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.

 �  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. 
 � մաս նակ ցել հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին և քվե ար կու թյա նը:

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րին 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:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նա կա
հատ վա ծում վար ձատր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի կրկ նա պա տի կի, հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը և հանձ
նա ժո ղո վի ան դամն ե րը՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րը վար ձատր վում են ը նտ րու թյուն նե
րի ար դյունք ներն ամ փո փե լուց հե տո: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րին 
կամ ան դա մին վար ձատ րու թյուն չի տր վում, ե թե նա չի ստո րագ րել քվե ար կու թյան ար
դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նը կամ ե թե նրա լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րել 
են:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՎԱ ՂԱ ԺԱՄ ԿԵՏ ԴԱ ԴԱՐ ՄԱՆ ԴԵՊ քԵ ՐԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ 
դա դա րում են` 

 � ե թե չու նի հանձ նա ժո ղո վում նշա նակ վե լու ի րա վունք.
 � ե թե հրա ժար վում է ստո րագ րել պար տա վո րու թյան տեքս տը.
 � 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.

 � 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. 

 � ե թե զո րա կոչ վել է.
 � ե թե ՏԸՀ նա խա գա հը կամ քար տու ղա րը ներ կա յաց րել է այդ պաշ տո նից ի նք նա բա
ցար կի մա սին դի մում: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի և Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կամ 

Ու շադ րու թյուն

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են մասնակցել 
քվեարկությանը, քվեարկում են անձամբ` կողմ կամ դեմ: 
Հանձնաժողովի անդամները իրավունք չունեն չմասնակցելու քվեարկությանը կամ ձեռնպահ 
քվեարկել:
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Հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի պաշ տո նից ի նք նա բա ցար կի մա սին դի մու մը դի մու մա տուն 
ներ կա յաց նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին և այդ մա
սին ան հա պաղ տե ղե կաց նում ի րեն նշա նա կո ղին:

 Դի մու մը պետք է պա րու նա կի դի մու մա տու ի ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը, տե ղա մա
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա րը, դի մում ներ կա յաց նե լու օ րը, ա մի սը, տա րե
թի վը և ժա մը:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ  ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ  
ԵՎ քԱՐ ՏՈՒ ՂԱ ՐԻ ՊԱՇ ՏՈ ՆԱՆ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ձայ նե րի ը նդ հա նուր թվի ա ռն վազն 2/3ով 
ըն դուն ված ո րոշ մամբ կա րող են պաշ տո նանկ ար վել մի այն, ե թե քվե
ար կու թյան նա խորդ օ րը կամ քվե ար կու թյան օ րը ցու ցա բե րում են 
ա կն հայտ ան գոր ծու թյուն, ո րի հետ ևան քով կա րող է վտանգ վել քվե ար
կու թյան նա խա պատ րաս տու մը կամ քվե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց
քը կամ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մը:

Այդ դեպ քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ կամ քար տու ղար նշա
նա կում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը` տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դամն ե րից:

ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՆԻՍ ՏԵ ՐԻՆ 
Ե Վ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԸ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱ ԿՈՒՄ 
ՆԵՐ ԿԱ ԼԻ ՆԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆք ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԻՆք

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա
վունք ու նե ցող ան ձինք վեր նազ գես տի վրա պար տա դիր կար գով տե
սա նե լի ձևով կրում են ներ կա լի նե լու ի րա վուն քը հա վաս տող վկա յա
կան: 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ի նչ պես նաև 
քվե ար կու թյան ամ բողջ ըն թաց քում տե ղա մա սային կենտ րո նում և քվե
ար կու թյան ար դյունք նե րը ամ փո փե լու ըն թաց քում քվե ար կու թյան սե

նյա կում կա րող են ներ կա լի նել`

Ու շադ րու թյուն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ քարտուղարը պաշտոնից 
ինքնաբացարկի մասին դիմում կարող է ներկայացնել քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 
3 օր առաջ մինչև ժամը 18.00-ն` համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահին:

Ու շադ րու թյուն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին (քարտուղարին) պաշտոնանկ անելու 
մասին որոշում կայացվելու դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն անհապաղ 
տեղեկացնում է համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահին:

5



10

 �  զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք պետք է ու նե
նան ի րենց լրատ վա մի ջո ցի կող մից տր ված վկա յա կան: Մի ա ժա մա նակ կա րող են 
ներ կա լի նել յու րա քան չյուր լրատ վա 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,

 �  մի ջազ գային դի տորդ նե րը, ո րոնք պետք է ու նե նան ԿԸՀի կող մից տր ված վկա յա
կան: Մի ա ժա մա նակ կա րող են ներ կա գտն վել յու րա քան չյուր հա վա տար մագր ված 
կազ մա կեր պու թյու նից մինչև 2 մի ջազ գային դի տորդ և 1 թարգ մա նիչ,

 �  տե ղա կան դի տորդ նե րը, ո րոնք մի ա ժա մա նակ պետք է ու նե նան եր կու վկա յա կան` 
դի տոր դի հա վա տար մագր ման վկա յա կան և ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ը նդ գրկ
վե լու ո րա կա վոր ման վկա յա կան կամ ստու գար քի ար դյուն քով ստա ցած դի տոր դա
կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու վկա յա կան,

 �  կենտ րո նա կան և ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամն ե րը` 
հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հա մա ձայ նու թյամբ կամ հանձ նա
րա րու թյամբ, 

 � յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ի մեկ վս տահ ված ան ձ` խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն
քով: Վս տահ ված ան ձինք պետք է ու նե նան ԿԸՀի կող մից տրա մադր ված վկա յա կան:

 �  թեկ նա ծուն` մի այն տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տին:

Վս տահ ված ան ձինք

 Թեկ նա ծու նե րի վս տահ ված ան ձինք ներ կա յաց նում են թեկ նա ծու նե րի 
շա հե րը: 

Վս տահ ված ան ձն ի րա վունք ու նի՝ 
 � խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով մաս նակ ցե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս
տե րին, քվե ար կու թյան ըն թաց քում ներ կա լի նե լու քվե ար կու թյան սե նյա կում.

 � ա նար գել ծա նո թա նա լու քվե ա թեր թիկ նե րի նմուշ նե րին, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հի, քար տու ղա րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րից որ ևէ մե կի ներ կա յու
թյամբ, ու մ կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ա նար գել ծա նո թա նա լու տե
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի նու թյան տակ գտն վող ը նտ րա կան 
փաս տաթղ թե րին, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ո րո շումն ե րին, 
նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րին, դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րին, լի
ա զոր մարմն ի` ը նտ րո ղին տրա մադ րած հա մա պա տաս խան տե ղե կան քին, ստա նա
լու դրանց պատ ճեն նե րը կամ դրան ցից քաղ վածք ներ (բա ցա ռու թյամբ ը նտ րող նե րի 
ստո րագ րած ցու ցակ նե րի), քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի ժա մա նակ 
ի նք նու րույն կա տա րե լու քաղ վածք ներ ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րից. 

 � ընտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և դեպ քե րում բո ղո քար կե լու հանձ նա
ժո ղով ե րի ո րո շումն ե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը, ան գոր ծու թյու նը.

 �  կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով հետ ևե լու քվե ա թեր
թիկ նե րի տպագր ման, փո խադր ման, պահ պան ման և քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վարկ
ման գոր ծըն թաց նե րին.

 � չ մի ջամ տե լով հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի աշ խա տանք նե րին` ֆի զի կա պես ներ կա լի նե
լու հանձ նա ժո ղո վի՝ ը նտ րող նե րի գրան ցում ի րա կա նաց նող, քվե ա թեր թիկ և քվե ար
կու թյան ծրար հատ կաց նող ան դամն ե րի, քվե ար կու թյան ծրար նե րը կն քող և քվե ա
տու փը հս կող ան դա մի կող քին և հետ ևե լու նրանց աշ խա տանք նե րին.
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 � ք վե ար կու թյան օ րը հետ ևե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և 
դրանց վե րա բե րյալ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին ներ կա յաց նե լու դի տար կումն եր և 
ա ռա ջար կու թյուն ներ.

 � ք վե ար կու թյան ար դյունք ներն ամ փո փե լիս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հի, քար տու ղա րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րից որ ևէ մե կի ներ կա յու թյամբ, ու մ 
կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ա նար գել ծա նո թա նա լու քվե արկ ված 
քվե ա թեր թիկ նե րին և դրան ցում կա տար ված նշումն ե րին, ներ կա լի նե լու քվե ա թեր
թիկ նե րի հաշ վարկ մա նը և քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ մա նը.

 � ի րա կա նաց նե լու ը նտ րա կան օ րենսգր քով ի րեն վե րա պահ ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ:

 Դի տոր դը, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչն ի րա վունք ու նեն՝ 

 � ներ կա լի նե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ի սկ քվե ար  
կու թյան ըն թաց քում` նաև քվե ար կու թյան սե նյա կում,

 �  կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով 
հետ ևե լու քվե ա թեր թիկ նե րի տպագր ման, փո խադր ման, պահ
պան ման և քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վարկ ման գոր ծըն թաց նե րին.

 � ա նար գել ծա նո թա նա լու քվե ա թեր թիկ նե րի նմուշ նե րին, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո
վի նա խա գա հի, քար տու ղա րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րից որ ևէ մե կի ներ կա
յու թյամբ, ու մ կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ա նար գել ծա նո թա նա լու 
տվյալ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի նու թյան տակ գտն վող ը նտ րա կան փաս
տաթղ թե րին, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ո րո շումն ե րին, նիս տե րի ար ձա նագ
րու թյուն նե րին, դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րին, լի ա զոր մարմն ի` ը նտ րո
ղին տրա մադ րած հա մա պա տաս խան տե ղե կան քին, ստա նա լու դրանց պատ ճեն նե րը 
կամ դրան ցից քաղ վածք ներ (բա ցա ռու թյամբ ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե
րի), քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի ժա մա նակ ի նք նու րույն կա տա րե
լու քաղ վածք ներ ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րից.

 � ա զատ տե ղա շարժ վե լու քվե ար կու թյան սե նյա կում՝ քվե ա թեր թիկ նե րի ու քվե ա տու փի 
դի տարկ ման հա մար.

 � օգտ վե լու ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ ի րա վունք նե րից:
 Դի տոր դը, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի ներ կա յա ցու ցի չը ի րա վունք չու նի մի ջամ
տե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին:

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 ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի 
նիս տե րը, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան ըն թաց քը` չխախ տե լով ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը: 

 Վս տահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 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 նե րը) ի րա վունք չու նի դի տոր դին, զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջո ցի ներ կա յա ցուց չին, վս տահ ված ան ձին դուրս հա նե լու քվե ար կու թյան 
սե նյա կից կամ ցան կա ցած այլ կերպ նրանց մե կու սաց նե լու հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տանք նե րին ներ կա լի նե լուց, բա ցա ռու թյամբ նրանց ձեր բա կա լե լու կամ 
կա լա նա վո րե լու դեպ քե րի:
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Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ ՐԸ 
ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑԱԿ

Ք վե ար կու թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը լի ա զոր մարմ նից ստա նում է ը նտ րա կան տե ղա
մա սի ը նտ րող նե րի հիմ նա կան ցու ցա կը եր կու օ րի նա կից` 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: Ցու ցա կը է ջա կալ ված, ցու ցա կի յու րա քան չյուր էջ 
ստո րագր ված  և կնք ված պետք է լի նի լի ա զոր մարմն ի կող մից: քվե ար
կու թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո

ղո վի նա խա գա հը ցու ցա կի 2րդ օ րի նա կը փակց նում է տե ղա մա սային կենտ րո նում` բո լո րի 
հա մար տե սա նե լի տե ղում` նախ կի նում փակց ված ցու ցակ նե րի փո խա րեն: Ցու ցակ նե րը 
փակց ված են մնում տե ղա մա սային կենտ րո նում մինչև տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րի դա դար ման օ րը:

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԸ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍՈՒՄ ԿԱԶՄ ՎՈՂ  
Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՑՈՒ ՑԱԿ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ը նտ րող նե րի հիմ նա կան ցու ցա կի հետ մի ա
ժա մա նակ ստա նում է քվե ար կու թյան օ րն ը նտ րա կան տե ղա մա սում կազմ վող ը նտ րող նե րի 
լրա ցու ցիչ ցու ցա կի ձևաթղ թեր:

ք վե ար կու թյան օ րն այս ցու ցա կում  ը նդ գրկ վում են`

 � տ վյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սի տա րած քում հաշ վառ ված, սա կայն ը նտ րող նե րի ցու
ցա կում չընդգրկ ված ը նտ րող նե րը` ը նտ րող նե րի ցու ցա կում ը նդ գրկ ված չլի նե լու մա
սին լի ա զոր մարմն ի տե ղե կան քի հի ման վրա. 

 � ք վե ար կու թյան օ րը դա տա րա նի վճիռ ներ կա յաց րած ը նտ րող նե րը:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵՐ

 Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյան ժա մա նակ լի ա զոր մարմ ի կող մից քվե
ար կու թյու նից 2 օր ա ռաջ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին կա րող են տրա
մադր վել ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ ներ` 2 օ րի նա կից: Ցու ցակ նե րի մեկ օ րի նա կը 
ՏԸՀ նա խա գա հը փակց նում է տե ղա մա սային կենտ րո նում բո լո րի հա մար տե սա նե լի 
տե ղում, ի սկ մյուս օ րի նա կը պահ վում է չհր կիզ վող պա հա րա նում: Լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե
րի տե սակ նե րը հետ ևյալն են` 

 � Ըստ գտն վե լու վայ րի ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ, ո րում ը նդ գրկ վում են այլ հա
մայն քի հաշ վա ռում ու նե ցող ը նտ րող նե րը, 
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Ու շադ րու թյուն

Ընտ րող նե րի ցու ցա կի, այդ թվում` լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րի օ րի նա կը (բա ցա ռու թյամբ զին վո-
րա կան մա սում հաշ վառ ված ը նտ րող նե րի ցու ցա կի), քվե ար կու թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը փակց նում է տե ղա մա սային կենտ րո-
նում բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղում` նախ կի նում փակց ված ցու ցակ նե րի փո խա րեն:

Ու շադ րու թյուն

Տ վյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սի տա րած քում հաշ վառ ված, սա կայն ը նտ րող նե րի ցու ցա կում 
չընդգրկ ված ը նտ րող նե րը լրա ցու ցիչ ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու հա մար դի մում են լի ա զոր մարմ-
նի տա րած քային ստո րա բա ժան մա նը: 
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 � Հաշ վա ռում չու նե ցող ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ, ո րում 
ը նդ գրկ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վա ռում 
չու նե ցող ը նտ րող նե րը, 

 � Ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ, ո րում ը նդ
գրկ վում են քվե ար կու թյան օ րը հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան 
տե ղա մաս գոր ծուղ ված ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րը,

 � Ս տա ցի ո նար բուժ հաս տա տու թյան ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու
ցակ, ո րում ը նդ գրկ վում են  ստա ցի ո նար բուժ ման մեջ գտն վող 
և տե ղա մա սային կենտ րոն ի նք նու րույն ներ կա յա նա լու հնա րա վո
րու թյուն չու նե ցող  քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցել ցան կա ցող ը նտ
րող նե րը:

 ՁԵՐ ԲԱ ԿԱԼ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԻ Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՑՈՒ ՑԱԿ

 Ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու վայ րի ղե կա վա րը քվե ար կու թյան օ րը 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին հա ղոր դում 
է ձեր բա կալ ված ը նտ րող նե րի թի վը: 

Ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րի ղե կա վարն ը նտ րող նե րի ցու
ցա կը կազ մում է հենց քվե ար կու թյան o րը և հանձ նում է ձեր բա կալ ված 
ան ձանց պա հե լու վայ րում շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն կազ
մա կեր պող տե ղա մաuային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին: Ձեր բա կալ ված ան ձանց 
պա հե լու վայ րում կազմ ված ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կը է ջա կալ վում, յու րա քան չյուր 
է ջը ստո րագր վում և կնք վում է ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րի ղե կա վա րի կող մից:

 ԶԻՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՄԱ ՍՈՒՄ ՀԱՇ ՎԱՌ ՎԱԾ Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ 

Ե թե տվյալ տե ղա մա սում քվե ար կե լու են զին վո րա կան մա սում հաշ վառ
ված ը նտ րող ներ, ա պա տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա
խա գահն ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա
գա հից, ոչ ու շ, քան քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը,  ստա նում է` զին վո
րա կան մաuում հաշ վառ ված ը նտ րող նե րի ցու ցա կը` զմռս ված ծրա րով, 
ո րը պահ պան վում է հենց այդ վի ճա կով, չի փակց վում տե ղա մա սային 
կենտ րո նում և բաց վում է մի այն քվե ար կու թյան o րը տե ղա մաuային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում:

 ԿԱ ԼԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐՈՒՄ ԳՏՆ ՎՈՂ  
ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ

 Կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու վայ րում գտն վող տե ղա մա սի տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ը նտ րող նե րի ցու ցա կը ստա նում է քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմն ար կի ղե կա վա րից` քվե ար կու թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ:
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ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽՈՐԴ Օ ՐՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ 
ԵՎ ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱ ՐԱ ԳԱ ՆԵ ՐԻ ՍՏԱ ՑՈՒ ՄԸ  
ԸՆՏ ՐԱ ՏԱ ՐԱԾ քԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻՑ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը (ո րին կա րող 
են ու ղեկ ցել հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րը, վս տահ ված ան ձինք, դի տորդ
նե րը, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը) քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը ը նտ րա
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից ստա նում է հետ ևյալ ը նտ
րա կան փաս տաթղ թե րը և պա րա գա նե րը`

 � ք վե 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).

 � ք վե ար կու թյան ծրար նե րը (ք վե ա թեր թիկ նե րի թվին հա մա պա տաս խան).
 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա
նագ րու թյան ձևաթղ թե րը (ա ռն վազն 4 օ րի նակ) և ար ձա նագ րու թյու նից քաղ ված քի 
ձևաթղ թեր,

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը փա թե թա վոր ված ան թա փանց 
փա թե թում, փակ ված, ԿԸՀի և ԸԸՀի կող մից կնք ված.

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը.
 �  ՏԸՀի կնի քի և ՏԸՀ ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րի օգ տա գործ ման հա մար 
թա նաք և բար ձիկ.

 � ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա 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 տրա մադր վում է 2 դրոշ մակ նիք.

 � ընտ 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.

 � ք վե ախ ցիկ նե րը (յու րա քան չյուր 750 ը նտ րո ղի հա մար առնվազն մեկ քվե ախ ցիկ հաշ
վար կով).

 � ք վե ա տուփ իր կա պիչ նե րով.
 � շր ջիկ ա րկղ իր կա պիչ նե րով, ե թե տե ղա մա սային ը նտ 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.

 � ծ րար ներ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը փա թե թա վո րե լու հա մար.
 �  տե սա կա վոր ված և փա թե թա վոր ված ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը հա վա քե լու հա
մար մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պարկ. 

 � ք վե ա թեր թի կին հա մա պա տաս խա նող ստ վա րաթղ թե կա ղա պար` տե սո ղու թյան 
պատ ճա ռով քվե ա թեր թիկն ի նք նու րույն լրաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե ցող ը նտ
րող նե րի հա մար. 

 � ք վե ա թեր թի կի նմու շը` տե ղա մա սային կենտ րո նում փակց նե լու հա մար.
 �  Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րի կեն սագ րու թյուն նե րով ու լու սան
կար նե րով պաս տառ` տե ղա մա սային կենտ րո նում փակց նե լու հա մար.

 � ու սու ցո ղա կան նշա նա կու թյան պաս տառ ներ` քվե ար կու թյան սե նյա կում փակց նե լու 
հա մար.

 � գ րե նա կան և այլ ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ:
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Ընտ րա կան փաս տաթղ թերն ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից ստաց 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: 

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ  
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽՈՐԴ Օ ՐԸ 

 

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը պար տա վոր է ա վար տել 
ստորև նշ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը մինչև քվե ար կու թյան նա
խորդ օ րը` ժա մը` 24:00ն:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻ 
ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԿՆԻք ՆԵ ՐԻ ԲԱՇ ԽՈՒ ՄԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով իր նիս տում վի ճա կա հա նու
թյամբ բաշ խում է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի 
ան հա տա կան կնիք նե րը: Այդ նպա տա կով`

1.  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան հա տա
կան կնիք նե րը տե ղա վո րում է վի ճա կա հա նու թյան ա րկ ղի մեջ,

2.  հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րը, այդ թվում` հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հը և քար տու ղա րը, ազ գա նուն նե րի, ի սկ ազ գա նուն նե րը հա մընկ նե լու 

դեպ քում՝ ա նուն նե րի (հայ րա նուն նե րի) այբ բե նա կան հեր թա կա նու թյամբ վի ճա կա հա
նու թյան ա րկ ղից հա նում են մե կա կան ան հա տա կան կնիք,

3.  հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա
մա տյա նի հա մա պա տաս խան մա սում (ՏԸՀ գրան ցա մա տյան, էջ 7) ի րենց ազ գան
վան դի մաց դնում են ան հա տա կան կնիք նե րի նմուշ նե րը:

Ու շադ րու թյուն

Մինչև քվե ար կու թյան օ րը փա թե թա վոր ված կնի քի փա թե թը բա ցելն ար գել վում է և հան գեց-
նում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Ու շադ րու թյուն

Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ստու գում է, որ հանձ նա ժո ղո վին 
հատ կաց ված քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի բո լոր օ րի նակ նե րում ը նտ-
րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից լրաց ված լի նեն տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վին հատ կաց ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը և ե լունդ նե րի հա մար նե րը:

 Հանձ նա ժո ղո վին հատ կաց ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը
(լ րաց վում է ը նտ րա տա րած քային  
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից)

 Ե լունդ նե րի հա մար նե րը 
(լ րաց վում է ը նտ րա տա րած քային  
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից)

(Ա) ___________________________________________

 N _____________________________________________

8
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 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը կա րող է ու նե նալ սե փա կան դրոշմ, 
սա կայն այն ու նե նա լը պար տա դիր չէ:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը սե փա կան դրոշ մը, իր ստո րագ րու
թյան փո խա րեն, կա րող է օգ տա գոր ծել մի այն հետ ևյալ դեպ քե րում.

 ✓ դ րոշ մել քվե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի բո լոր է ջե րը (ԸՕ 59րդ 
հոդ վա ծի 7րդ մաս),

 ✓ դ րոշ մել հաշ վարկ ված և տե սա կա վոր ված քվե ար կու թյան ծրար նե րի ու քվե ա թեր
թիկ նե րի փա թեթ նե րը (ԸՕ 67րդ հոդ վա ծի 8րդ մաս),

 ✓ դ րոշ մել ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը (ԸՕ 71
րդ հոդ վա ծի 7րդ մաս),

 ✓ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 59րդ հոդ վա ծի 7րդ մա սով սահ ման ված կար
գի հա մա ձայն գրան ցա մա տյա նում դր վում է նաև տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ստո րագ րու թյան և սե փա կան դրոշ մի նմուշ նե րը:

 ՎԻ ՃԱ ԿԱ ՀԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ` քՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ ՐԻ Է ՋԵ ՐԸ ՍՏՈ ՐԱԳ ՐՈՂ 
 ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ Ե ՐԵք ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻՆ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով իր նիս տում վի ճա կա հա նու թյամբ ո րո շում Է 
քվե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի է ջե րը ստո րագ րող հանձ նա ժո ղո վի 3 ան
դամն ե րին: Վի ճա կա հա նու թյամբ ո րոշ ված այդ ՏԸՀ 3 ան դամն ե րը պար տա վոր են 2013 
թվա կա նի փետր վա րի 17ին` մինչև ժա մը 24.00ն, ստո րագ րել կամ սե փա կան դրոշ մով 
դրոշ մել կամ ան հա տա կան կնի քով կն քել բո լոր քվե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ցու ցակ
նե րի բո լոր է ջե րը:

 Վի ճա կա հա նու թյա նը մաս նակ ցում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի բո
լոր ան դամ ե րը` այդ թվում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը:

1.  Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը նա խա պատ րաս տում է նիս
տին ներ կա հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի թվին հա վա սար թվով ի րա րից չտար բեր վող 
թեր թիկ ներ (տես` հա վել ված ), 

2. ե րե քի վրա նշում է «ՀՀ Նա խա գա հի ը նտ րու թյուն» բա ռե րը,
3.  բո լոր թեր թիկ նե րը քա ռա պա տիկ ծա լում է` այն պես, որ դրանք մի մյան ցից չտար բեր

վեն և գցում վի ճա կա հա նու թյան ա րկ ղի մեջ,
4.  ՏԸՀի ան դամն ե րը, այդ թվում` հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը, ազ գա

նուն նե րի, ի սկ ազ գա նուն նե րը հա մընկ նե լու դեպ քում՝ ա նուն նե րի (հայ րա նուն նե րի) այբ բե
նա կան հեր թա կա նու թյամբ վի ճա կա հա նու թյան ա րկ ղից հա նում են մե կա կան թեր թիկ,

5.  վի ճա կա հա նու թյան ար դյունք ներն ար ձա նագր վում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում (ՏԸՀ գրան ցա մա տյան, էջ 8): 

ք ՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
 ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ ՐԻ Է ՋԵ ՐԻ ՍՏՈ ՐԱԳ ՐՈՒ ՄԸ

 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հաշ վում է ստաց ված 
քվե ա թեր թիկ նե րը և հեր թա կան հա մար նե րով հա րյու րա կան քվե
ա թեր թիկ, դրանց վրա առ կա ան ցքե րի մա սով` կա պում,
 հանձ նա ժո ղո վը հաշ վում է նաև քվե ար կու թյան ծրար նե րը և 
ա ռանձ նաց նե լով հա րյու րա կան ծրար` կա պում,
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ք վե ա թեր թիկ նե րը կա պե լուց հե տո վի ճա կա հա նու թյամբ ո րոշ ված 
հանձ նա ժո ղո վի 3 ան դամն ե րը ստո րագ րում կամ սե փա կան դրոշ
մով դրոշ մում կամ ան հա տա կան կնի քով կն քում են Հան րա պե
տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյան քվե ա թեր թիկ նե րը:

 ✓ Ս տո րագ րու թյու նը, դրոշ մը կամ ան հա տա կան կնի քը դր վում է 
քվե ա թեր թի կի հա կա ռակ կող մում` հատ ման գծից ներքև, այն-
պես, որ քվե ա թեր թիկ նե րը մա րե լու ժա մա նակ ստո րագ րու-
թյուն նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը պահ պան վի:

 ✓  Վի ճա կա հա նու թյամբ ո րոշ ված հանձ նա ժո ղո վի յու րա քան չյուր ան դամ ի նքն է ո րո-
շում ստո րագ րե լու իր հա մար նա խընտ րե լի տար բե րա կը: Ե թե դնե լու է ստո րագ-
րու թյուն, ա պա նա տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նի 
սահ ման ված տե ղում դնում է իր ստո րագ րու թյան նմու շը, սե փա կան դրոշ մով դրոշ-
մե լու դեպ քում` դրոշ մի, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան-
հա տա կան կնի քով կն քե լու դեպ քում` այդ կնի քի նմու շը:

Ս տո րագ րե լու ժա մա նակ հանձ նա ժո ղո վը ստու գում է քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար նե րի հեր
թա կա նու թյու նը: Տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմու շից տար բեր վող 
կամ կրկն վող հա մար նե րով քվե ա թեր թի կը կա պից հան վում է, քվե ա թեր թի կի վրա նշ վում է 
« խո տան» բա ռը՝ ին չի վե րա բե րյալ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա
մա տյա նում կա տար վում է գրա ռում (ՏԸՀ գրան ցա մա տյան, էջ 9): Տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրառ վում են նաև տպագ րա կան խո տա նի պատ
ճա ռով քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար նե րի հեր թա կա նու թյան խախտ ման դեպ քե րը:

Տ պագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմու շից տար բեր վող կամ կրկն վող 
հա մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը մար վում են: Մար ված քվե ա թեր թիկ նե րը պահ վում են տե
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի չհր կիզ վող պա հա րա նում և քվե ար կու թյան 
ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ հաշ վարկ վում մա ցած մար ված քվե ա թեր թիկ նե
րի հետ:

 Վի ճա կա հա նու թյամբ ո րոշ ված հանձ նա ժո ղո վի նույն 3 ան դամ ե րը ստո րագ րում կամ 
սե փա կան դրոշ մով դրոշ մում կամ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա
մի ան հա տա կան կնի քով կն քում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին հատ
կաց ված ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի, այդ թվում` լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րի բո լոր է ջե րը:

 ✓ Ս տո րագ րու թյու նը, դրոշ մը կամ ան հա տա կան կնի քը դր վում է ը նտ րող նե րի 
ցու ցակ նե րի յու րա քան չյուր է ջի հա կա ռակ կող մում:

Ք վե ա թեր թիկ ներն ու ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի է ջե րը ստո րագ րե լուց հե տո փաս տաթղ թե
րի պահ պան ման հա մար նա խա տես ված չհր կիզ վող պա հա րա նում տե ղադր վում են`.

 ✓ ք վե ա թեր թիկ նե րի կա պե րը, 
 ✓ ընտ րող նե րի հիմն ա կան ցու ցակ նե րը, 
 ✓ ընտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րը, 
 ✓ ք վե ար կու թյան ծրար նե րի փա թեթ նե րը, 
 ✓ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, 
 ✓ ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն քե լու հա մար նա խա տես

Ու շադ րու թյուն

 Ք վե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի է ջե րը ստո րագ րե լու ըն թաց քում հանձ նա ժո ղո-
վի ան դա մը ստո րագր ման իր ը նտ րած տար բե րա կը փո փո խել չի կա րող:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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ված դրոշ մակ նի քը (դ րոշ մակ նիք նե րը),
 ✓  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը:

 Պա հա րա նը փակ վում և փակ ման մա սը թղ թով սոսնձ վում է: Սոսնձ ված թղ թի վրա ստո
րագ րում կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մում են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա
րը. հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամն ե րը և վս տահ ված ան ձինք ևս կա րող են ստո րագ րել կամ 
սե փա կան դրոշ մով դրոշ մել սոսնձ ված թղ թի վրա:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը պա հա րա նը հանձ նում է պահ
պան ման ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րին, ո րի մա սին գրան ցա մա տյա նում կազմ վում է ար
ձա նագ րու թյուն(ՏԸՀ գրան ցա մա տյան, էջ ):

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱ ԿԻ ԿԱ ՀԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 

ք վե ար կու թյան խցիկ նե րը տե ղադր վում են մի մյան ցից ա ռն վազն 1 մետր հե ռա վո րու
թյամբ և այն դիր քով, որ ը նտ րո ղը քվե ար կե լիս լի նի հանձ նա ժո ղո վին դեմ քով և թի կուն
քով դե պի պա տը:

Ը նտ րող նե րի գրանց ման, ը նտ րող նե րին քվե ա թեր թիկ ներ ու քվե ար կու թյան ծրար ներ հատ
կաց նե լու և քվե ար կու թյան ծրար նե րը կն քե լու հա մար տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում տե
ղադր վում են աշ խա տան քային սե ղան ներ: 

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 դամն ե րի աշ խա տա տե ղե րից յու րա քան չյու րի միջև նա խա տես վում է ա ռն
վազն մեկ աշ խա տա տեղ վս տահ ված ան ձի հա մար:  Ե թե  ը նտ րող նե րի գրան ցում ի րա կա
նաց նող և ը նտ րող նե րին քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ հատ կաց նող եր կու 
ան դամն երն էլ նշա նակ ված են խորհր դա րա նա կան ը նդ դի մու թյուն ներ կա յաց նող կու սակ
ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի) կող մից, ա պա վս տահ ված ան ձի հա մար 
նա խա տես ված աշ խա տա տե ղը զբա ղեց նե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նի խորհր
դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան ա ռա ջադ րած թեկ նա ծու ի վս տահ ված ան ձը, ը նդ ո րում 
ա ռա վել մեծ խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյան վս տահ ված ան ձն ու նի ա ռաջ նու թյուն: 
Հա կա ռակ դեպ քում այդ տե ղը զբա ղեց նե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նի խորհր դա
րա նա կան ը նդ դի մու թյան ա ռա ջադ րած թեկ նա ծու ի վս տահ ված ան ձը, ը նդ ո րում ա ռա վել 
մեծ խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյան վս տահ ված ան ձն ու նի ա ռաջ նու թյուն, ե թե այդ 
կու սակ ցու թյան (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի) նշա նա կած հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը գոր
ծա ռույթ չի ի րա կա նաց նում:

Ք վե ա տու փը, հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի աշ խա տա սե ղան նե րը տե ղադր վում են 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: 

Ք վե ար կու թյան սե նյա կում կամ դրա մուտ քի մոտ փակց վում են քվե ա թեր թի կի նմու շը, 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րի կեն սագ րու թյուն նե րով ու լու սան կար նե րով 
պաս տա ռը:

9
Ու շադ րու թյուն

Ք վե ար կու թյան սե նյա կի կա հա վո րու մը պետք է ա վարտ վի քվե ար
կու թյան նա խորդ օ րը` մինչև ժա մը 24:00ը:
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 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ  
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րը քվե ար կու
թյան օ րը պետք է ներ կա յա նան տե ղա մա սային կենտ րոն ոչ ու շ, քան 
ժա մը 06.45ին:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ստու գե լով պա
հա րա նին սոսնձ ված թղ թի ամ բող ջա կա նու թյու նը ոս տի կա նու թյան ծա
ռայող նե րից ըն դու նում է չհր կիզ վող պա հա րա նը, ո րի մա սին գրան ցա
մա տյա նում կազմ վում է ար ձա նագ րու թյուն (ՏԸՀ գրան ցա մա տյան, էջ ): 

Այդ պա հին չհր կիզ վող պա հա րա նը դեռ չի բաց վում:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տը սկ սում է քվե ար կու
թյան օ րը` ժա մը 7.00ին: 

Նիս տի ժա մը տե ղա փոխ վել չի կա րող:

 Նիս տին ներ կա վս տահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի, ԶԼՄնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
տվյալ նե րը լրաց վում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նի 
ե րկ րորդ մա սում` յու րա քան չյու րի հա մար նա խա տես ված տե ղում:

Ք վե ար կու թյան օ րը` ժա մը 7.00ի նիս տում հանձ նա ժո ղո վը վի ճա կա հա նու թյամբ ո րո շում է.
1. ը նտ րող նե րի գրան ցումն ի րա կա նաց նող ան դամն ե րին` մինչև 1 000 ը նտ րո ղի հաշ

վար կով ա ռն վազն մեկ ան դամ.
2. քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ հատ կաց նող ան դամն ե րին` մինչև                

1 000 ը նտ րո ղի հաշ վար կով ա ռն վազն մեկ ան դամ.
3. քվե ար կու թյան ծրար նե րի կնք ման և քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու ա ռն

վազն մեկ ան դա մի.
4. շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն ան ցկաց նող ա ռն վազն մեկ ան դա մի (ն ման ան

հրա ժեշ տու թյան դեպ քում).
5. տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի` 2 ժա մը մեկ պար բե րա կա

նու թյամբ գոր ծա ռույթ նե րի հեր թա փո խը: 
 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը գոր ծա ռույթ նե րի բաշխ ման  վի ճա կա հա
նու թյա նը չեն մաս նակ ցում: 

 Վի ճա կա հա նու թյունն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ կերպ` 
Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը վի ճա կա հա նու թյա նը մաս նակ ցող 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի թվին հա վա սար թվով ի րա րից չտար բեր վող թեր թիկ նե րից.

 �  մե կի վրա նշում է « ցու ցակ1», ի սկ ը նտ րա կան տե ղա մա սում  1000ից ա վել ը նտ րո ղի 
դեպ քում՝ հա ջորդ թեր թի կի վրա` « ցու ցակ2» բա ռե րը,

10

Ու շադ րու թյուն

Ե թե նիս տին ներ կա յա ցել են վս տահ ված ան ձինք, դի տորդ ներ, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, վե-
րա դաս (կենտ րո նա կան և(կամ) ը նտ րա տա րած քային) ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-
ներ, ստուգ վում է նրանց հա մա պա տաս խան վկա յա կան նե րի առ կա յու թյու նը վեր նազ գես տի 
վրա: 
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 �  մե կի վրա նշում է «ք վե ա թեր թիկ1», ի սկ ը նտ րա կան տե ղա մա սում 1000ից ա վել 
ը նտ րո ղի դեպ քում՝ հա ջորդ թեր թի կի վրա` «ք վե ա թեր թիկ2» բա ռե րը: Շր ջիկ ա րկ
ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն կազ մա կեր պե լու դեպ քում ե րկ րորդ թեր թի կի վրա նշ վում 
է «ք վե ա թեր թիկ և շր ջիկ ա րկղ» բա ռե րը, ե թե վի ճա կա հա նու թյան մաս նա կից նե րի 
թի վը 5ից ա վե լի չէ,

 �  մե կի վրա նշում է «ք վե ա տուփ» բա ռը.
 �  մե կի վրա նշում է «շր ջիկ ա րկղ» բա ռե րը` շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն կազ
մա կեր պե լու դեպ քում, ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նտ րող նե րի թի վը չի գե րա
զան ցում 1000ը, ի սկ 1000ը գե րա զան ցե լու դեպ քում, ե թե վի ճա կա հա նու թյան մաս
նա կից նե րի թի վը 5ից ա վե լի է:

 Բո լոր թեր թիկ նե րը (նաև նշում չպա րու նա կող) ծա լում է այն պես, որ մի մյան ցից չտար բեր
վեն և տե ղա վո րում վի ճա կա հա նու թյան ա րկ ղի մեջ: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րը, բա ցա
ռու թյամբ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի, ազ գա նուն նե րի, ի սկ ազ գա նուն նե
րը հա մընկ նե լու դեպ քում՝ ա նուն նե րի (հայ րա նուն նե րի) այբ բե նա կան հեր թա կա նու թյամբ 
վի ճա կա հա նու թյան ա րկ ղից հա նում են մե կա կան թեր թիկ: 

Ամ բողջ աշ խա տան քը բա ժան վում է 6 հեր թա փո խի՝ յու րա քան չյու րը 2 ժամ տևո ղու
թյամբ՝ 

1) ժա մը 8:0010:00ը, 
2) ժա մը 10:0012:00ը, 
3) ժա մը 12:0014:00ը,
4) ժա մը 14:0016:00ը, 
5) ժա մը 16:0018:00ը, 
6) ժա մը 18:0020:00ը: 

6 հեր թա փո խից յու րա քան չյու րի հա մար տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն 
ի րա կա նաց նում է ա ռան ձին վի ճա կա հա նու թյուն:
 Վի ճա կա հա նու թյուն նե րի ար դյունք նե րը գրառ վում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում (ՏԸՀ գրան ցա մա տյան, էջ):

Հ
եր

 թ
ա

 փ
ոխ

Ընտ րող նե րի գրան ցում 
ի րա կա նաց նող

(մինչև 1000 ը նտ րո ղի 
հաշ վար կով ա ռն վազն` 
մեկ, ի սկ 1000ից ա վե լի 
դեպ քում` եր կու ան դամ)

ք վե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու
թյան ծրար ներ հատ կաց նող

(մինչև 1000 ը նտ րո ղի հաշ վար
կով ա ռն վազն` մեկ,  

ի սկ 1000ից ա վե լի դեպ քում `  
եր կու ան դամ)

ք վե ար
կու թյան 

ծրար նե րի 
կնք ման և 

քվե ա տու փի 
հա մար պա
տաս խա նա

տու
(ա ռն վազն 

մեկ ան դա մի)

Շր ջիկ ա րկ ղի  
մի ջո ցով  

քվե ար կու թյուն  
ան ցկաց նող

(մինչև 1000 ը նտ րող  
ու նե ցող ը նտ րա կան տե

ղա մա սում)
 Սյու նա կը նշ վում է  

հա մա պե տա կան ը նտ րու
թյուն նե րի դեպ քում

« ցու ցակ  
1»

« ցու ցակ 
2»

«ք վե ա 
 թեր թիկ 1»

«ք վե ա թեր թիկ 
2» կամ  

«ք վե ա թեր թիկ 
և շր ջիկ ա րկղ»
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Յու րա քան չյուր հեր թա փո խի դի մաց` դա տարկ վան դակ նե րում նշ վում է վի ճա կա հա նու թյան 
ար դյուն քում հա մա պա տաu խան գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նող հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի 
ա նունազ գա նու նը:

 Վի ճա կա հա նու թյան ար դյուն քում, ը ստ հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րին բա ժին ըն կած թեր
թիկ նե րի նշումն ե րի, հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի միջև բաշխ վում են ա ռա ջին հեր թա փո խի 
կող մից քվե ար կու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Հանձ նա ժո ղո վի յու րա քան չյուր ան դամ ա մեն հեր թա փո խի ժա մա նակ ի րա կա նաց նում է 
այն գոր ծա ռույ թը, ո րի ան վա նու մը պա րու նա կող թեր թի կը վի ճա կա հա նու թյամբ բա ժին 
է ըն կել ի րեն:

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը վի ճա կա հա նու թյուն նե րի ար դյունք նե րին հա մա պա տաս խան 
ա պա հո վում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի` 2 ժա մը մեկ պար բե րա կա նու թյամբ հեր թա փո
խը:

 Մինչև տե ղա մա սային կենտ րո նի բա ցու մը (մինչև ժա մը 8:00ը) տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը  քվե ար կու թյա նը ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձանց ներ կա յու թյամբ.

 �  բա ցում է չհր կիզ վող պա հա րա նը.
 �  հա նում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը և 
հանձ նա ժո ղո վի յու րա քան չյուր ան դա մին հանձ նում նա խորդ օր վա 
վի ճա կա հա նու թյամբ ի րեն տրա մադր ված ան հա տա կան կնի քը, ո րը 
մինչև քվե ար կու թյան ա վար տից հե տո փա թե թա վոր վե լը գտն վում է 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի մոտ.
 �  հա նում է դրոշ մակ նի քը.
 �  հա նում է հա րյու րա կան փա թեթ նե րով քվե ա թեր թիկ նե րը և քվե ար
կու թյան ծրար նե րը ու հանձ նում է քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան 
ծրար ներ հատ կաց նող ան դա մին (ան դամն ե րին).
 �  հա նում է ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը և հանձ նում է ը նտ րող նե րի գրանց
ման հա մար պա տաս խա նա տու ան դա մին (ան դամն ե րին).
 �  հա նում է հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, ստու գում է փա
թե թա վոր ված կնի քի փա թե թի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, բա ցում է փա
թե թա վոր ված կնի քը` մկ րա տով կտ րե լով փա թե թը կե տագ ծով նշ ված 
տե ղում, գրան ցա մա տյա նում կնիք դնե լով՝ հայ տա րա րում է կնի քի 
հա մա րը. 
 � հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի քը հանձ նում է քվե ար կու թյան 
ծրար նե րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու ան դա
մին: Նրան է փո խանց վում քվե ար կու թյան ծրար նե րը կն քե լու հա մար 
բար ձի կը և ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն
քե լու հա մար բար ձի կը: Դրոշ մակնք ման հա մար նա խա տես ված հա
տուկ թա նա քը պահ վում է չհր կիզ վող պա հա րա նում:
 � ս տու գում է քվե ա տու փի դա տարկ լի նե լը (բարձ րա ձայն հայտ նե լով 
այդ մա սին), և մինչև փա կե լը այն ցու ցադ րում է նիս տին ներ կա լի
նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց, ա պա փա կում և կն քում է քվե ա տու
փը: 
 � ե թե առ կա է շր ջիկ ա րկղ, ա պա ստու գում է շր ջիկ ա րկ ղի դա տարկ լի
նե լը (բարձ րա ձայն հայտ նե լով այդ մա սին), և մինչև փա կե լը այն ցու
ցադ րում է նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց, ա պա 
փա կում և կն քում է շր ջիկ ա րկ ղը:
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 Վե րո հի շյալ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին հա մա պա տաս խան գրա ռում է կա տար վում 
գրան ցա մա տյա նում: 

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶ ԲԸ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ժա մը 8.00ին, բարձ րա ձայն հայ
տա րա րում է քվե ար կու թյան սկիզ բը և թույ լատ րում ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան 
սե նյակ: 

 Տե ղա մա սային կենտ րո նը բաց վե լուց հե տո տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը ան մի ջա պես տե ղե կաց նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի նա խա գա հին տե ղա մա սը բաց ված լի նե լու մա սին:

 ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԸ

 �  կազ մա կեր պում և վե րահս կում է քվե ար կու թյան կազ մա կեր պումն 
ու ան ցկա ցու մը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օ ժան դա կում գոր
ծա ռույթ ի րա կա նաց նող ան դամն ե րին, փո խա րի նում նրանց բա
ցա կա յու թյան դեպ քում. 

 � պահ պա նում է կարգ ու կա նո նը տե ղա մա սային կենտ րո նում և 
ա պա հո վում է քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը.

 �  կար գա վո րում է ը նտ րող նե րի հոս քը տե ղա մա սային կենտ րոն.
 � ըստ ան հրա ժեշ տու թյան քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ է տրա մադ րում 
հանձ նա ժո ղո վի` քվե ա թեր թիկ նե րի և քվե ար կու թյան ծրար նե րի տրա մադր ման հա

Ու շադ րու թյուն

Նշ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են այն հաշ վով, որ պես զի ժա մը 8.00-ի դրու-
թյամբ կա տար ված և ա վարտ ված լի նեն:

11
Ու շադ րու թյուն

Ժա մը 8.00-ին տե ղա մա սը պետք է լի նի լի ար ժեք պատ րաստ քվե ար կու-
թյու նը սկ սե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րը պետք է զբա ղեց-
րած լի նեն ի րենց տե ղե րը: Սե ղան նե րին պետք է լի նեն ը նտ րա կան բո լոր 
ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը: 

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 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է ներ կա-
յա ցել, ա պա տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան մի ջա պես տե ղե
կաց նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին: Չներ կա յա ցած 
ան դամն ե րի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րում են, և ան դամն ե րի թի վը հա մա պա-
տաս խա նա բար մինչև 5 և 7 ան դամ լրաց նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի նա խա գա հը, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րում ը նդ գրկ վե լու ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձանց թվից: 
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մար պա տաս խա նա տու ան դա մին, նրա նից ըն դու նե լով օգ տա գործ ված քվե ա թեր
թիկ նե րի ե լունդ նե րը.

 � վի ճա կա հա նու թյուն նե րի ար դյունք նե րին հա մա պա տաս խան ա պա
հո վում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի` 2 ժա մը մեկ պար բե րա կա նու
թյամբ հեր թա փո խը:

 Հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա
րա րու թյամբ գրա ռումն եր է կա տա րում գրան ցա մա տյա նում, օ ժան դա
կում գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող ան դամն ե րին, փո խա րի նում նրանց 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՄՈՒՏք ԳՈՐ ԾԵ ԼԸ 

Ար գել վում է տե ղա մա սային կենտ րոն զեն քով, ռազ մամ թեր քով մուտք գոր ծե լը: 

Զին ծա ռայող նե րը, ազ գային ան վտան գու թյան և ոս տի կա նու թյան զոր քե րում ծա ռայող նե րը 
տե ղա մա սային կենտ րոն մուտք են գոր ծում ոչ շա րային կար գով, ա ռանց զեն քի, ռազ մամ
թեր քի:

Ք վե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց քի վտանգ ման դեպ քե րում տե ղա մա սային կենտ րոն զեն
քով մուտք գոր ծել կա րող են մի այն ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րը` տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի թույլտ վու թյամբ:

Ք վե ար կու թյան սե նյա կում կու տա կումն ե րից ու խառ նաշ փո թից խու սա փե լու նպա տա կով 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը պետք է հս կի և պար բե րա բար 
ստու գի, թե քվե ար կող նե րից բա ցի ով քեր են ներ կա տե ղա մա սային կենտ րո նում, և ա րդյո՞ք 
բո լորն ու նեն տե ղա մա սային կենտ րո նում ներ կա գտն վե լու ի րա վունք: 

 Տե ղա մա սային կենտ րո նում, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րից և քվե ար կող նե րից 
բա ցի, կա րող են ներ կա լի նել`

 �  Վե րա դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամն ե րը,
 � Յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ի մեկ վս տահ ված ան ձ, 
 � Յու րա քան չյուր մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու նից մինչև եր կու դի տորդ՝ թարգ ման
չի ու ղեկ ցու թյամբ, ի սկ տե ղա կան դի տորդ նե րի դեպ քում՝ յու րա քան չյուր կազ մա կեր
պու թյու նից՝ մեկ դի տորդ,

 � Յու րա քան չյուր լրատ վու թյան մի ջո ցը ներ կա յաց նող մեկ լրագ րող և մեկ լու սան կա րիչ 
կամ տե սա ձայ նագր ման մեկ օ պե րա տոր:

 Ք վե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու հա մար տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ի րա վունք ու նի ը նտ րող նե րին քվե ար կու թյան սե նյակ թող նե լու 
հեր թով` մեկմեկ, ե թե քվե ար կու թյան սե նյա կում մի ա ժա մա նակ առ կա են 15 քվե ար կող: Տե
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից այդ գոր ծա ռույ թի կա տա րումն ա պա հո վե
լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի պա հան ջով այն 
ի րա կա նաց վում է ոս տի կա նու թյան (հեր թա պա հող ոս տի կա նի) օ ժան դա կու թյամբ: 

Ու շադ րու թյուն
Ք վե ար կու թյան սե նյա կում մի ա ժա մա նակ չի կա րող գտն վել 15-ից ա վե լի քվե ար կող:

Ու շադ րու թյուն

Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը` մինչև 
ժա մը 11.30ը, 14.30ը, 17.30ը և 20.30ը ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
հա ղոր դում է հա մա պա տաս խա նա բար մինչև ժա մը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 20.00-ն տվյալ 
ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թի վը: 
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 Հա ղորդ ված թվե րը գրառ վում են նաև տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մա տյա նում:

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 Ընտ րո ղը քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցում է ան ձամբ. լի ա զոր ված քվե ար կու թյունն ար գել
վում է:

 ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԳՐԱՆ ՑՈՒ ՄԸ

Ք վե ար կու թյա նը ներ կա յա ցած յու րա քան չյուր ը նտ րող նախ պետք է գրանց վի: 
Ա ռանց  սահ ման ված կար գով գրանց վե լու` ը նտ րո ղը չի կա րող քվե ա թեր թիկ 
ստա նալ և քվե ար կել: 

Հանձ նա ժո ղո վի ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տու ան դա մը.

 � Ընտ րո ղից վերց նում է ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը 
Ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ է` 

 ✓ անձ նա գի րը (ա ռանց կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի), 
 ✓ անձ նագ րին փո խա րի նող ժա մա նա կա վոր փաս տա թուղ թը` տր ված լի ա զոր մարմ

նի կող մից, 
զին ծա ռայող նե րի հա մար` 

 ✓ զին վո րա կան վկա յա կա նը կամ զին վո րա կան գր քույ կը, ե թե գրանց վում են (ք վե
ար կում են) զին վո րա կան մա սի կազ մած ը նտ րող նե րի ցու ցա կում,

 ✓  պար տա դիր ժամ կե տային զին ծա ռայող նե րը ծա ռա յու թյու նից օ րենսդ րու թյամբ  
սահ ման ված կար գով ժա մա նա կա վոր ար ձակ ված լի նե լու դեպ քում ի րենց մշ տա
կան բնա կու թյան վայ րե րում քվե ար կում են զին վո րա կան գր քույկ նե րով` ներ
կա յաց նե լով նաև ծա ռա յու թյու նից ժա մա նա կա վոր ար ձակ ված լի նե լու մա սին 
փաս տաթղ թի պատ ճե նը: 

Ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տի ա վար տը 
հիմք չէ նրան քվե ար կու թյան չթող նե լու հա մար:

 � ս տու գում է ը նտ րո ղի ի նք նու թյու նը, 
 � ընտ րող նե րի ցու ցա կում գտ նում է նրա ա նունազ գա նու նը, դրա դի մա ցի դա տարկ 
սյու նա կում լրաց նում է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, 

 ✓ Ընտ րող նե րի ցու ցա կում տեղ գտած տա ռաս խա լը կամ թվային սխա լը, մնա ցած 
տվյալ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում, հիմք չեն ը նտ րո ղին քվե ար կե լուց 
զր կե լու հա մար:

 ✓  Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 30.06.2011թ. թիվ 16Ն ո րոշ ման 
հա մա ձայն տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ը նտ րող նե րի գրանց ման 
հա մար պա տաu խա նա տու ան դամն ը նտ րող նե րի ցու ցա կում տա ռաս խալ կամ 
տեխ նի կա կան վրի պակ հայտ նա բե րե լու դեպ քում (ը նտ րո ղի վե րա բե րյալ մնա
ցած տվյալ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում), այդ մա սին տե ղե կաց նե լով 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, ը նտ րող նե րի ցու ցա կի 
լրա ցու ցիչ նշումն ե րի սյու նա կում նշում է ճշգրտ ված տվյա լը և ը նտ րո ղին հնա րա
վո րու թյուն տա լիս մաս նակ ցել  քվե ար կու թյա նը։ 
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 � ընտ րո ղը ստո րագ րում է այդ տվյալ նե րի դի մաց` ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյան հա մար 
նա խա տես ված սյու նա կում, 

 � ընտ րո ղի գրան ցումն ի րա կա նաց նող ան դամն իր ան հա տա կան կնիքն է դնում ը նտ
րո ղի ստո րագ րու թյան դի մաց` հա մա պա տաս խան սյու նա կում: 

Ե թե ը նտ րո ղը չի կա րող ի նք նու րույն ստո րագ րել ը նտ րող նե րի ցու ցա կում, ա պա նա ի րա
վունք ու նի դի մե լու այլ քա ղա քա ցու օգ նու թյան` բա ցա ռու թյամբ ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի ան դամ ե րի: 

ք ՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ԵՎ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ ՍՏԱ ՆԱ ԼԸ

Գ րանց վե լուց ան մի ջա պես հե տո ը նտ րո ղը մո տե նում է հանձ նա ժո ղո վի` քվե ա
թեր թիկ նե րի և քվե ար կու թյան ծրար նե րի տրա մադր ման հա մար պա տաս խա նա
տու ան դա մին: 

Ք վե ա թեր թիկ նե րի և քվե ար կու թյան ծրար նե րի տրա մադր ման հա մար պա տաս խա նա տու 
ան դա մը` 

 � Ան ջա տում է քվե ա թեր թի կի ե լուն դը և քվե ա թեր թի կի ներք ևի հատ վա ծը քվե ար կու
թյան ծրա րի հետ մի ա սին հանձ նում ը նտ րո ղին: 

 ✓ Ե թե քվե ա թեր թիկ նե րը տպագ րե լուց հե տո Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ
նա ծու ի գրան ցումն ան վա վեր կամ ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել, ա պա տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, մինչև քվե ա թեր թիկն ը նտ րո ղին հանձ նե լը 
հո րի զո նա կան գիծ է քա շում քվե ա թեր թի կի այդ թեկ նա ծու ի ա նու նը պա րու նա կող 
հա մա պա տաս խան տո ղի վրա:

 � Խնդ րում է ը նտ րո ղին ան ցնել քվե ար կու թյան խցիկ և քվե ա թեր թի կը լրաց նել մի այն 
քվե ար կու թյան խցի կում:

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ս տա նա լով քվե ա թեր թի կը և քվե ար կու թյան ծրա րը ը նտ րողն ան ցնում է քվե ար
կու թյան խցիկ` քվե ար կե լու: 

Ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կը լրաց նում է գաղտ նի՝ քվե ար կու թյան խցի
կում: Ար գել վում է որ ևէ ձևով տե ղե կա նալ, թե ը նտ րողն ի նչ պես է քվե
ար կում:

 

 � Ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կում V ձևի նշում է կա տա րում այն թեկ նա ծու ի ան վան դի մա ցի 
քա ռան կյու նում, ո րին կողմ է քվե ար կում: Մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում ը նտ
րո ղը, ե թե կողմ է քվե ար կե լու, նշում է կա տա րում « կողմ եմ» բա ռե րի, ե թե դեմ՝ « դեմ 
եմ» բա ռե րի դի մաց:

 ✓ Ք վե ա թեր թիկն ի նք նու րույն լրաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե ցող ը նտ րողն  ի րա-
վունք ու նի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին տե ղե կաց նե լուց հե տո քվե ար կու թյան 
խցիկ հրա վի րե լու այլ ան ձի, ո րը չպետք է լի նի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան
դամ, վս տահ ված ան ձ: 

 ✓ Անձն  ի րա վունք ու նի օգ նե լու քվե ա թեր թիկն ի նք նու րույն լրաց նե լու հնա րա վո րու
թյուն չու նե ցող մի այն մեկ ը նտ րո ղի: Օգ նողն ի րա վունք չու նի իր կամ քը թե լադ րել 
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ը նտ րո ղին կամ գոր ծել ը նտ րո ղի կամ քին հա կա ռակ: Օգ նողն ի րա վունք չու նի հրա
պա րա կել, թե ու մ օգ տին է քվե ար կել ը նտ րո ղը:

 ✓  Բա ցի նշ ված դեպ քից, քվե ա թեր թի կը լրաց նե լիս քվե ար կու թյան խցի կում այլ ան ձի 
ներ կա յու թյունն ար գել վում է։ 

 ✓ Ք վե ա թեր թիկն ի նք նու րույն լրաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե ցող ը նտ րո ղին օգ
նող ան ձի տվյալ նե րը գրառ վում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մա տյա նում: 

 � Ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կում նշում կա տա րե լուց հե տո քվե ար կու թյան խցի կում քվե ա
թեր թի կը դնում է ծրա րի մեջ: 

 ✓ Ե թե ը նտ րո ղը կար ծում է, որ քվե ա թեր թի կը սխալ է լրաց րել կամ վնա սել է, ա պա  
կա րող է դի մել հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին` նոր քվե ա թեր թիկ ստա նա լու հա-
մար: 

 ✓ Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա րա րու թյամբ ը նտ րո ղին հատ կաց վում է նոր 
քվե ա թեր թիկ, ը նտ րող նե րի ցու ցա կում կա տար վում է հա մա պա տաս խան նշում 
տվյալ ը նտ րո ղի ան վան, ազ գան վան դի մաց: Սխալ լրաց ված (վն աս ված) քվե ա
թեր թի կին ամ րաց վում է քվե ա թեր թի կի ցան կա ցած մեկ ե լունդ, և քվե ա թեր
թիկն ան հա պաղ մար վում է:

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱ ՐԻ ԿՆ քՈՒՄ ԵՎ քՎԵ Ա ՏՈՒՓ 

 � Ընտ րո ղը մո տե նում է քվե ար կու թյան ծրա րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար 
պա տաս խա նա տու ան դա մին:

 � Ք վե ար կու թյան ծրա րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու ան
դա մը`

 �  Պար տա դիր ստու գում է ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թում տվյալ ը նտ րու
թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ դրոշ մակ նի քի բա ցա կա յու թյու նը, 

 � Տ վյալ ը նտ րու թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ դրոշ մակ նի քի բա ցա կա յու թյան դեպ
քում դրոշ մակն քում է ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը: 

 ✓ Ե թե ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թում առ կա է տվյալ ը նտ րու թյա նը 
մաս նակ ցե լու մա սին դրոշ մակ նիք, ա պա հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հի մի ջո ցով տե ղե կաց նում է հեր թա պա հող ոս տի կան նե րին 
հան ցա գոր ծու թյան փոր ձի մա սին,  հա նում է քվե ա թեր թի կը քվե ար կու թյան 
ծրա րից, ծրա րը վե րա դարձ նում քվե ա թեր թիկ և քվե ար կու թյան ծրար հատ կաց
նող հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին, ի սկ քվե ա թեր թի կին ամ րաց նե լով քվե ա թեր թի կի 
ցան կա ցած մեկ ե լունդ` կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած 
կար գով ան հա պաղ մա րում է:

 ✓ Ք վե ար կու թյան ծրա րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա
ժո ղո վի ան դամն իր նա խա ձեռ նու թյամբ կամ հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դա մի կամ 
վս տահ ված ան ձի պա հան ջով կա րող է ստու գել (հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դա մին 
կամ վս տահ ված ան ձին ներ կա յաց նել) ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ
թը: 

 � Ընտ րո ղը քվե ար կու թյան ծրա րը դնում է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
քվե ար կու թյան ծրա րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու ան դա մի աշ
խա տա սե ղա նին, 

 � Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ա ռանց ծրա րը ձեռ քը վերց նե լու, կնիք է դնում ծրա րի ցան
կա ցած կող մում (տե ղում),

 �  Բա ցում է քվե ա տու փի ճեղ քը և ը նտ րո ղին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում քվե ար կու
թյան ծրա րը քվե ա տու փի մեջ գցե լու հա մար: 
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Ք վե ար կու թյան ծրա րը կնք վում է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 
ՏԸՀի կնի քը քվե ար կու թյան ո ղջ ըն թաց քում պետք է գտն վի քվե ա տու փի մոտ` բո լո րի 
հա մար տե սա նե լի տե ղում: 

Արգելվում է քվեարկության oրը տեղամաuային կենտրոնին հարող տարածքում մինչեւ 
50 մետր շառավղով խմբերով հավաքվելը, տեղամաuային կենտրոնի մուտքին հարող 
տարածքում մեքենաների կուտակումը: Uույն մաuի դրույթների կատարումն ապահովում 
է Հայաuտանի Հանրապետության ոuտիկանությունը` անկախ ընտրական հանձնաժողովի 
պահանջից:

 ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏ ՃԱ ՌՈՎ քՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿՆ Ի Նք ՆՈՒ ՐՈՒՅՆ ԼՐԱՑ ՆԵ ԼՈՒ  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

 �  Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյան ժա մա նակ պատ
րաստ վում և տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին է հատ
կաց վում քվե ա թեր թի կին հա մա պա տաս խա նող ստ վա րաթղ թե 
կա ղա պար (ձ ևան մուշ), ո րում քվե ա թեր թի կի նշու մի հա մար նա
խա տես ված քա ռան կյուն նե րին հա մա պա տաս խա նող տե ղե րում 
բաց ված են «V» ձևի ան ցքեր,

 �  հանձ նա ժո ղո վի քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ 
տրա մադ րող ան դա մը քվե ա թեր թի կը տե ղա վո րում է քվե ա թեր թի կին հա մա պա տաս
խա նող կա ղա պա րում և քվե ար կու թյան ծրա րի հետ մի ա սին տրա մադ րում ը նտ րո
ղին: Քվե ա թեր թի կը լրաց նե լիս ը նտ րո ղին օգ նե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցին, 
ը նտ րո ղի հա մար՝ ը ստ հեր թա կա նու թյան, կար դում է քվե ա թեր թի կում ը նդ գրկ ված 
թեկ նա ծու նե րի վե րա բե րյալ քվե ա թեր թի կում նշ ված տվյալ նե րը և հնա րա վո րու թյուն 
տա լիս ը նտ րո ղին քվե ախ ցի կում գաղտ նի լրաց նե լու քվե ա թեր թի կը, 

 � ընտ րողն ի մա նա լով իր նա խընտ րած թեկ նա ծու ի հեր թա կան հա մա րը քվե ա թեր թի
կում, շո շա փե լով կա րող է գտ նել կա ղա պա րի հա մա պա տաս խան դա տարկ ան ցքը և 
ի նք նու րույն «V» ձևի նշում կա տա րել քվե ա թեր թի կում,

 � ք վե ա թեր թի կում «V» ձևի նշում կա տա րե լուց հե տո ը նտ րո ղը քվե ա թեր թի կը հա նում է 
կա ղա պա րից, ծա լում, ի նք նու րույն կամ ի րեն օգ նե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցու 
օ ժան դա կու թյամբ այն տե ղա վո րում քվե ար կու թյան ծրա րում,

 � ք վե ար կու թյան հետ կապ ված մնա ցած գոր ծո ղու թյուն ներն ը նտ րողն իր ցան կու թյամբ 
կա տա րում է ի նք նու րույն կամ ի րեն օգ նե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցու օ ժան դա
կու թյամբ:

 ՇԱՐ ԺԱ ՍԱՅ ԼԱ ԿՈՎ ՏԵ ՂԱ ՇԱՐԺ ՎՈՂ  
Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կա նա լով, որ 
տե ղա մա սային կենտ րո նի տե ղա կայ ման շեն քի մոտ է գտն վում շար ժա սայ լա
կով տե ղա շարժ վող ը նտ րող` մի ջոց ներ է ձեռ նար կում տե ղա մա սային կենտ րո
նում ներ կա գտն վող ան ձանց օգ նու թյամբ վեր ջի նիս` իր հա մար նա խընտ րե լի 

Ու շադ րու թյուն
Ընտ րո ղը կամ որ ևէ այլ ան ձ որ ևէ ե ղա նա կով ի րա վունք չու նի լու սան կա րել, տե սան կա րա հա-
նել քվե ար կած քվե ա թեր թի կը, ը նտ րո ղը ի րա վունք չու նի ցու ցադ րել իր քվե ար կած քվե ա թեր-
թի կը:

Ու շադ րու թյուն
Ք վե ար կե լուց հե տո ը նտ րո ղը պետք է ան հա պաղ դուրս գա տե ղա մա սային կենտ րո նից:
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ե ղա նա կով, քվե ար կու թյան սե նյակ տե ղա փո խե լու և քվե ար կու թյան սե նյա կից դուրս գա լու հա մար: 
Ե թե շար ժա սայ լա կով տե ղա շարժ վող ը նտ րո ղը հրա ժար վում է քվե ար կու թյան մատ չե լի ու թյան այս 
ե ղա նա կից, ա պա նա կա րող է օ գտ վել ՀՀ ԿԸՀ 30.06.2011թ. N 19Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված կար
գից.

1.  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը տե ղե կա նա լով, որ տե ղա
մա սային կենտ րո նի տե ղա կայ ման շեն քի մոտ է գտն վում շար ժա սայ լա կով տե ղա
շարժ վող ը նտ րող (այ սու հետ` ը նտ րող), տե ղա մա սային կենտ րո նում հայ տա րա րում 
է այդ մա սին, մո տե նում է ը նտ րո ղին և նրան բա ցատ րում սույն ո րոշ ման հա մա պա
տաս խան քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու կար գը, 

2. ընտ րո ղի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը վերց նում է ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը, ստու գում նրա 
ի նք նու թյու նը և ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը տե ղա մա սային կենտ
րո նում հանձ նում ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո
վի ան դա մին: Վեր ջինս ը նտ րող նե րի ցու ցա կում լրաց նում է ան ձը հաս տա տող փաս
տաթղ թի տվյալ նե րը: Այդ տվյալ նե րի դի մաց ը նտ րո ղի հա մա ձայ նու թյամբ նրա փո
խա րեն ստո րագ րում է որ ևէ վս տահ ված ան ձ կամ դի տորդ կամ ը նտ րո ղին օգ նե լու 
ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցի: Ը նտ րո ղի գրան ցումն ի րա կա նաց նող հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյան դի մաց իր ան հա տա կան կնի քը դնե լուց հե տո 
նույն տո ղի լրա ցու ցիչ նշումն ե րի սյու նա կում լրաց նում է « շար ժա սայ լակ» բա ռը, ո րից 
հե տո ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը վե րա դարձ նում է տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին,

3.  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ը նտ րո ղի փո խա րեն ստա
նում է քվե ա թեր թիկ և քվե ար կու թյան ծրար և տե ղա մա սային կենտ րո նի տե ղա կայ
ման շեն քի մոտ դրանք հանձ նում ը նտ րո ղին` նրան հնա րա վո րու թյուն տա լով գաղտ նի 
քվե ար կե լու: Քվե ա թեր թի կում քվե ար կու թյան մա սին նշում կա տա րե լուց հե տո ը նտ
րո ղը ծա լում է քվե ա թեր թի կը, տե ղա վո րում քվե ար կու թյան ծրա րի մեջ և այն հանձ
նում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին,

4.  տե ղա մա սային կենտ րո նում քվե ար կու թյան ծրա րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա
տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը դրոշ մակն քում է ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա
տող փաս տա թուղ թը, կն քում քվե ար կու թյան ծրա րը և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին քվե ար կու թյան ծրա րը քվե
ա տու փի մեջ գցե լու հա մար: Քվե ար կու թյան ծրա րը քվե ա տու փի մեջ գցե լուց հե տո 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան ձը հաս տա տող փաս տա
թուղ թը հանձ նում է ը նտ րո ղին և ան հա պաղ վե րա դառ նում տե ղա մա սային կենտ րոն:

Նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ի րա
կա նաց նում է ա ռն վազն 1 վս տահ ված ան ձի կամ ա ռն վազն 1 դի տոր դի, կամ վս տահ ված 
ան ձի ու դի տոր դի, կամ ը նտ րո ղին օգ նե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցու ներ կա յու թյամբ 
(մաս նակ ցու թյամբ):

 ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՍՏԱ ՑԻ Ո ՆԱՐ  
ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ, քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԸ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ  
Ի Նք ՆՈՒ ՐՈՒՅՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՆԱ ԼՈՒ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ՁԵՐ ԲԱ ԿԱԼ ՎԱԾ Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ

 � ս տա ցի ո նար բուժ ման մեջ գտն վող, քվե ար կու թյան օ րը տե ղա մա
սային կենտ րոն ի նք նու րույն ներ կա յա նա լու հնա րա վո րու թյուն չու
նե ցող ը նտ րող նե րի և ձեր բա կալ ված ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյու
նը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մա կեր պում 
է հա մա պա տաս խա նա բար ստա ցի ո նար բու ժում ի րա կա նաց նող 
բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում և ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե
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լու վայ րում` շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով` ժա մը 8.00ից հե տո, բայց այն հաշ վար կով, որ 
քվե ար կու թյունն ա վարտ վի մինչև ժա մը 18.00ն,

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ել նե լով ստա ցի ո նար բժշ
կա կան հաս տա տու թյու նում և ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րում կազմ ված 
ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի թվից, ը նտ րա կան 
տե ղա մա սում հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյու
նից, ո րո շում և հայ տա րա րում է շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյան կազ մա
կերպ ման ժա մա նա կը: Շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյու նը կազ մա կեր պում է 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի այն ան դա մը, ո րին վի ճա կա հա նու թյամբ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հայ տա րա րած ժա մի հա
մար բա ժին է ըն կել «շր ջիկ ա րկղ» կամ «ք վե ա թեր թիկ և շր ջիկ ա րկղ» բա ռե րը, 

 � ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա սը ը նդ գր կում է մի քա նի ստա ցի ո նար բժշ կա կան հաս տա
տու թյուն կամ մի ա ժա մա նակ ստա ցի ո նար բժշ կա կան հաս տա տու թյուն և ձեր բա կալ
ված ան ձանց պա հե լու վայր, ա պա շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյու նը կա րող 
են կազ մա կեր պել վի ճա կա հա նու թյամբ հա մա պա տաս խա նա բար «շր ջիկ ա րկղ» կամ 
«ք վե ա թեր թիկ և շր ջիկ ա րկղ» թեր թիկ բա ժին ըն կած տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի տար բեր ան դամն եր, կախ ված այդ գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հայ տա րա րած ժա
մա նա կից,

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու
թյուն ան ցկաց նող հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին տրա մադ րում է շր ջիկ ա րկ ղը, դրոշ մակ նի քը, 
ստա ցի ո նար բու ժում ի րա կա նաց նող բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում քվե ար կու թյա նը մաս
նակ ցող ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կը, այդ ցու ցա կում, ի նչ պես նաև ձեր բա կալ ված ան
ձանց պա հե լու վայ րի ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կում ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի թվից 
մինչև 3 տո կոu ա վե լի քա նա կով քվե ա թեր թիկ ներ, բայց ոչ պա կաս, քան այդ լրա ցու ցիչ ցու
ցակ նե րում ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի թվից 2 քվե ա թեր թիկ ա վե լին և քվե ար կու թյան ծրար
ներ` այդ մա սին հա մա պա տաu խան գրա ռում կա տա րե լով հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա
նում: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի պա հան ջով կա րող է ու ղեկ ցել ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղը,

 � ս տա ցի ո նար բու ժում ի րա կա նաց նող բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում, ձեր բա կալ ված 
ան ձանց պա հե լու վայ րում հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը u տու գում է ը նտ րո ղի ի նք նու թյու
նը, ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թում տվյալ ը նտ րու թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բե
րյալ դրոշ մակ նի քի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կում գտ
նում նրա ա նունազ գա նու նը, լրաց նում ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի 
տվյալ նե րը:  Ը նտ րո ղը ստո րագ րում է ցու ցա կում իր տվյալ նե րի դի մաց, ի սկ  հանձ
նա ժո ղո վի ան դամն իր ան հա տա կան կնիքն է դնում ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյան դի
մաց: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը ան ջա տում է քվե ա թեր թի կի ե լուն դը և քվե ա թեր թի կի 
ներք ևի հատ վա ծը քվե ար կու թյան ծրա րի հետ հանձ նում է ը նտ րո ղին, 

 � ընտ րո ղը քվե ա թեր թի կը լրաց նում է գաղտ նի: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը հնա րա վո
րու թյուն է ստեղ ծում ա պա հո վե լու ը նտ րո ղի քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը,

 � ք վե ա թեր թի կում քվե ար կու թյան մա սին նշում կա տա րե լուց հե տո ը նտ րո ղը քվե ա թեր
թի կը ծա լում է, տե ղա վո րում քվե ար կու թյան ծրա րի մեջ: Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը 
ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ մակն քե լուց հե տո բա ցում է շր ջիկ 
ա րկ ղի ճեղ քը և ը նտ րո ղին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում քվե ար կու թյան ծրա րը շր ջիկ 
ա րկ ղի մեջ գցե լու,

 � ք վե ար կու թյան ա վար տից հե տո հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը փա կում` հա տուկ կա պի չով 
կա պում է շր ջիկ ա րկ ղի ճեղ քը և ան հա պաղ վե րա դառ նում ը նտ րա կան տե ղա մաս,

 � ս տա ցի ո նար բու ժում ի րա կա նաց նող բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում, ձեր բա կալ ված 
ան ձանց պա հե լու վայ րում քվե ար կու թյան կազ մա կերպ մա նը կա րող են ներ կա լի
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նել նաև 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, 

 � հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին է 
հանձ նում հա տուկ կա պի չով փակ ված շր ջիկ ա րկ ղը, դրոշ մակ նի քը, չօգ տա գործ ված, 
ը նտ րո ղի կող մից ոչ ճիշտ լրաց ված կամ վաս ված և հետ տր ված քվե ա թեր թիկ նե
րը, չօգ տա գործ ված քվե ար կու թյան ծրար նե րը, ստա ցի ո նար բուժ հաս տա տու թյու նում 
ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կը, ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րի ղե կա վա րի 
կազ մած ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կը, օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ
նե րը, ին չի մա սին հա մա պա տաս խան գրա ռում է կա տար վում հանձ նա ժո ղո վի գրան
ցա մա տյա նում,

 � շր ջիկ ա րկ ղը տե ղադր վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում, բո լո րի հա մար տե սա նե լի 
տե ղում, ի սկ դրոշ մակ նի քը պահ վում չհր կիզ վող պա հա րա նում,

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը կամ 
հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը` հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ
նա րա րու թյամբ, ոչ ու շ, քան մինչև ժա մը 20.00ն, տե ղա մա սային 
կենտ րո նում ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց ներ կա յու
թյամբ բա ցում է շր ջիկ ա րկ ղը, հա նում քվե ար կու թյան մեկ ծրար: 
Քվե ար կու թյան ծրար նե րը կն քող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս
խա նա տու ան դա մը կն քում է քվե ար կու թյան ծրա րը,  հանձ նա ժո
ղո վի նա խա գա հը կամ հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը քվե ար կու
թյան ծրա րը գցում է քվե ա տու փի մեջ: 

Այս գոր ծո ղու թյու նը կրկն վում է շր ջիկ ա րկ ղում առ կա քվե ար կու թյան բո լոր ծրար նե րի հա
մար:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՓԱ ԿՈՒ ՄԸ  

 Ժա մը 20:00 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա
խա գա հը հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան ա վար տի մա սին և 

 � ար գե լում է ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ. 
 � ք վե ար կու թյան սե նյա կում գտն վող ը նտ րող նե րին քվե ար կե լու 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս. 

 � փա կում է քվե ա տու փի ճեղ քը. 
 � փա կում տե ղա մա սային կենտ րո նը: 

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆք ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒ ՄԸ

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մը կա տար վում է հենց քվե ար կու թյան սե նյա կում:

13

Ու շադ րու թյուն

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը`  մինչև ժա մը 20:30-ը ը նտ րա տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով հա ղոր դում է մինչև ժա մը 20:00-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:

Ու շադ րու թյուն

 Ք վե ար կու թյան ա վար տից հե տո՝ մինչև 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 կազ մե լը, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նիս տը չի կա րող ը նդ հատ վել:



32

ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման փու լում ան հրա ժեշտ է խս տո րեն պահ պա նել 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 67րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա
նու թյու նը.

 փա թե թա վոր վում են հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը և փա
թե թը կնք վում է.
 հաշ վարկ վում են չօգ տա գործ ված, ը նտ րող նե րի կող մից ոչ ճիշտ լրաց ված (վ աս
ված) և հետ տր ված քվե ա թեր թիկ նե րի ը նդ հա նուր թի վը: Այդ թվին ա վե լաց վում են 
նախ կի նում մար ված` ը նտ րո ղի կող մից ոչ ճիշտ լրաց ված և հետ տր ված, տպագ րա
կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմու շից տար բեր վող կամ կրկն վող հա մա
րով քվե ա թեր թիկ նե րը: Ստաց ված թի վը բարձ րա ձայն հրա պա րակ վում է և լրաց վում 
գրան ցա մա տյա նում: Չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը մար վում են դրանք ներք ևի 
աջ կամ ձախ ան կյու նից կտ րե լու մի ջո ցով, այն պես, որ չվ աս վեն հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն ե րի՝ քվե ա թեր թի կի վրա առ կա ստո րագ րու թյուն նե րը.
 փա թե թա վոր վում են օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ նե րը.

 հաշ վարկ վում է ` 

✓ Ընտ րող նե րի հիմն ա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի թի վը

✓ ք վե ար կու թյան օ րն ը նտ րա կան տե ղա մա սում կազմ ված ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի 
ը նտ րող նե րի թի վը

✓ ըստ գտն վե լու վայ րի ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի ը նտ րող նե րի թի վը
✓ հաշ վա ռում չու նե ցող ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի ը նտ րող նե րի թի վը
✓ ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի ը նտ րող նե րի թի վը
✓ ս տա ցի ո նար բուժ հաս տա տու թյան ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի ը նտ րող նե րի թի վը
✓ ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րի ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի ը նտ րող նե րի թի վը

Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րում (այդ թվում՝ լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում) ը նտ րող նե րի ստո
րագ րու թյուն նե րի հի ման վրա հաշ վարկ վում է քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի (ք վե ա
թեր թիկ ներ ստա ցած ը նտ րող նե րի) թի վը, բարձ րա ձայն հրա պա րակ վում և  լրաց վում 
գրան ցա մա տյա նում: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագր ված` ը նտ րա կան տե ղա
մա սում քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի թի վը կա պի հնա րա վոր մի ջոց նե րով ան հա պաղ 
հայտ նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին: 

Ու շադ րու թյուն

 Ընտ րա կան ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թվե րը հաշ վարկ վե լուց հե տո, յու րա քան չյուր ցու ցա կի 
դեպ քում, բարձ րա ձայն հրա պա րակ վում են և լրաց վում գրան ցա մա տյա նում: 
Բո լոր ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թվե րը գու մար վում են, գու մա րը բարձ րա ձայն հրա պա րակ-
վում է որ պես ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր թիվ և լրաց վում գրան ցա մա տյա նում: 

Ու շադ րու թյուն
 ●   տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը,
 ●  մար ված քվե ա թեր թիկ նե րը (մար ված են հա մար վում` չօգ տա գործ ված, ը նտ րող նե րի կող մից 

ոչ ճիշտ լրաց ված (վն աս ված) և հետ տր ված, տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման-
ված նմու շից տար բեր վող կամ կրկն վող հա մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը), 

 ● օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ նե րը, 
 ● ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը, այդ թվում` լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րը և դրանց հա մար հիմք հան-

դի սա ցող տե ղե կանք նե րը (դա տա րա նի վճիռ նե րը),
 փա թե թա վոր վում են ա ռան ձին ծրար նե րում տե ղադ րե լու և ծրար նե րից յու րա քան չյու րի վրա 
դրա պա րու նա կու թյան վե րա բե րյալ նշում կա տա րե լու մի ջո ցով:
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Ծ րար նե րը փակ ման մա սում սոսնձ վում են և կնք վում հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 

Ծ րար նե րի վրա պետք է առ կա լի նի տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հի ստո րագ րու թյու նը: Հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամն ե րը և վս տահ ված ան ձինք ևս ի րա
վունք ու նեն ստո րագ րե լու ծրար նե րի վրա կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե լու ծրար նե րը:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա վա քում է չօգ տա գործ ված քվե ար կու թյան 
ծրար նե րը և փա թե թա վո րում` մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կի հետ ը նտ րա տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե լու հա մար: Չօգ տա գործ ված ծրար նե րի 
փա թե թը պար կի մեջ չի դր վում: 

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵ ՐԻ Ե Վ 
ք ՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը բա ցում է քվե ա տու փը մի այն նա խորդ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լուց և ա վար տե լուց հե տո:

 Տե սա կա վոր ման ո ղջ ըն թաց քում հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րին ար
գել վում է նշում եր կա տա րել, ի նչ պես նաև ի րենց մոտ ու նե նալ գրիչ
ներ, մա տիտ ներ և նշում եր կա տա րե լու այլ ա ռար կա ներ: 

Ընտրական օրենսգրքի 67րդ հոդվածի համաձայն.

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը քվե ա տու փից հա նում է քվե ար կու թյան մեկ ծրար, բարձ րա
ձայն հայ տա րա րում ծրա րի սահ ման ված կամ չսահ ման ված նմու շի լի նե լու մա սին, ա պա 
ցու ցադ րում այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար: 

ք վե ար կու թյան չսահ ման ված նմու շի ծրար ներ են հա մար վում. 

 � սահ ման ված նմու շից ա կն հայտ տար բեր վող քվե ար կու թյան ծրա
րը,

 � չկնք ված կամ այլ կնի քով կնք ված քվե ար կու թյան ծրա րը, 
 � ընտ րո ղի ի նք նու թյու նը բա ցա հայ տող նշումն եր նե րա ռող քվե ար
կու թյան ծրա րը: 

Այս ծրար նե րը չեն բաց վում, պա րու նա կու թյու նը չի ստուգ վում և դրանք 
ան հա պաղ մար վում են և դր վում ա ռան ձին` «Չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար
ներ» փա թե թի մեջ: 

Չ սահ ման ված նմու շի ծրար ներ են հա մար վում նաև այն ծրար նե րը, ո րոնք բա ցե լուց հե
տո պարզ վում է, որ`

 � ք վե ա թեր թիկ չեն պա րու նա կում. 
 � պա րու նա կում են մե կից ա վե լի քվե ա թեր թիկ. 
 � պա րու նա կոմ են չսահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թիկ:

Ն ման դեպ քե րում, մե կից ա վե լի քվե ա թեր թիկ նե րը կամ չսահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թի կը 
(ք վե ա թեր թիկ նե րը) նո րից տե ղադր վում է ծրա րի մեջ, մար վում ծրա րի հետ մի ա սին և դր
վում չսահ ման ված նմու շի ծրար նե րի փա թե թի մեջ: 

Ե թե ծրա րը դա տարկ է, ա պա նույն պես մար վում է և դր վում չսահ ման ված նմու շի ծրար նե րի 
փա թե թի մեջ: Այս փա թե թի վրա նշ վում է «Չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար
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ներ» բա ռե րը, և այն ա ռանց պար կի մեջ տե ղադ րե լու, ներ կա յաց վում է ը նտ րա տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

Պա հան ջի դեպ քում քվե ար կու թյան ծրա րը փո խանց վում է հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամն ե
րին: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ար տա հայ տած կար ծի քին հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում հանձ
նա ժո ղո վի ան դա մը ներ կա յաց նում է ա ռար կու թյուն: 

Ա ռար կու թյան դեպ քում քվե ար կու թյան է դր վում հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ա ռա ջար կու թյու
նը, և ե թե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ա ռա ջար կու թյու նը քվե ար կու թյամբ չի ըն դուն վում, ա պա 
ըն դուն ված է հա մար վում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ա ռա ջար կու թյու նը: 

Ա ռար կու թյուն չլի նե լու դեպ քում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, իր հայ տա րա րու թյան հա մա
ձայն, սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրա րից հա նում է քվե ա թեր թի կը:

 Սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րը տե սա կա վոր վում են ա ռան ձին:

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հայ տա րա րում է քվե ա թեր թի կի վա վեր, ան վա վեր կամ չսահ
ման ված նմու շի լի նե լու մա սին, վա վեր քվե ա թեր թի կի դեպ քում հայ տա րա րում նաև, թե ի նչ
պես է քվե արկ ված, ա պա ցու ցադ րում այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար: 

 � Չ սահ ման ված նմու շի է սահ ման ված նմու շից տար բեր վող քվե ա թեր թի կը, ի նչ պես 
նաև՝ 

 ✓ ք վե ար կու թյան չսահ ման ված նմու շի ծրա րում գտն վող քվե ա թեր թի կը. 
 ✓ ծ րա րում գտն վող քվե ա թեր թիկ նե րը, ե թե դրանց թի վը մե կից ա վե լի է. 
 ✓ ք վե ա տու փում գտն վող՝ ա ռանց քվե ար կու թյան ծրա րի քվե ա թեր թիկ նե րը:

 Սահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թիկն ան վա վեր է, ե թե` 

 �մե կից ա վե լի թեկ նա ծու ի օգ տին նշումն եր է նե րա ռում.
 �  մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում մի ա ժա մա նակ « կողմ եմ» և « դեմ 
եմ» բա ռե րի դի մաց նշումն եր է նե րա ռում.
 � որ ևէ նշում չի նե րա ռում.
 �  բա ցի քվե ար կու թյան հա մար կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո

 ղո վի սահ մա նած կամ դրան նման վող նշա նից նե րա ռում է այլ` ը նտ րո ղի ի նք նու թյու նը 
բա ցա հայ տող նշում.

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

 � ակն հայտ խախտ ված է քվե ա թեր թի կում նշում կա տա րե լու սահ ման ված ձևը:
 Սահ ման ված ձևի ոչ է ա կան խախ տու մը չի կա րող հա մար վել քվե ա թեր թի կի ան վա վե
րու թյան հիմք, ե թե ը նտ րո ղի մտադ րու թյու նը հս տակ է և ա ներկ բա:

Ու շադ րու թյուն
  Յու րա քան չյուր քվե ա թեր թիկ ար տա հայ տում է ը նտ րո ղի կա մաար տա հայ տու թյու նը, և չի կա-
րե լի կա մա յա կա նո րեն վար վել նրա հետ: Քվե ա թեր թի կը վա վեր է, ե թե որ ևէ ակ նա ռու հիմք 
չկա այն ան վա վեր հա մա րե լու հա մար: 
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ՎԱՎԵՐ ՆՇԱԳՐ�Մ

ԱՆՎԱՎԵՐ ՆՇԱԳՐ�Մ

Պա հան ջի դեպ քում քվե ա թեր թի կը փո խանց վում է հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամն ե րին: 

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ար տա հայ տած կար ծի քին հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում հանձ
նա ժո ղո վի ան դա մը ներ կա յաց նում է ա ռար կու թյուն: 

Ա ռար կու թյան դեպ քում քվե ար կու թյան ար դյուն քով (ք վե ար կու թյան է դր վում հանձ նա ժո ղո
վի ան դա մի ա ռա ջար կու թյու նը, և ե թե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ա ռա ջար կու թյու նը քվե ար
կու թյամբ չի ըն դուն վում, ա պա ըն դուն ված է հա մար վում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ա ռա
ջար կու թյու նը), ի սկ ա ռար կու թյուն չլի նե լու դեպ քում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, իր հայ
տա րա րու թյան հա մա ձայն, ը ստ քվե ա թեր թի կում կա տար ված քվե ար կու թյան նշու մի, քվե ա
թեր թի կը դնում է հա մա պա տաս խան թեկ նա ծու ի օգ տին, մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ
քում` թեկ նա ծու ին կողմ կամ դեմ քվե արկ ված կամ ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թի 
մեջ, ի սկ ծրա րը` սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի փա թե թի մեջ, ո րից հե տո 
քվե ա տու փից հա նում է հա ջորդ ծրա րը: 

Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը կրկն վում են քվե ա տու փում առ կա բո լոր 
ծրար նե րի և քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար: 

Ք վե ար կու թյան ծրար նե րը և քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո րե լուց հե
տո մեկ առ մեկ հաշ վարկ վում են.

 � յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի 
թի վը, 

 � մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում թեկ նա ծու ին կողմ կամ դեմ քվե արկ ված քվե ա
թեր թիկ նե րի թի վը, 

 � ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.
 �  սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի թի վը։

 Հաշ վարկ ված թվե րը բարձ րա ձայն հրա պա րակ վում են և ար ձա նագր վում գրան ցա մա
տյա նում:

Ու շադ րու թյուն
 ●  սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րը, 
 ● յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րը, 
 ● մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում` 

ա/ թեկ նա ծու ին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րը,
բ/ թեկ նա ծու ին դեմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րը,  

 ● ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րը
 փա թե թա վոր վում են ա ռան ձին ծրար նե րում տե ղադ րե լու և ծրար նե րից յու րա քան չյու րի վրա 
դրա պա րու նա կու թյան վե րա բե րյալ նշում կա տա րե լու մի ջո ցով:
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Ծ րար նե րը փակ ման մա սում սոսնձ վում են և կնք վում հանձ նա ժո ղո վի կնի քով: 
Ծ րար նե րի վրա պետք է առ կա լի նի տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հի ստո րագ րու թյու նը: Հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամն ե րը և վս տահ ված ան ձինք ևս ի րա
վունք ու նեն ստո րագ րե լու ծրար նե րի վրա կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե լու ծրար նե րը: 
Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրառ վում են ստո րագ րող
նե րի ա նունազ գա նուն նե րը, դր վում նրանց ստո րագ րու թյան կամ դրոշ մի նմուշ նե րը:

 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍՈՒՄ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆք ՆԵ ՐԻ 
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հիմք ըն դու նե լով կա տար ված հաշ վարկ նե րը և գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագր ված 
տվյալ նե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մում է տե ղա մա սում քվե
ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյուն: Ար ձա նագ րու թյան թվե րը լրաց վում են 
թվե րով և տա ռե րով:

Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րում են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, քար
տու ղա րը և ան դամն ե րը, այն կն քում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:     

Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու
նը: Ե թե  նա ար ձա նագ րու թյան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ ու նի ա ռար կու
թյուն (հա տուկ կար ծիք), ա պա այդ մա սին գրա ռում է կա տա րում ար ձա
նագ րու թյու նում` դրա հա մար նա խա տես ված հա տուկ տե ղում:

 Տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նը կազմ վում է 4 օ րի նա
կից. 

 � մեկ օ րի նա կը փակց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում` ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի 
կող քին,

 �  մեկ օ րի նա կը տե ղադր վում է ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կում, 
 � եր կու օ րի նա կը ներ կա յաց վում են ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով: 

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 

15

Ու շադ րու թյուն

 Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ը նտ րու թյան քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու-
թյուն նե րի կազ մու մը հանձ նա ժո ղո վը պետք է ա վար տի ոչ ու շ, քան քվե ար կու թյան ա վար տից 
10 ժամ հե տո` մինչև 2013 թվա կա նի փետր վա րի 19-ը, ժա մը 6:00-ն:

Ու շադ րու թյուն

Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագր վում է մի այն բո լոր տվյալ նե րը լրաց վե լուց հե տո: Ար գել վում է 
նա խա պես ստո րագ րել քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան ձևա թուղ թը:

Ու շադ րու թյուն

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի կող մից քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու-
թյու նը չս տո րագ րե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից 
մինչև ե րեք հա րյու րա պա տի կի չա փով:
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պա հան ջով նրանց տր վում է ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար
ձա նագ րու թյու նից քաղ վածք՝ վա վե րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի 
ստո րագ րու թյուն նե րով և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

 ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ ՄԵ ԿԱՆ ԳԱՄՅԱ  
ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՊԱՐ ԿԻ ՊԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կում են դր վում`

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րի 
փա թե թը,

 �  մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թը, 
 � օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ նե րի փա թե թը, 
 � ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի փա թե թը, 
 � յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թը,

 ✓  մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում թեկ նա ծու ին կողմ և դեմ քվե արկ ված քվե ա
թեր թիկ նե րի փա թեթ նե րը, 

 � ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թը,
 �  սահ ման ված նմու շի ծրար նե րի փա թե թը,
 �  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան մեկ օ րի նա կը։
 � Ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կում չեն դր վում և 
ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով են տե ղա փոխ վում առ ձեռն`

 ✓  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը,
 ✓ դ րոշ մակ նի քը (դ րոշ մակ նիք նե րը), հա տուկ թա նա քը և դրա բար ձի կը,
 ✓ գ րան ցա մա տյա նը,
 ✓  չօգ տա գործ ված ծրար նե րի փա թե թը,
 ✓ չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի փա թե թը,
 ✓ ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան 2 օ րի նա կը:

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը փակ
վում է փակ ման հա մար նա խա տես ված տե ղի ժա պա վե նը հե ռաց նե լու, 
այդ մա սում` պար կի եր կու կող մե րը ի րար մի աց նե լու և այդ մի աց ման 
տե ղում պար կի եր կու կող մերն ի րար ա մուր սեղ մե լու մի ջո ցով: 

Մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կի վրա պետք է առ կա լի նի հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հի  ստո րագ րու թյու նը: Հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամ
նե րը և վս տահ ված ան ձինք ևս ի րա վունք ու նեն ստո րագ րե լու պար կի 
վրա կամ սե փա կան դրոշ մով դրոշ մե լու պար կը: Գրան ցա մա տյա նում գրառ վում են ստո
րագ րող նե րի ա նունազ գա նուն նե րը, դր վում ստո րագ րու թյան կամ դրոշ մի նմուշ նե րը: 

Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վում փակ վում է, ո րի հա մար պա տաս խա նա տու է տե ղա մա սային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:
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 ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԸ Ը ՆՏ ՐԱ ՏԱ ՐԱԾ քԱՅԻՆ  
ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՆԵ ԼԸ

Ք վե ար կու թյան ա վար տից հե տո ոչ ու շ, քան 12 ժամ վա ըն թաց քում (մինչև 2013թ. փետր
վա րի 19ը, ժա մը 8:00ն) ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով են ներ կա
յաց վում.

 �  ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պար կը, 
 � ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան 2 օ րի նակ նե րը, 
 � չօգ տա գործ ված քվե ար կու թյան ծրար նե րը, 
 � չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի փա թե թը, 
 � տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նը, 
 � տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի
քը,

 � ք վե ա տու փը (շր ջիկ ա րկ ղը),
 � ք վե ար կու թյան խցիկ նե րը:

 Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և 
քար տու ղա րը ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով են տե ղա փո խում ոս տի կա
նու թյան ծա ռայող նե րի ու ղեկ ցու թյամբ: 

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: 

Դի տորդ նե րը, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, վս տահ ված 
ան ձինք քվե ար կու թյան ար դյունք ներն ամ փո փե լուց հե տո կա րող են ի րենց մի ջոց նե րով ու
ղեկ ցել ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից ը նտ րա
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով տե ղա փո խող մե քե նան:

 ԸՆՏ ՐԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ  ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ  
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ Ս ՏԱ ՆԱ ԼՈՒՑ ՀԵ ՏՈ

 Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ստուգ վում է ը նտ րա կան տե ղա մա սե
րում 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 խու թյուն չի կա տար վում։ Ե լա կե տային են տե ղա մա
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հատհատ հաշ վե լու մի ջո ցով ստաց ված 
տվյալ նե րը:

 Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում նշում է կա տար վում տե ղա մա սում քվե
ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան ըն դուն ման ամ սաթ վի և ժա մի 
մա սին, ին չը վա վե րաց վում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա
հի ստո րագ րու թյամբ և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

 Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա մե մա տում է տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քի հա մա րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա
նագ րու թյան կնի քի հա մա րի հետ: 
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 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ  
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԸ, ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ  
ԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԲՈ ՂՈ քԱՐ ԿԵ ԼԸ 

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումն ե րը, գոր ծո ղու
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան 
ար դյունք նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումն ե րը, գոր ծո ղու
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող է բո ղո քար կել` 

 � յու րա քան չյուր ոք, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել կամ կա րող է խախտ վել իր սուբյեկ
տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քը (ը նտ րե լու կամ ը նտր վե լու ի րա վուն քը).

 � վս տահ ված ան ձը, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել են վս տահ ված ան ձի կամ իր վս տա
հոր դի (թեկ նա ծու ի)` ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վունք նե րը.

 �  դի տոր դը, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել են դի տոր դի` ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ
ման ված ի րա վունք նե րը.

 � տ վյալ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, ե թե գտ նում է, որ հանձ
նա ժո ղո վը, ո րի ան դամն է ին քը, խախ տել է իր կամ այլ ան ձանց` ը նտ րա կան օ րենսգր
քով սահ ման ված որ ևէ ի րա վունք: 

 Հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, ե թե ար ձա նագ
րու թյու նում կա տա րել է գրա ռում հա տուկ կար ծիք ու նե նա լու մա սին կա րող է ներ կա յաց նել 
ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա նա չե լու դի մում:

 Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ո րո շումն ե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) վե րա
դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով բո ղո քար կե լու դեպ քում բո ղոք ներ կա յաց նող կող մը կրում է 
իր ներ կա յաց րած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը: 

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումն ե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու
թյու նը), ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել 
հա մա պա տաս խան ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

ք վե ար կու թյան օր վա ըն թաց քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի ըն դու նած ո րո շումն ե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու
թյան մա սին բո ղոք նե րը կա րող են ներ կա յաց վել քվե ար կու թյան օ րը 
կամ քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը՝ ժա մը 12.00ից մինչև ժա մը 18.00ն: 

ք վե ար կու թյան օր վան նա խոր դող օ րե րի ըն թաց քում տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած ո րո շումն ե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ան գոր ծու թյան մա սին բո ղոք նե րը կա րող են ներ կա յաց վել ը նտ րա
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով o րա ցու ցային 2 oր վա ըն թաց քում այն oր վա նից, 
ե րբ դի մողն ի մա ցել է կամ ող ջամ տո րեն պար տա վոր էր ի մա նալ խախտ ման մաuին:

 Ընտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի մա սին դի մում 
կա րող է ներ կա յաց վել մի այն հա մա պա տաս խան ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը՝ ժա մը 12.00ից մինչև ժա մը 18.00ն:

 �  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը վե րա հաշ վար կի մա սին դի
մում կա րող է ներ կա յաց նել ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի 
վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման կար գի 
վե րա բե րյալ հա տուկ կար ծիք ու նե նա լու մա սին գրա ռում կա տա րե լու դեպ քում:
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 Վե րա հաշ վար կի դի մու մը պետք է նե րա ռի.

 �  դի մու մա տու ի ա նու նը, ազ գա նու նը, 
 � փոս տային հաս ցեն, 
 � այն ը նտ րա կան տե ղա մա սի հա մա րը, ո րում պա հանջ վում է կա տա րել վե րա հաշ
վարկ, 

 � ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րը ո րոնց վե րա բե րյալ պա հանջ վում է վե րա հաշ վարկ 
ան ցկաց նել: 

Դի մու մին կա րող են կց վել քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի սխալ ամ փոփ ման ա պա ցույց
ներ:

 Դի մու մա տու ի հրա ժար վե լը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի դի մու մից հիմք 
չէ վե րա հաշ վարկ չի րա կա նաց նե լու հա մար:

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի մա սին դի մում ներ կա յաց նո ղի բա ցա կա յու
թյու նը հիմք չէ վե րա հաշ վարկ չանց կաց նե լու կամ այն դա դա րեց նե լու հա մար: 

Ընտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը մեր ժում է ը նտ րա կան տե ղա մա սի 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի մա սին դի մու մը և վե րա հաշ վարկ չի ի րա
կա նաց նում, ե թե պա հանջ վել է քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի ի րա կա
նա ցում ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի խախ տու մով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
 ՀԱՅԱU ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ  
Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ O ՐԵՆU ԳԻՐք

ՀՈԴ ՎԱԾ 40.1. ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒ ԹՅԱՆ Օ ՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՆԱ ԽՈՐ ԴՈՂ Օ ՐԸ ՆԱ ԽԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ 
քԱ ՐՈԶ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ

Ք վե ար կու թյան օ րը կամ դրան նա խոր դող օ րը նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա տի
կից մինչև հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով:
 Նույն ա րար քը տե ղա մա սային կենտ րո նի շեն քի ներ սում, մուտ քի մոտ կամ շեն քի շուր ջը 
բա նա վոր կամ գրա վոր ձևով, ե րաժշ տու թյան կամ պատ կե րա վոր մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ, 
ստո րագ րու թյուն նե րի հա վաք մամբ` ը նտ րող նե րի կա մաար տա հայտ ման վրա նե րազ դե լու 
մի ջո ցով կա տա րե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չորս հա րյու րա պատ
կից մինչև վեց հա րյու րա պա տի կի չա փով:
 Նույն ա րար քը զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րով կա տա րե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի 
նկատ մամբ` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա տի կից մինչև յոթ հա րյու րա
պա տի կի չա փով:
 

ՀՈԴ ՎԱԾ 40.2. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻ ԿՈՂ ՄԻՑ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ 
Ա ՐԴՅՈՒՆք ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՉU ՏՈ ՐԱԳ ՐԵ ԼԸ

 Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի կող մից քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու
թյու նը չu տո րագ րե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից 
մինչև ե րեք հա րյու րա պա տի կի չա փով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 40.4. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱU ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ ՊԱՐ ԿԸ ՏԵ ՂԱ ՄԱUԱՅԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ 
ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՄ UԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ ԿԱՐ ԳՈՎ ՉՓԱ ԿԵ ԼԸ

 Ընտ րա կան փաu տաթղ թե րի պար կը տե ղա մաuային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում uահ
ման ված կար գով չփա կե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա տի
կից մինչև հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 40.6. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԳՈՐ ԾԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՅԱ ՆԸ ՉԼ
ՐԱՑ ՆԵ ԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏ ՇԱՃ ԼՐԱՑ ՆԵ ԼԸ

 Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա վա րու թյան մա տյա նը չլ րաց նե լը կամ ոչ պատ շաճ լրաց
նե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև ե րեք հա րյու րա
պա տի կի չա փով:
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 ՀԱՅԱU ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ  
քՐԵ Ա ԿԱՆ O ՐԵՆU ԳԻՐք

 ՀՈԴ ՎԱԾ 149. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ քԻ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱ ՆԸ, Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ
ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆք ՆԵ ՐԻՆ ԿԱՄ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅԱ ՆԸ ՄԱU ՆԱԿ ՑՈՂ 
ԱՆ ՁԱՆՑ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱ ՆԸ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈ ՏԵ ԼԸ

1. Քա ղա քա ցու ը նտ րա կան կամ հան րաք վե ի ի րա վուն քի ա զատ ի րա կա նաց մա նը կամ 
ը նտ րա կան կամ հան րաք վե ի հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քին խո չըն դո տե լը, ի նչ պեu 
նաև ը նտ րա կան կամ հան րաք վե ի հանձ նա ժո ղո վի կամ նա խա ձեռ նող խմ բի ան դա մի, 
թեկ նա ծու ի կամ նրա վu տահ ված ան ձի, դի տոր դի, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի 
ներ կա յա ցուց չի, կուuակ ցու թյան (կուuակ ցու թյուն նե րի դա շին քի) լի ա զո րած ան ձի լի ա զո
րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տե լը`
 պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա տի կից յոթ
հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` վեց ամuից մեկ տա րի ժամ կե տով:

2. Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք`
1) կա տար վել են գույ քին վաu պատ ճա ռե լու u պառ նա լի քով,
2) կա տար վել են նյու թա պեu շա հագրգ ռե լով,
3) զու գորդ վել են բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու u պառ նա լի քով,
4) կա տար վել են պաշ տո նե ա կան դիրքն oգ տա գոր ծե լով,
5) կա տար վել են մի խումբ ան ձանց կող մից,
6) զու գորդ վել է ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լով`  պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` եր կուuից 
մինչև հինգ տա րի ժամ կե տով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 153. ՄԵ ԿԻՑ Ա ՎԵ ԼԻ ԱՆ ԳԱՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՆ ՁԻ ՓՈ ԽԱ ՐԵՆ քՎԵ ԱՐ ԿԵ ԼԸ
 Կեղծ տվյալ ներ հայտ նե լու, կեղծ փաu տա թուղթ ներ կա յաց նե լու կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով 
մե կից ա վե լի ան գամ կամ այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լը`
 պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա տի կից յոթ հա
րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` եր կուuից ե րեք տա րի ժամ կե տով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 154. քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏ ՆԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԽԱԽ ՏԵ ԼԸ
Ք վե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը խախ տե լու նպա տա կով ը նտ րո ղին քվե ար կու թյան ար
դյուն քը հայտ նե լուն հար կադ րե լը, քվե ար կու թյան ար դյուն քը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով 
քվե ար կած քվե ա թեր թի կը u տու գե լը, քվե ար կու թյան խցիկ (uե նյակ) մուտք գոր ծե լը, ի նչ պեu 
նաև քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյունն այլ կերպ խախ տե լը`
 պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա տի կից յոթ հա
րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` եր կուuից ե րեք տա րի ժամ կե տով;

 ՀՈԴ ՎԱԾ 154.1. ԿԵՂԾ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ քՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵՐ ԿԱՄ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ
ՆԵՐ ՊԱՏ ՐԱU ՏԵ ԼԸ ԿԱՄ Ա ԿՆ ՀԱՅՏ ԿԵՂԾ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ քՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ
ՆԵՐ ԿԱՄ քՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵՐ ՀԱՆՁ ՆԵ ԼԸ ԿԱՄ Ի ՐԱՑ ՆԵ ԼԸ

1. Ա նձ նա կան դր դումն ե րով կամ խմ բային շա հե րից ել նե լով` կեղծ ը նտ րա կան քվե ա
թեր թիկ ներ կամ քվե ար կու թյան ծրար ներ պատ րաu տե լը կամ ա կն հայտ կեղծ քվե ա
թեր թիկ ներ կամ քվե ար կու թյան ծրար ներ հանձ նե լը կամ այլ ե ղա նա կով ի րաց նե լը`
 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` ե րե քից յոթ տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռ նագ րավ
մամբ կամ ա ռանց դրա:

2. Նույն ա րար քը, ո րը կա տար վել է խո շոր չա փե րով, մի խումբ ան ձանց կող մից նախ
նա կան հա մա ձայ նու թյամբ`
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 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` վե ցից տաuը տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռ նագ րավ
մամբ կամ ա ռանց դրա:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 154.2. Ը ՆՏ ՐՈ ՂԻ ԿԱՄ քԻ Ա ԶԱՏ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱ ՆԸ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈ ՏԵ ԼԸ
 Թեկ նա ծու նե րից որ ևէ մե կի oգ տին կողմ կամ դեմ քվե ար կե լու, ը նտ րու թյուն նե րին մաu
նակ ցե լու կամ ը նտ րու թյուն նե րին մաu նակ ցե լուց հրա ժար վե լու պայ մա նով թեկ նա ծու նե րից 
ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով կա շառք u տա նա լը`
 պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հինգ հա րյու րա պա տի կից յոթ հա
րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` մե կից ե րեք տա րի ժամ կե տով: 

Ընտ րո ղին թեկ նա ծու նե րից որ ևէ մե կի oգ տին կողմ կամ դեմ քվե ար կե լու, ը նտ րու թյուն նե
րին մաu նակ ցե լուն կամ ը նտ րու թյուն նե րին մաu նակ ցե լուց հրա ժար վե լուն հար կադ րե լը, ո րը 
կա տար վել է գույ քին վաu պատ ճա ռե լու u պառ նա լի քով, ան ձամբ կամ միջ նոր դի մի ջո ցով 
կա շառք տա լով, բռ նու թյամբ կամ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու u պառ նա լի քով`
 պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա զա րա պա տի կից եր կու հա
զար հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` ե րե քից հինգ տա րի ժամ կե
տով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 154.3. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԿՆԻ քԸ ՉՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ ՆԵ ԼԸ, ԿՆԻ քԻ 
ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ UԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ ԿԱՐ ԳԸ ԽԱԽ ՏԵ ԼԸ

 Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը uահ ման ված ժամ կե տում դրա հա մար պա տաu խա նա
տու ան ձի կող մից չվե րա դարձ նե լը, ի նչ պեu նաև կնի քի պահ պան ման հա մար uահ ման ված 
կար գը խախ տե լը`
 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` մե կից ե րեք տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.4. ԶԵՆ քՈՎ` ՏԵ ՂԱ ՄԱUԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՄՈՒՏք ԳՈՐ ԾԵ ԼԸ
Ք վե ար կու թյան o րը զենք կրե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մից զեն քով ցու ցադ րա բար 
տե ղա մաuային կենտ րոն (ք վե ար կու թյան խցիկ) մուտք գոր ծելն ա ռանց ծա ռայո ղա կան ան
հրա ժեշ տու թյան`
 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` մե կից ե րեք տա րի ժամ կե տով:

ՀՈԴ ՎԱԾ 154.5. ՎU ՏԱՀ ՎԱԾ ԱՆ ՁԻՆ, Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՆ ԴԱ ՄԻՆ, ԴԻ
ՏՈՐ ԴԻՆ ԿԱՄ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԻ ՆԵՐ ԿԱՅԱ
ՑՈՒՑ ՉԻՆ Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՓԱU ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻՆ ԾԱ ՆՈ ԹԱ ՆԱ ԼՈՒՆ ԽՈ ՉԸՆ
ԴՈ ՏԵ ԼԸ, Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՊԱՏ ՃԵՆ ՆԵՐ ՉՏԱ ԼԸ

Վu տահ ված ան ձին, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին, դի տոր դին կամ զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջո ցի ներ կա յա ցուց չին ը նտ րա կան փաu տաթղ թե րին uահ ման ված դեպ քե
րում և կար գով ծա նո թա նա լուն խո չըն դո տե լը, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու
թյուն նե րի պատ ճեն նե րը, քաղ վածք նե րը չտա լը`
 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` ե րե քից հինգ տա րի ժամ կե տով:

 ՀՈԴ ՎԱԾ 154.6. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ՉԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏ ՇԱՃ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ

 Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից իր լի ա զո րու թյուն նե րը չկա տա րե լը կամ 
ոչ պատ շաճ կա տա րե լը, ո րի ար դյուն քում ան հնա րին է դար ձել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից քվե ար կու թյան կամ ը նտ րու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մը`
 պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` եր կուuից հինգ տա րի ժամ կե տով` ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց
նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով` ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի 
ժամ կե տով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
ՀՈՒՇԱԹԵՐԹ  
 ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՋՈՐ ԴԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

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

Ք վե ար կու թյան օ րը ժա մը 7:008.00

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն.

 � ս տու գել պա հա րա նին սոսնձ ված թղ թի ամ բող ջա կա նու թյու նը և ոս տի կա նու թյան ծա
ռայող նե րից ըն դու նել չհր կիզ վող պա հա րա նը,

 � գ րան ցա մա տյա նում լրաց նել պա հա րանն ըն դու նե լու մա սին ար ձա նագ րու թյու նը, 
 � ի րա կա նաց նել վի ճա կա հա նու թյուն հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի գոր ծա ռույթ ներն ու 
դրանց հեր թա փո խը ո րո շե լու հա մար,

 �  վի ճա կա հա նու թյան ար դյունք նե րը գրան ցել գրան ցա մա տյա նում,
 �  բա ցել չհր կիզ վող պա հա րա նը,
 �  հա նել հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը և հանձ նա ժո ղո վի յու
րա քան չյուր ան դա մին հանձ նել նա խորդ օր վա վի ճա կա հա նու թյամբ ի րեն տրա մադր
ված ան հա տա կան կնի քը,

 �  հա նել հա րյու րա կան փա թեթ նե րով քվե ա թեր թիկ նե րը և քվե ար կու թյան ծրար նե րը ու 
հանձ նել քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ հատ կաց նող ան դա մին (ան
դամն ե րին),

 �  հա նել ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը և հանձ նել ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա
տաս խա նա տու ան դա մին (ան դամն ե րին),

 �  հա նել հանձ նա ժո ղո վի փա թե թա վոր ված կնի քը, ստու գել փա թե թա վոր ված կնի քի 
փա թե թի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, բա ցել փա թե թա վոր ված կնի քը, գրան ցա մա տյա նում 
կնիք դնե լով՝ հայ տա րա րել կնի քի հա մա րը,

 �  հա նել դրոշ մակ նի քը,
 �  հանձ նա ժո ղո վի կնի քը և դրոշ մակ նի քը հանձ նել քվե ար կու թյան ծրար նե րը կն քող և 
քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու ան դա մին: Նրան փո խան ցել հա մա պա տաս
խան թա նաք նե րով թա նա քոտ ված բար ձիկ ներ,

 � ս տու գել քվե ա տու փի (առ կա յու թյան դեպ քում նաև շր ջիկ ա րկ ղի) դա տարկ լի նե լը 
(բարձ րա ձայն հայտ նել այդ մա սին), և մինչև փա կե լը այն ցու ցադ րել նիս տին ներ կա 
լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց, ա պա փա կել և հա տուկ կա պիչ նե րով կն քել քվե
ա տու փը (առ կա յու թյան դեպ քում նաև շր ջիկ ա րկ ղը):

Ու շադ րու թյուն

•	 Նշ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են այն հաշ վով, որ պես զի ժա մը 8.00-ի դրու-
թյամբ կա տար ված և ա վարտ ված լի նեն:

•	  Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ժա մը 8.00-ին, բարձ րա ձայն հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան 
սկիզ բը և թույ լատ րում ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ:

•	  Տե ղա մա սային կենտ րո նը բաց վե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ան մի ջա պես տե-
ղե կաց նում է ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին տե ղա մա սը 
բաց ված լի նե լու մա սին:
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 ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԻ ՓԱ ԿՈՒՄ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն.
 �  ժա մը 20:00 հայ տա րա րել քվե ար կու թյան ա վար տի մա սին. 
 � ար գե լել ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ. 
 � ք վե ար կու թյան սե նյա կում գտն վող ը նտ րող նե րին տալ քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյուն. 
 � փա կել քվե ա տու փի ճեղ քը. 
 � փա կել տե ղա մա սային կենտ րո նը: 

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆք ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն.

 �  փա թե թա վո րել հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը.
 � ան հա տա կան կնիք նե րի փա թե թը տե ղադ րել ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կում.
 �  հաշ վար կել չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.
 � այդ թվին ա վե լաց նել նախ կի նում մար ված` ը նտ րո ղի կող մից ոչ ճիշտ լրաց ված և հետ 
տր ված, տպագ րա կան խո տա նի պատ ճա ռով սահ ման ված նմու շից տար բեր վող կամ 
կրկն վող հա մա րով քվե ա թեր թիկ նե րը.

 � ս տաց ված թի վը, որ պես մար ված քվե ա թեր թիկ նե րի ը նդ հա նուր թիվ բարձ րա ձայն 
հրա պա րա կել և լրաց նել գրան ցա մա տյա նում.

 �  չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը մա րել դրանք ներք ևի աջ կամ ձախ ան կյու նից 
կտ րե լու մի ջո ցով, այն պես, որ չվ աս վեն հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ե րի՝ քվե ա թեր թի կի 
վրա առ կա ստո րագ րու թյուն նե րը.

 �  մար ված քվե ա թեր թիկ նե րը փաթեթավորել և փա թե թը տե ղադ րել ը նտ րա կան փաս
տաթղ թե րի պար կում.

 �  փա թե թա վո րել օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ նե րը.
 � օգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ե լունդ նե րի փա թե թը տե ղադ րել ը նտ րա կան փաս
տաթղ թե րի պար կում.

 � ա ռան ձինա ռան ձին հաշ վար կել ը նտ րող նե րի հիմն ա կան և լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում 
ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի թվե րը.

 � ընտ րա կան ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թվե րը ա ռան ձին հաշ վար կե լուց հե տո, յու րա
քան չյուր ցու ցա կի դեպ քում բարձ րա ձայն հրա պա րա կել և լրաց նել գրան ցա մա տյա
նում. 

 � բո լոր ցու ցակ նե րի ը նտ րող նե րի թվե րը գու մա րել, գու մա րը բարձ րա ձայն հրա պա րա
կել որ պես ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր թիվ և լրաց նել գրան ցա մա տյա նում.

 � ա ռան ձինա ռան ձին հաշ վար կել ը նտ րող նե րի հիմն ա կան և լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե
րում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թվե րը (ս տո րագ րու թյուն նե րի հի ման 
վրա).

Ու շադ րու թյուն

Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում 
•	 մինչև ժա մը 11.30-ը, 14.30-ը, 17.30-ը և 20.30-ը ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ-

նա ժո ղով է հա ղորդ վում հա մա պա տաս խա նա բար մինչև ժա մը 11.00-ն, 14.00-ն, 17.00-ն և 
20.00-ն տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թի վը.

•	  հա ղորդ ված թվե րը գրառ վում են նաև տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա նում:
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 � յու րա քան չյուր ցու ցա կի հա մար ա ռան ձինա ռան ձին բարձ րա ձայն հայ տա րա րել և 
լրաց նել գրան ցա մա տյա նում յու րա քան չյուր թի վը իր ան վան դի մաց. 

 � բո լոր ցու ցակ նե րի մաս նա կից նե րի թվե րը գու մա րել, բարձ րա ձայն հայ տա րա րել թի
վը և որ պես մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թիվ լրաց նել գրան ցա մա տյա նում.

 � ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը փաթեթավորել և փաթեթը տե ղադ րել ը նտ րա կան փաս
տաթղ թե րի պար կում:

ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ ՆԵ ՐԻ ԵՎ քՎԵ Ա ԹԵՐ ԹԻԿ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 �  բա ցել քվե ա տու փը,
 � քվե ա տու փից հա նել քվե ար կու թյան մեկ ծրար, 
 � բարձ րա ձայն հայ տա րա րել ծրա րի սահ ման ված կամ չսահ ման ված նմու շի լի նե լու մա
սին,

 � ցու ցադ րել այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար,
 � սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրա րից հա նել քվե ա թեր թի կը,
 � բարձ րա ձայն հայ տա րա րել քվե ա թեր թի կի վա վեր, ան վա վեր կամ չսահ ման ված նմու
շի լի նե լու մա սին,

 � վա վեր քվե ա թեր թի կի դեպ քում բարձ րա ձայն հայ տա րա րել նաև, թե ի նչ պես է քվե
արկ ված,

 � քվե ա թեր թի կը ցու ցադ րել այն պես, որ այն տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար:

 Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը կրկն վում են քվե ա տու փում առ կա բո լոր ծրար նե րի և քվե ա թեր
թիկ նե րի հա մար: 

ք վե ար կու թյան ծրար նե րը և քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո րե լուց հե տո մեկ առ մեկ 
հաշ վարկ վում է.

 � յու րա քան չյուր թեկ նա ծու ին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը, 
 � մեկ թեկ նա ծու քվե արկ վե լու դեպ քում թեկ նա ծու ին կողմ կամ դեմ քվե արկ ված քվե ա
թեր թիկ նե րի թի վը, 

 � ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը,
 �  սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րի թի վը:

 փա թե թա վոր վում են ա ռան ձին փա թեթ նե րում (ծ րար նե րում) և յու րա քան չյու րի վրա նշ
վում է դրա պա րու նա կու թյու նը: 

Չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու թյան ծրար նե րը և չսահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թիկ նե րը 
մար վում են, չեն հաշ վարկ վում, հաշ վի չեն ա ռն վում ար դյունք ներն ամ փո փե լիս և փա թե թա
վոր վում են ա ռա ձին փա թե թում և փա թե թի վրա նշ վում է «Չ սահ ման ված նմու շի քվե ար կու
թյան ծրար ներ» բա ռե րը, և այն ա ռանց պար կի մեջ տե ղադ րե լու, ներ կա յաց վում է ը նտ րա
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

 ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄՈՒՄ

 �  Հիմք ըն դու նե լով կա տար ված հաշ վարկ նե րը և գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագր ված 
տվյալ նե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մում է տե ղա մա սում քվե
ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյուն: Ար ձա նագ րու թյու նը կազմ վում է  4 օ րի
նա կից.

 �  Ար ձա նագ րու թյուն նե րը ստո րագ րում են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, քար տու ղա րը 
և ան դամն ե րը, այն կն քում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:
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 �  Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը: Ե թե  նա 
ար ձա նագ րու թյան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ ու նի ա ռար կու թյուն (հա տուկ կար ծիք), 
ա պա այդ մա սին գրա ռում է կա տա րում ար ձա նագ րու թյու նում` դրա հա մար նա խա
տես ված հա տուկ տե ղում: 

Ար ձա նագ րու թյան 4 օ րի նա կից` 

 � մեկ օ րի նակը փակց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում` ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի 
կող քին,

 �  մեկ օ րի նակը տե ղադր վում է ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կում.
 � եր կու օ րի նա կը ներ կա յաց վում են ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ներ կա լի նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
պա հան ջով նրանց տրա մադր վում է ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե
րի ար ձա նագ րու թյու նից քաղ վածք՝ վա վե րաց ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու
ղա րի ստո րագ րու թյուն նե րով և հանձ նա ժո ղո վի կնի քով:

Ու շադ րու թյուն
Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագր վում է մի այն բո լոր տվյալ նե րը լրաց նե լուց հե տո: 
Ար գել վում է նա խա պես ստո րագ րել քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան ձևա-
թուղ թե րը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

Ն կա րագ րու
թյուն

Երբ է  
տրա մադր վում

Որ տեղ է  
գտն վում

Ինչ թա նաք 
է օգ տա
գործ վում

Որ տեղ է  
օգ տա գործ վում

ՏԸՀ կնիք

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

Ք վե ար կու թյան 
ո ղջ ըն թաց քում 
գտն վում է քվե ա
տու փի մոտ տե
սա նե լի տե ղում: 
Քվե ար կու թյան 
ա վար տից հե տո 
ՏԸՀ նա խա գա հի 
մոտ:

Սո վո րա կան 
թա նաք

1. Քվե ար կու թյան ըն թա ցում 
քվե ար կու թյան ծրար նե րը 
կն քե լու հա մար,

2. քվե ար կու թյան ա վա տից հե
տո
•	ը նտ րա կան փաս տաթղ

թե րի փա թեթ նե րը կն քե լու 
հա մար 

•	քվե ար կու թյան ար ձա
նագ րու թյուննե րը և քաղ
վածքնե րը  կն քե լու հա մար:

ՏԸՀ  
դրոշ մակ նիք

18.02.13

ԿԸՀ

Ք վե ար կու թյան 
օ րը

Ք վե ա տու փի 
մոտ, ի սկ շր ջիկ 
ա րկ ղի առ կա յու
թյան դեպ քում 
ե րկ րո դը գտ վում 
է այն ՏԸՀ ան
դա մի մոտ, ո րն 
ի րա կա նաց նում 
է շր ջիկ ա րկ ղով 
քվե ար կու թյուն:

Հա տուկ 
թա նաք 

Մի այն ը նտ րո ղի ան ձը հաս
տա տող փաս տա թուղ թը դրոշ
մակն քե լու հա մար:

ՏԸՀ ան դա մի 
ան հա տա կան 

կնի քը

Ք վե ար կու թյան 
նա խորդ օ րը, 
վի ճա կա հա նու
թյամբ տրա մադր
վում է ՏԸՀ բո լոր 
ան դամն ե րին:

ք վե ար կու թյան 
օ րը ա նընդ հատ 
գտն վում է ՏԸՀ 
ան դա մի մոտ, 
ՏԸՀ  այլ ան դա
մի չի փո խանց
վում:

Սո վո րա կան 
թա նաք

1. Քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը 
ցան կու թյան դեպ քում քվե
ա թեր թիկ նե րի և ը նտ րող նե
րի ցուցկ նե րի է ջե րի հա կա
ռակ կող մը կն քե լու հա մար:

2. Քվե ար կու թյան օ րը 
 պար տա դիր ը նտ րող նե րի 
ցու ցա կում  ը նտ րո ղի տվյալ
նե րը գրան ցե լուց հե տո` 
հանձ նա ժո ղո վի գրանց ման 
հա մար պա տաս խա նա տու 
ան դա մի ան հա տա կան 
կնի քի հա մար նա խա տես
ված սյու նա կում :

Ք վե ար կու թյան օ րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժող վում օգ տա գործ վող ՏԸՀ կնի
քը, դրոշ մակ նի քը, ՏԸՀ ան դա մի ան հա տա կան կնի քը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

Ք վե ա թեր թիկ նե րը և ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը ստո րագ րե լու հա մար ան ցկաց վող վի ճա կա
հա նու թյան թեր թիկ ներ:

ՀՀ Նախագահի ընտրություններ ՀՀ Նախագահի ընտրություններ

ՀՀ Նախագահի ընտրություններ



50



51

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
Քվե ար կու թյան օ րը վի ճա կա հա նու թյամբ գոր ծա ռույթ նե րի բաշխ ման հա մար նա խա տես
ված թեր թիկ ներ, ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նտ րող նե րի թի վը 1000ից ա վե լի է:

ցու ցակ  1 ցու ցակ – 2

ք վե ա թեր թիկ  1 ք վե ա թեր թիկ – 2

ք վե ա տուփ

 Ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա սում կազ մա կերպ վե լու է շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն, 
ա պա՝ «ք վե ա թեր թիկ2» գրու թյամբ թեր թի կը պետք է փո խա րի նել ստորև ներ կա յաց ված 
թեր թի կով:

ք վե ա թեր թիկ և շր ջիկ ա րկղ



52



53

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

Քվե ար կու թյան օ րը վի ճա կա հա նու թյամբ գոր ծա ռույթ նե րի բաշխ ման հա մար նա խա տես
ված թեր թիկ ներ, ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նտ րող նե րի թի վը 1000ից պա կաս է:

ցու ցակ  1 

ք վե ա թեր թիկ  1

ք վե ա տուփ

Ե թե ը նտ րա կան տե ղա մա սում կազ մա կերպ վե լու է շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն, 
ա պա՝ ա ռանց գրու թյան (դա տարկ) թեր թիկ նե րից մե կը պետք է փո խա րի նել ստորև ներ կա
յաց ված թեր թի կով:

շր ջիկ ա րկղ
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