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Սույն ձեռնարկը հրապարակվել է ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության ընտրա
կան օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի պահանջների: Այն կազմվել է Հայաստանի Հանրապետու
թյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից` Հայաստանի Հանրապետության
ընտրական օրենսգրքի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի որոշումն երի հիման վրա:


Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է «Աջակցություն Հայաստանում երկու ընտրական փուլե
րին» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Եվրոպայում անվտանգության և հա
մագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) երևանյան գրասենյակի` Եվրոպական միու
թյան ֆինանսական օժանդակությամբ: Այն նաև հնարավոր է դարձել ամերիկյան ժողովրդի
օժանդակությամբ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով:
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում ՀՀ Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովը և Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը: Այն ոչ մի
կերպ չի արտահայտում ԵԱՀԿ-ի կամ Եվրոպական միության պաշտոնական տեսակետը և
պարտադիր չէ, որ համընկնի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ Կառավարության կարծիքի 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 Co-operation 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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Ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով Հայաստանի Հանրապե
տությունում կազմավորվում է ընտրական հանձնաժողով
ն երի եռաստիճան համակարգ`
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ընտրատարածքային ընտրական հանձնա
ժողով և տեղամասային ընտրական հանձնաժողով:

1

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն ունի առնվազն

7 (յոթ) անդամ:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամ նշանակում են`
1. Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունները մեկական անդամ.
Ազգային ժողովի 2012 թվականի ընտրությունների ժամանակ այդ կուսակցություններն են`
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը,
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը,
«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» կուսակցությունը,
«Օրինաց Երկիր» կուսակցությունը,
«Ժառանգություն» կուսակցությունը
2. համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը` երկու անդամ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ և քարտուղար նշանակվում են հա
մապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ` ԿԸՀ որոշ
մամբ իրականացված բաշխմանը համապատասխան, հանձնաժողովում կուսակցություն
ների նշանակած անդամն երից` Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով
սահմանված կարգով:
 եղամասային ընտրական հանձնաժողովներ կազմավորելու
Տ
հիմունքները եվ կարգը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմում կարող են ընդգրկվել ընտրական իրա
վունք ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
սահմանած կարգով անցել են ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասըն
թացներ և ստացել որակավորման վկայականներ:
Քաղաքացին կարող է ընդգրկվել միայն մեկ ընտրական հանձնաժողովի կազմում:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրա
պետության քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով (տես՝ սույն ձեռնարկի հավել
ված 1) նախատեսված հանցագործությունների համար դատվածություն ունեցող անձինք:
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով
ն երի անդամ չեն կարող լինել`
³³ ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորները.
³³ ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամն երը.
³³ Դատավորները.
³³ Դատախազները.
³³ Նախարարները և նրանց տեղակալները.
³³ Մարզպետները և նրանց տեղակալները.
³³ Համայնքների ղեկավարներն ու ավագանու անդամն երը.
³³ Ոստիկանությունում և ազգային անվտանգությունում, դատական ակտերի հարկա
դիր կատարման ծառայությունում, քրեակատարողական հիմն արկներում ծառայող
ները.
³³ Զինծառայողները.
³³ Վստահված անձինք, լիազոր ներկայացուցիչները, դիտորդները, թեկնածուները:

2

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը`
 կազմակերպում է քվեարկությունը, ամփոփում քվեարկության արդյունքներն ընտրա
կան տեղամասում.
 կազմում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրու
թյուն, արձանագրության օրինակը փակցնում է տեղամասային կենտրոնում.
 հանձնաժողովի կնիքը, դրոշմակնիքը, գրանցամատյանը, քվեարկության արդյունք
ների վերաբերյալ արձանագրության 2 օրինակները, ընտրական փաստաթղթերի
պարկը և քվեատուփը ներկայացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնա
ժողով.
 իրականացնում է ընտրական օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են քվեարկու
թյան օրվանից 5 օր հետո, եթե ընտրության արդյունքները չեն բողոքարկվել: Ընտրության
արդյունքները բողոքարկվելու և վերաքվեարկություն անցկացվելու դեպքում տեղամա
սային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են վերաքվեարկության
օրվանից 5 օր հետո:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղա
մասային կենտրոնում հրավիրվում է հանձնաժողովի կազմավորման
օրվանից հետո` 3-րդ օրը, ժամը 12.00-ին:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ
հանձնաժողովի իր մասնակցած առաջին նիստում հրապարակայնորեն
ընթերցում է պարտավորության տեքստ` «Ընտրական հանձնաժողովի
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անդամի պարտականությունները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջն» ու ստորագրում այն:

4

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները ղեկավարում է հանձնաժողո
վի նախագահը, իսկ նրա հանձնարարության կամ բացակայության դեպքում` հանձնաժո
ղովի քարտուղարը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով
ն երի անդամն երը վերնազգեստի վրա պարտադիր կարգով տեսանելի ձևով կրում են իրենց
վկայականը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստին հանձնաժողովի
անդամն երի մասնակցությունը նշվում է հանձնաժողովի գրանցամա
տյանում, որտեղ յուրաքանչյուրը ստորագրում է իր ազգանվան դիմաց:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է
հանձնաժողովի անդամն երի կեսից ավելին:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է, եթե կողմ է քվեարկել
նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամն երի թվի կեսից ավելին, բացառությամբ հանձնա
ժողովի նախագահի և քարտուղարի պաշտոնանկ անելու վերաբերյալ որոշման, որն ըն
դունվում է հանձնաժողովի անդամն երի ձայների ընդհանուր թվի առնվազն 2/3-ով ընդուն
ված որոշմամբ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով
ն երի որոշումն երի, արձանագրությունների,
գրանցամատյանների գրառումն երի պատճենները և քաղվածքները ստորագրում են հանձ
նաժողովի նախագահը և քարտուղարը, իսկ քվեարկության օրը նաև կնքվում են հանձնա
ժողովի կնիքով:
Ուշադրություն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ստացված փաստաթղթերը կնքվում են միայն
քվեարկության օրը, քանի որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը կարող է
բացվել և օգտագործվել միայն քվեարկության օրը:

 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի իրավունքները,
Տ
պարտականությունները եվ գործունեության երաշխիքները
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի՝
 նախապես ծանոթանալու հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող հարցերին և
փաստաթղթերին.
 ելույթ ունենալու հանձնաժողովի նիստում.
 ներկայացնելու առաջարկություններ և պահանջելու, որ այդ առթիվ անցկացվի
քվեարկություն.
 նիստի մասնակիցներին տալու հարցեր, ստանալու պատասխաններ.
 ծանոթանալու ստացված դիմումն երին, բողոքներին, գրություններին և մյուս փաս
տաթղթերին.
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 հայտնելու ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման
վերաբերյալ իր կարծիքը:
 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է՝
Տ
 իր մասնակցած առաջին նիստում ստորագրել «Ընտրական հանձնաժողով
ն երի ան
դամի պարտականությունները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատաս
խան իրականացնելու մասին» պարտավորության տեքստը.
 կատարել հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասության սահմաններում տված
հանձնարարությունները.
 մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր լիազորությունները.
 մասնակցել հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկությանը:
Ուշադրություն
 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ
Տ
ն երը պարտավոր են մասնակցել քվեար
կությանը: Քվեարկում են անձամբ` կողմ կամ դեմ:
Հանձնաժողովի անդամ
ն երն իրավունք չունեն չմասնակցելու քվեարկությանը կամ ձեռնպահ
քվեարկել:

 նտրական հանձնաժողովի անդամն երին արգելվում է նախընտրական քարոզչություն
Ը
կատարել և ցանկացած բնույթի քարոզչական նյութ տարածել:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրություննե
րի ժամանակահատվածում վարձատրվում է Հայաստանի Հանրապետու
թյան օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի կրկնա
պատիկի, հանձնաժողովի քարտուղարը և հանձնաժողովի անդամն երը՝
նվազագույն աշխատավարձի չափով: Հայաuտանի Հանրապետությունում
նվազագույն ամuական աշխատավարձը 32 500 դրամ է: («Նվազագույն
ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-66-Ն 29.12.2003թ.):
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երը վարձատրվում են ընտրություննե
րի արդյունքներն ամփոփելուց հետո:
Վերաքվեարկություն անցկացվելու դեպքում լրացուցիչ վարձատրություն չի տրվում:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, հանձնաժողովի քարտուղարին
կամ անդամին վարձատրություն չի տրվում, եթե նա չի ստորագրել քվեարկության ար
դյունքների արձանագրությունը կամ եթե նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարել
են:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների
վաղաժամկետ դադարման դեպքերը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ
դադարում են`
 եթե չունի հանձնաժողովում նշանակվելու իրավունք.
 եթե հրաժարվում է ստորագրել պարտավորության տեքստը.
 եթե դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149154.6-րդ հոդվածներով կամ նրա նկատմամբ որպես պատիժ կիրառվել է կալանք
կամ ազատազրկում.
 եթե ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամի պաշտոնից ինքնաբացարկի մասին դի
մում.
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 եթե զորակոչվել է.
 եթե ՏԸՀ նախագահը կամ քարտուղարը ներկայացրել է այդ պաշտոնից ինքնաբացարկի մասին դիմում.
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի և Հանձնաժողովի նախագահի կամ
Հանձնաժողովի քարտուղարի պաշտոնից ինքնաբացարկի մասին դիմումը դիմումատուն
ներկայացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և այդ մա
սին անհապաղ տեղեկացնում իրեն նշանակողին:
Դիմումը պետք է պարունակի դիմումատու ի ազգանունը, անունը, հայրանունը, տեղամա
սային ընտրական հանձնաժողովի համարը, դիմում ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարե
թիվը և ժամը:
Ուշադրություն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ քարտուղարը պաշտոնից ինք
նաբացարկի մասին դիմում կարող է ներկայացնել քվեարկության օրվանից ոչ ու շ, քան 3 օր
առաջ մինչև ժամը 18.00-ը` համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժո
ղովի նախագահին:

Առանձին ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու
մասին որոշում ընդունվելու կամ այդ ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշա
նակվելու դեպքում այդ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ
ն երի լիազորու
թյունները համարվում են վաղաժամկետ դադարած, և նրանք չեն կարող ընդգրկվել վերաք
վեարկություն անցկացնող տեղամասային ընտրական հանձնաժողով
ն երի կազմերում:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահի եվ քարտուղարի պաշտոնանկության կարգը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը
հանձնաժողովի անդամն երի ձայների ընդհանուր թվի առնվազն 2/3-ով
ընդունված որոշմամբ կարող են պաշտոնանկ արվել միայն, եթե
քվեարկության նախորդ օրը կամ քվեարկության օրը ցուցաբերում են
ակնհայտ անգործություն, որի հետևանքով կարող է վտանգվել քվեար
կության նախապատրաստումը կամ քվեարկության բնականոն ընթաց
քը կամ քվեարկության արդյունքների ամփոփումը:
Ուշադրություն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին (քարտուղարին) պաշտոնանկ անե
լու մասին որոշում կայացվելու դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն անհա
պաղ տեղեկացնում է համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահին:

Այդ դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ կամ քարտուղար նշա
նակում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի այլ անդամն երից:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ
ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԿԱ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆՔ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա լինելու իրա
վունք ունեցող անձինք վերնազգեստի վրա պարտադիր կարգով տե
սանելի ձևով կրում են ներկա լինելու իրավունքը հավաստող վկայա
կան:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաև
քվեարկության ամբողջ ընթացքում տեղամասային կենտրոնում և քվե
արկության արդյունքներն ամփոփելու ընթացքում քվեարկության սենյա
կում կարող են ներկա լինել`
 զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, որոնք պետք է ունենան իրենց լրատվամիջոցի կողմից տրված վկայական: Միաժամանակ կարող են
ներկա լինել յուրաքանչյուր լրատվամիջոցը ներկայացնող ոչ ավելի, քան 1 լրագրող և
1 լուսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման 1 օպերատոր,
 միջազգային դիտորդները, որոնք պետք է ունենան ԿԸՀ-ի կողմից տրված վկայա
կան: Միաժամանակ կարող են ներկա գտնվել յուրաքանչյուր հավատարմագրված
կազմակերպությունից մինչև 2 միջազգային դիտորդ և 1 թարգմանիչ,
 տեղական դիտորդները, որոնք միաժամանակ պետք է ունենան երկու վկայական. Ա)
դիտորդի հավատարմագրման վկայական և Բ) ընտրական հանձնաժողովում ընդ
գրկվելու որակավորման վկայական կամ ստուգարքի արդյունքով ստացած դիտոր
դական առաքելություն իրականացնելու վկայական,
 կենտրոնական և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով
ն երի անդամն երը`
համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնա
րարությամբ և համապատասխան վկայականով,
 մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի յուրաքանչյուր թեկնածու ի, հա
մամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների,
կուսակցությունների դաշինքների մեկական վստահված անձ` խորհրդակցական ձայ
նի իրավունքով: Վստահված անձինք պետք է ունենան ԿԸՀ-ի կամ համապատաս
խան ԸԸՀ-ի կողմից տրամադրված վկայական,
 թեկնածուն` միայն տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստին՝
համապատասխան ԸԸՀ-ի կողմից տրված վկայականով:

Վստահված անձինք
Նրանք ներկայացնում են թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակ
ցությունների դաշինքների շահերը:
Վստահված անձն իրավունք ունի՝
 խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցելու ընտրական հանձնաժողովի նիս
տերին, քվեարկության ընթացքում ներկա լինելու քվեարկության սենյակում.
 անարգել ծանոթանալու քվեաթերթիկների նմուշներին, ընտրական հանձնաժողովի
նախագահի, քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամն երից որևէ մեկի ներկայու
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թյամբ, ու մ կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալու տե
ղամասային ընտրական հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական
փաստաթղթերին, տեղամասային ընտրական հանձնաժողով
ն երի որոշումն երին,
նիստերի արձանագրություններին, դատարանի համապատասխան վճիռներին, լի
ազոր մարմն ի` ընտրողին տրամադրած համապատասխան տեղեկանքին, ստանա
լու դրանց պատճենները կամ դրանցից քաղվածքներ (բացառությամբ ընտրողների
ստորագրած ցուցակների), քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ
ինքնուրույն կատարելու քաղվածքներ ընտրողների ստորագրած ցուցակներից.
 ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և դեպքերում բողոքարկելու հանձնա
ժողով
ն երի որոշումն երը, գործողությունները, անգործությունը.
 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով հետևելու քվեաթեր
թիկների տպագրման, փոխադրման, պահպանման և քվեաթերթիկների հաշվարկ
ման գործընթացներին.
 չմիջամտելով հանձնաժողովի անդամի աշխատանքներին` ֆիզիկապես ներկա լինե
լու հանձնաժողովի՝ ընտրողների գրանցում իրականացնող, քվեաթերթիկ և քվեար
կության ծրար հատկացնող անդամն երի, քվեարկության ծրարները կնքող և քվեա
տուփը հսկող անդամի կողքին և հետևելու նրանց աշխատանքներին.
 քվեարկության օրը հետևելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և
դրանց վերաբերյալ հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելու դիտարկումն եր և
առաջարկություններ.
 քվեարկության արդյունքներն ամփոփելիս ընտրական հանձնաժողովի նախագա
հի, քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամն երից որևէ մեկի ներկայությամբ, ու մ
կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալու քվեարկված
քվեաթերթիկներին և դրանցում կատարված նշումն երին, ներկա լինելու քվեաթեր
թիկների հաշվարկմանը և քվեարկության արդյունքների ամփոփմանը.
 իրականացնելու ընտրական օրենսգրքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
Դիտորդը, ԶԼՄ ներկայացուցիչն իրավունք ունեն՝
 ներկա լինելու ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, իսկ քվե
արկության ընթացքում` նաև քվեարկության սենյակում,
 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով
հետևելու քվեաթերթիկների տպագրման, փոխադրման, պահ
պանման և քվեաթերթիկների հաշվարկման գործընթացներին.
 անարգել ծանոթանալու քվեաթերթիկների նմուշներին, ընտրական հանձնաժողո
վի նախագահի, քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամն երից որևէ մեկի ներկա
յությամբ, ու մ կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալու
տվյալ ընտրական հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական փաս
տաթղթերին, ընտրական հանձնաժողով
ն երի որոշումն երին, նիստերի արձանագ
րություններին, դատարանի համապատասխան վճիռներին, լիազոր մարմն ի` ընտրո
ղին տրամադրած համապատասխան տեղեկանքին, ստանալու դրանց պատճենները
կամ դրանցից քաղվածքներ (բացառությամբ ընտրողների ստորագրած ցուցակնե
րի), քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ ինքնուրույն կատարե
լու քաղվածքներ ընտրողների ստորագրած ցուցակներից.
 ազատ տեղաշարժվելու քվեարկության սենյակում՝ քվեաթերթիկների ու քվեատուփի
դիտարկման համար.
 օգտվելու ընտրական օրենսգրքով նախատեսված այլ իրավունքներից:
Դիտորդը, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչն իրավունք չունի միջամ
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տելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին:
Վստահված անձինք, դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացու
ցիչները կարող են լուսանկարահանել, տեսանկարահանել ընտրական հանձնաժողով
ն երի
նիստերը, ինչպես նաև քվեարկության ընթացքը` չխախտելով ընտրողների քվեարկության
գաղտնիության իրավունքը:
Վստահված անձանց, դիտորդների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների իրավունքների որևէ սահ
մանափակում չի թույլատրվում: Ոչ ոք (այդ թվում` ընտրական հանձնաժողով
ն երը) իրա
վունք չունի դիտորդին, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին, վստահ
ված անձին դուրս հանելու քվեարկության սենյակից կամ ցանկացած այլ կերպ նրանց մե
կուսացնելու հանձնաժողովի աշխատանքներին ներկա լինելուց, բացառությամբ նրանց
ձերբակալելու կամ կալանավորելու դեպքերի:
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ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ընտրողների հիմնական ցուցակ
Քվ եա րկ ութ յան օրվ ան ից 2 օր առ աջ տեղ ամ աս ային ըն տր ա
կան հանձն աժ ող ով ի նախ ագ ահ ը լիազ որ մարմն ից ստան ում է
ընտրական տեղամասի ընտրողների հիմն ական ցուցակը երկու օրինա
կից` 1-ին օրինակը կազմված մատյանի ձևով, 2-րդ օրինակը` տեղամա
սային կենտրոնում փակցնելու համար: Ցուցակը էջակալված, ցուցակի
յուրաքանչյուր էջ ստորագրված և կնքված պետք է լինի լիազոր մարմն ի
կողմից: Քվեարկության օրվանից 2 օր առաջ տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովի նախագահը ցուցակի 2-րդ օրինակը փակցնում է տեղամասային
կենտրոնում՝ բոլորի համար տեսանելի տեղում` նախկինում փակցված ցուցակների փոխա
րեն: Ցուցակը փակցված է մնում տեղամասային կենտրոնում մինչև տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովի լիազորությունների դադարման օրը (Տեղամասային ընտրական հանձ
նաժողովի լիազորությունները դադարում են քվեարկության օրվանից 5 օր հետո, եթե ընտ
րության արդյունքները չեն բողոքարկվել: Ընտրության արդյունքները բողոքարկվելու և վե
րաքվեարկություն անցկացվելու դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիա
զորությունները դադարում են վերաքվեարկության օրվանից 5 օր հետո):
Ուշադրություն
Ընտրողների ցուցակի, այդ թվում՝ լրացուցիչ ցուցակների օրինակը (բացառությամբ զինվորական մասում հաշվառված ընտրողների ցուցակի), քվեարկության օրվանից երկու օր
առաջ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը փակցնում է տեղամասային
կենտրոնում բոլորի համար տեսանելի տեղում՝ նախկինում փակցված ցուցակների փոխարեն:

Քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում կազմվող ընտրողների
լրացուցիչ ցուցակ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն ընտրողների հիմն ական ցուցակի հետ միաժա
մանակ ստանում է քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմվող ընտրողների
լրացուցիչ ցուցակի ձևաթղթեր:
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Քվեարկության օրն այս ցուցակում ընդգրկվում են`
 տվ յալ ընտրական տեղամասի տարածքում հաշվառված, սակայն ընտրողների ցու
ցակում չընդգրկված ընտրողները` ընտրողների ցուցակում ընդգրկված չլինելու մա
սին լիազոր մարմն ի տեղեկանքի հիման վրա.
 քվեարկության օրը դատարանի վճիռ ներկայացրած ընտրողները:
Ուշադրություն
Տվ յալ ընտրական տեղամասի տարածքում հաշվառված, սակայն ընտրողների ցուցակում
չընդգրկված ընտրողները լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկվելու համար դիմում են լիազոր մարմ
նի տարածքային ստորաբաժանմանը:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ
Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրության ժամանակ լիազոր
մարմն ի կողմից քվեարկությունից 2 օր առաջ տեղամասային ընտրական հանձնաժո
ղովին կարող են տրամադրվել ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներ՝ երկու օրինակից:
Ցուցակների մեկ օրինակը ՏԸՀ նախագահը փակցնում է տեղամասային կենտրոնում
բոլորի համար տեսանելի տեղում, իսկ մյուս օրինակը պահվում է չհրկիզվող պահարա
նում: Լրացուցիչ ցուցակների տեսակները հետևյալն են՝
 Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակ, որում ընդգրկվում են այլ հա
մայնքի հաշվառում ունեցող ընտրողները,
 Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակ, որում
ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառում
չունեցող ընտրողները,
 Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակ, որում ընդ
գրկվում են քվեարկության օրը համապատասխան ընտրական
տեղամաս գործուղված ոստիկանության ծառայողները,
 Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցու
ցակ, որում ընդգրկվում են ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող և
տեղամասային կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու հնարավո
րություն չունեցող քվեարկությանը մասնակցել ցանկացող ընտ
րողները:

Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի
լրացուցիչ ցուցակ
Ձերբակալվածներին պահելու վայրի ղեկավարը քվեարկության օրը
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հաղոր
դում է ձերբակալված ընտրողների թիվը:
Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ղեկավարն ընտրողների ցուցակը
կազմում է հենց քվեարկության oրը և հանձնում է ձերբակալված անձանց
պահելու վայրում շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն կազմակերպող
տեղամաuային ընտրական հանձնաժողովի անդամին: Ձերբակալված
անձանց պահելու վայրում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը էջակալվում, յուրա
քանչյուր էջը ստորագրվում և կնքվում է ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ղեկավարի
կողմից:
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Զինվորական մասում հաշվառված ընտրողների ցուցակ
Եթե տվյալ տեղամասում քվեարկելու են զինվորական մասում հաշվառ
ված ընտրողներ, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նա
խագահն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախա
գահից, ոչ ու շ, քան քվեարկության նախորդ օրը, ստանում է` զինվո
րական մաuում հաշվառված ընտրողների ցուցակը` զմռսված ծրարով,
որը պահպանվում է հենց այդ վիճակով, չի փակցվում տեղամասային
կենտրոնում և բացվում է միայն քվեարկության oրը տեղամաuային
ընտրական հանձնաժողովում:
Կալանավորված անձանց պահելու վայրում գտնվող
ընտրողների ցուցակ
Կալանավորված անձանց պահելու վայրում գտնվող տեղամասի տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովի նախագահն ընտրողների ցուցակը ստանում է քրեակատարողական
հիմն արկի ղեկավարից` քվեարկության օրվանից 2 օր առաջ:

7

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՑ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը (որին կարող
են ուղեկցել հանձնաժողովի անդամն երը, վստահված անձինք, դիտորդ
ները, ԶԼՄ ներկայացուցիչները) քվեարկության նախորդ օրը ընտրա
տարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստանում է հետևյալ ընտ
րական փաստաթղթերը և պարագաները`

Համամասնական

և մեծամասնական ընտրակարգով ԱԺ ընտրությունների քվեա
թերթիկները (ընտրական տեղամասում ընտրողների թվի մինչև 3 տոկոս ավելի քա
նակով, բայց ոչ պակաս, քան ընտրողների թվից 2 քվեաթերթիկ ավելին).

Համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ԱԺ ընտրությունների քվեար
կության ծրարները (քվեաթերթիկների թվին համապատասխան).

տեղամասային

ընտրական հանձնաժողովի` քվեարկության արդյունքների արձա
նագրության ձևաթղթերը /յուրաքանչյուր ընտրությունների համար առնվազն 4-ա
կան օրինակ/ և արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթեր.

տեղամասային

ընտրական հանձնաժողովի կնիքը՝ փաթեթավորված անթափանց
փաթեթում, փակված, ԿԸՀ-ի և ԸԸՀ-ի կողմից կնքված.

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքները.
հանձնաժողովի և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երի անհա
տական կնիքների օգտագործման համար թանաքը և բարձիկները.

ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը դրոշմակնքելու համար նախատեսված

դրոշմակնիքը: Շրջիկ արկղով քվեարկություն կազմակերպող տեղամասային ընտ
րական հանձնաժողովին տրամադրվում է երկու դրոշմակնիք.

ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը դրոշմակնքելու համար նախատեսված
հատուկ թանաքը և բարձիկը/բարձիկները.
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քվեախցիկները (յուրաքանչյուր 750 ընտրողի համար մեկ քվեախցիկ հաշվարկով).
2 քվեատուփ իրենց կապիչներով` 1-ը ԱԺ համամասնական ընտրակարգով քվեար

կության քվեաթերթիկների համար, 2-րդը` մեծամասնական ընտրակարգով քվեար
կության քվեաթ
 երթիկների համար.

շրջիկ

արկղ իր կապիչներով, եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը
քվեարկություն է կազմակերպելու ստացիոնար բժշկական հաստատությունում կամ
ձերբակալված անձանց պահելու վայրում.

ծրարներ ընտրական փաստաթղթերը փաթեթավորելու համար.
տեսակավորված և փաթեթավորված ընտրական փաստաթղթերը

հավաքելու հա
մար մեկանգամյա օգտագործման 2 պարկ (մեկը համամասնական ընտրակարգով
ընտրության ընտրական փաստաթղթերի համար, մյուսը` մեծամասնական ընտրա
կարգով ընտրության ընտրական փաստաթղթերի համար).

համամասնական

ընտրակարգով ընտրության քվեաթերթիկին համապատասխա
նող ստվարաթղթի կաղապար՝ տեսողության պատճառով քվեաթերթիկն ինքնուրույն
լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողների համար.

քվեաթերթիկների նմուշները` տեղամասային կենտրոնում փակցնելու համար.
համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին քվեարկվող կուսակցություննե
րի, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակները` տեղամասային կենտ
րոնում փակցնելու համար,

ընտրողներին քվեարկության քայլերը բացատրող պաստառներ՝ քվեարկության սենյակում փակցնելու համար,

գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:
Ընտրական փաստաթղթերն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստացվում
են հանձնողի ու ընդունողի կողմից ստորագրելու և ստացական տալու միջոցով:
Ուշադրություն
Մինչև քվեարկության օրը փաթեթավորված կնիքի փաթեթը բացելն արգելվում է և հանգեց
նում քրեական պատասխանատվության:
Ուշադրություն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ստուգում է, որ հանձնաժողովին
հատկացված քվեարկության արդյունքների արձանագրությունների բոլոր օրինակներում ընտ
րատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից լրացված լինեն տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը և ելունդների համարները:

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը
(լրացվում է ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի կողմից)
 լունդների համարները
Ե
(լրացվում է ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի կողմից)

(Ա) ___________________________________________

N _____________________________________________
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 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործողու
Տ
թյունները քվեարկության նախորդ օրը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ավարտել
ստորև նշված բոլոր գործողությունները մինչև մայիսի 5-ը՝ ժամը
24:00-ը:

 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի
Տ
անհատական կնիքների բաշխումը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն իր նիստում վիճակահանու
թյամբ բաշխում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի
անհատական կնիքները: Այդ նպատակով՝
1. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն անհատա
կան կնիքները տեղավորում է վիճակահանության արկղի մեջ.
2. հանձնաժողովի անդամն երը, այդ թվում` հանձնաժողովի նախագա
հը և քարտուղարը, ազգանունների, իսկ ազգանունները համընկնելու
դեպքում՝ անունների (հայրանունների) այբբենական հերթականությամբ վիճակահա
նության արկղից հանում են մեկական անհատական կնիք
3. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի համապատասխան
մասում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 7) իր ազգանվան դիմաց դնում անհատական կնի
քի նմուշը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը կարող է ունենալ սեփական դրոշմ,
սակայն այն ունենալը պարտադիր չէ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը սեփական դրոշմը, իր ստորագրու
թյան փոխարեն, կարող է օգտագործել միայն հետևյալ դեպքերում.
✓✓ դրոշմել քվեաթերթիկները և ընտրողների ցուցակների բոլոր էջերը (ԸՕ 59-րդ
հոդվածի 7-րդ մաս),
✓✓ դրոշմել հաշվարկված և տեսակավորված քվեարկության ծրարների ու քվեաթեր
թիկների փաթեթները (ԸՕ 67-րդ հոդվածի 8-րդ մաս),
✓✓ դրոշմել ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկը (ԸՕ 71րդ հոդվածի 7-րդ մաս):
✓✓ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կար
գի համաձայն գրանցամատյանում դրվում է նաև տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի անդամի ստորագրության և սեփական դրոշմի նմուշները:
Վիճակահանություն` տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
քվեաթերթիկները ստորագրող հանձնաժողովի
երեքական անդամներին որոշելու համար
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանությամբ որոշում է համամասնա
կան ընտրակարգող ընտրությունների քվեաթերթիկները և ընտրողների ցուցակների էջերը
ստորագրող ՏԸՀ երեք անդամն երին, ինչպես նաև մեծամասնական ընտրակարգով ընտ
րությունների քվեաթերթիկները ստորագրող ՏԸՀ երեք անդամն երին: Վիճակահանությամբ
որոշված այդ ՏԸՀ անդամն երը պարտավոր են 2012 թ. մայիսի 5-ին` մինչև ժամը 24:00-ը
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ստորագրել կամ սեփական դրոշմով դրոշմել կամ անհատական կնիքով կնքել բոլոր քվեա
թերթիկները և ընտրողների ցուցակների բոլոր էջերը:
ՏԸՀ-ն անցկացնում է մեկ վիճակահանության, որին մասնակցում են տեղամասային ընտ
րական հանձնաժողովի բոլոր անդամն երը` այդ թվում հանձնաժողովի նախագահը և քար
տուղարը:
1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նախապատրաստում է նիս
տին ներկա հանձնաժողովի անդամն երի թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող
թերթիկներ (տես` հավելված 3)
2. երեքի վրա նշում է «համամասնական» բառը, մյուս երեքի վրա` «մեծամասնական»
բառը, իսկ մեկ թերթիկը մնում է դատարկ:
3. ՏԸՀ նախագահը թերթիկները քառապատիկ ծալում է՝ այնպես, որ դրանք միմյանցից
չտարբերվեն և գցում է վիճակահանության համար նախատեսված տուփի մեջ:
4. ՏԸՀ անդամն երը, այդ թվում` ՏԸՀ-ի նախագահը և քարտուղարը, ազգանունների,
իսկ ազգանունները համընկնելու դեպքում՝ անունների (հայրանունների) այբբենա
կան հերթականությամբ վիճակահանության արկղից հանում են մեկական թերթիկ:
5. Վիճակահանության արդյունքներն արձանագրվում են տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի գրանցամատյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 8):
Քվեաթերթիկների եվ ընտրողների
ցուցակների ստորագրումը
 եղամասային ընտրական հանձնաժողովը հաշվում է ստաց
Տ
ված քվեաթերթիկները և հերթական համարներով հարյուրական
քվեաթերթիկ, դրանց վրա առկա անցքերի մասով` կապում,
հանձնաժողովը հաշվում է նաև քվեարկության ծրարները և
առանձնացնելով հարյուրական ծրար` կապում,
քվեաթերթիկները կապելուց հետո վիճակահանությամբ որոշված հանձնաժողովի
անդամն երից երեքը (որոնց բաժին է ընկել «համամասնական» բառը պարունակող
թերթիկ) ստորագրում կամ սեփական դրոշմով դրոշմում կամ անհատական կնիքով
կնքում են համամասնական ընտրակարգով ընտրության քվեաթերթիկները, մյուս
երեքը` (որոնց բաժին է ընկել «մեծամասնական» բառը պարունակող թերթիկ) ստո
րագրում կամ սեփական դրոշմով դրոշմում կամ անհատական կնիքով կնքում են մե
ծամասնական ընտրակարգով ընտրության քվեաթերթիկները:
✓✓ Ստորագրությունը, դրոշմը կամ անհատական կնիքը դրվում է
քվեաթերթիկի հակառակ կողմում` հատման գծից ներքև, այն
պես, որ քվեաթերթիկները մարելու ժամանակ ստորագրու
թյունների ամբողջականությունը պահպանվի:

123456
7 8 9 10 11

✓✓ Վիճակահանությամբ որոշված հանձնաժողովի յուրաքանչյուր
անդամ ինքն է որոշում ստորագրելու իր համար նախընտրելի
տարբերակը: Եթե դնելու է ստորագրություն, ապա նա տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի գրանցամատյանի սահմանված տեղում դնում է իր ստորագրու
թյան նմուշը, սեփական դրոշմով դրոշմելու դեպքում` դրոշմի, տեղամասային ընտ
րական հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքով կնքելու դեպքում` այդ
կնիքի նմուշը:
Ուշադրություն
Քվեաթերթիկները և ընտրողների ցուցակների էջերը ստորագրելու ընթացքում հանձնաժողո
վի անդամը ստորագրման իր ընտրած տարբերակը փոփոխել չի կարող:
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Ստորագրելու ժամանակ հանձնաժողովը ստուգում է քվեաթերթիկների համարների հեր
թականությունը: Տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմուշից տարբերվող
կամ կրկնվող համարներով քվեաթերթիկը կապից հանվում է, քվեաթերթիկի վրա նշվում է
«խոտան» բառը՝ ինչի վերաբերյալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցա
մատյանում կատարվում է գրառում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 9): Տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են նաև տպագրական խոտանի պատ
ճառով քվեաթերթիկների համարների հերթականության խախտման դեպքերը:
Տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմուշից տարբերվող կամ կրկնվող
համարով քվեաթերթիկները մարվում են: Մարված քվեաթերթիկները պահվում են տե
ղամասային ընտրական հանձնաժողովի չհրկիզվող պահարանում և քվեարկության
արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվարկվում մնացած մարված քվեաթերթիկնե
րի հետ:
Ուշադրություն
Մարումն իրականացվում է քվեաթերթիկի ներքևի աջ կամ ձախ անկյունից կտրելու միջոցով`
չվ
ն ասելով քվեաթերթիկի հակառակ կողմում դրված ստորագրությունները կամ կնիքները:

Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների քվեաթերթիկ
ները ստորագրող հանձնաժողովի անդամն երը ստորագրում կամ սեփական դրոշմով
դրոշմում կամ անհատական կնիքով կնքում են ընտրողների ցուցակների էջերը, այդ
թվում բոլոր լրացուցիչ ցուցակների էջերը:
✓✓ Ստորագրությունը, դրոշմը կամ անհատական կնիքը դրվում է ընտրողների ցու
ցակի յուրաքանչյուր էջի հակառակ կողմում:
Քվեաթերթիկներն ու ընտրողների ցուցակների էջերը ստորագրելուց հետո փաստաթղթե
րի պահպանման համար նախատեսված չհրկիզվող պահարանում տեղադրվում են`.
✓✓ քվեաթերթիկների կապերը,
✓✓ ընտրողների ցուցակները,
✓✓ ընտրողների լրացուցիչ ցուցակները,
✓✓ քվեարկության ծրարների փաթեթները,
✓✓ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի փաթեթավորված կնիքը,
✓✓ ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը դրոշմակնքելու համար նախատեսված
դրոշմակնիքը (դրոշմակնիքները),
✓✓ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքները:
Պահարանը փակվում և փակման մասը թղթով սոսնձվում է: Սոսնձված թղթի վրա ստո
րագրում կամ սեփական դրոշմով դրոշմում են հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղա
րը. հանձնաժողովի մյուս անդամն երը և վստահված անձինք ևս կարող են ստորագրել կամ
սեփական դրոշմով դրոշմել սոսնձված թղթի վրա:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պահարանը հանձնում է պահ
պանման ոստիկանության ծառայողներին, որի մասին գրանցամատյանում կազմվում է ար
ձանագրություն (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 9):
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Ուշադրություն
Քվեարկության սենյակի կահավորումը պետք է ավարտվի քվեար
կության նախորդ օրը` մինչև ժամը 24:00-ը:

Քվեարկության խցիկները տեղադրվում են միմյանցից առնվազն 1 մետր հեռավորու
թյամբ և այն դիրքով, որ ընտրողը քվեարկելիս լինի հանձնաժողովին դեմքով և թիկուն
քով դեպի պատը:
Ընտրողների գրանցման, ընտրողներին քվեաթերթիկներ ու քվեարկության ծրարներ հատ
կացնելու և քվեարկության ծրարները կնքելու համար տեղամասային կենտրոններում տե
ղադրվում են աշխատանքային սեղաններ:
Ընտրողների գրանցման և ընտրողներին քվեաթերթիկներ ու քվեարկության ծրարներ հատ
կացնող անդամն երի աշխատատեղերից յուրաքանչյուրի միջև նախատեսվում է առնվազն
մեկ աշխատատեղ վստահված անձի համար: Եթե ընտրողների գրանցում իրականացնող և
ընտրողներին քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ հատկացնող երկու անդամն երն
էլ նշանակված են խորհրդարանական ընդդիմություններ կայացնող կուսակցությունների
(կուսակցությունների դաշինքների) կողմից, ապա վստահված անձի համար նախատես
ված աշխատատեղը զբաղեցնելու նախապատվության իրավունք ունի խորհրդարանական
մեծամասնություն ներկայացնող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) կամ նրա
առաջադրած թեկնածու ի վստահված անձը, ընդ որում առավել մեծ խմբակցություն ունեցող
կուսակցության վստահված անձն ունի առաջնություն: Հակառակ (մն ացած բոլոր) դեպքում
այդ տեղը զբաղեցնելու նախապատվության իրավունք ունի խորհրդարանական ընդդիմու
թյուն ներկայացնող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) կամ նրա առաջադրած
թեկնածու ի վստահված անձը, ընդ որում առավել մեծ խմբակցություն ունեցող կուսակցու
թյան վստահված անձն ունի առաջնություն, եթե այդ կուսակցության (կուսակցությունների
դաշինքի) նշանակած հանձնաժողովի անդամը ընտրողներին գրանցելու կամ քվեարկու
թյան ծրար և քվեաթերթիկ հատկացնելու գործառույթ չի իրականացնում:
Քվեատուփը, հանձնաժողովի անդամն երի աշխատասեղանները տեղադրվում են ընտրա
կան տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց համար տեսանելի տեղում:
Քվեարկության սենյակում կամ դրա մուտքի մոտ փակցվում են քվեաթերթիկների նմուշնե
րը, կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակները:
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Քվեարկության սենյակի գծագիր
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 ԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
Տ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՕՐԸ

 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երը քվեարկու
Տ
թյան օրը պետք է ներկայանան տեղամասային կենտրոն ոչ ու շ, քան
ժամը 06:45-ին:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, ստուգելով պա
հարանին սոսնձված թղթի ամբողջականությունը, ոստիկանության ծա
ռայողներից ընդունում է չհրկիզվող պահարանը, որի մասին գրանցա
մատյանում կազմվում է արձանագրություն (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 9):
Այդ պահին չհրկիզվող պահարանը դեռ չի բացվում:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստը սկսում է քվեարկու
թյան օրը` ժամը 7:00-ին:
Նիստի ժամը տեղափոխվել չի կարող:
Ուշադրություն
Եթե նիստին ներկայացել են վստահված անձինք, դիտորդներ, ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, վե
րադաս (կենտրոնական և (կամ) ընտրատարածքային) ընտրական հանձնաժողովի անդամ
ներ, ստուգվում է նրանց համապատասխան վկայականների առկայությունը վերնազգեստի
վրա:

Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների
տվյալները լրացվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյա
նի երկրորդ մասում` յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղում (ՏԸՀ գրանցամա
տյան, էջ 37 և 42):
Քվեարկության օրը` ժամը 7.00-ի նիստում հանձնաժողովը վիճակահանությամբ որոշում է.
1. ընտրողների գրանցումն իրականացնող անդամն երին` մինչև 1 000 ընտրողի հաշ
վարկով առնվազն մեկ անդամ.
2. քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ հատկացնող անդամն երին` մինչև
1 000 ընտրողի հաշվարկով առնվազն մեկ անդամ.
3. քվեարկության ծրարների կնքման և քվեատուփի համար պատասխանատու առն
վազն մեկ անդամի.
4. շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն անցկացնող առնվազն մեկ անդամի (նման ան
հրաժեշտության դեպքում).
5. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երի` 2 ժամը մեկ պարբերակա
նությամբ գործառույթների հերթափոխը:
Հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը գործառույթների բաշխման վիճակահանու
թյանը չեն մասնակցում (տես՝ հավելված 4):
Վիճակահանությունն իրականացվում է հետևյալ կերպ`
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը վիճակահանությանը մասնակցող
հանձնաժողովի անդամն երի թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներից
(տես Հավելված 4).
 մեկ
 ի վրա նշում է «ցուցակ-1», իսկ ընտրական տեղամասում 1000-ից ավել ընտրողի
դեպքում՝ հաջորդ թերթիկի վրա` «ցուցակ-2» բառերը,
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 մեկի վրա նշում է «քվեաթերթիկ-1», իսկ ընտրական տեղամասում 1000-ից ավել
ընտրողի դեպքում՝ հաջորդ թերթիկի վրա` «քվեաթերթիկ-2» բառերը: Ստացի
ոնար բժշկական հաստատությունում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում
շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն կազմակերպելու դեպքում երկրորդ թերթիկի
վրա նշվում է «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» բառերը,
 մեկի վրա նշում է «քվեատուփ» բառը.
 մեկի վրա նշում է «շրջիկ արկղ» բառերը` ստացիոնար բժշկական հաստատությու
նում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկու
թյուն կազմակերպելու դեպքում, եթե ընտրական տեղամասում ընտրողների թիվը չի
գերազանցում 1000-ը:
Բոլոր թերթիկները (նաև նշում չպարունակող) ծալում է այնպես, որ միմյանցից չտարբեր
վեն և տեղավորում վիճակահանության արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամն երը, բացա
ռությամբ հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի, ազգանունների, իսկ ազգանուննե
րը համընկնելու դեպքում՝ անունների (հայրանունների) այբբենական հերթականությամբ
վիճակահանության արկղից հանում են մեկական թերթիկ:
Ամբողջ աշխատանքը բաժանվում է 6 հերթափոխի՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողու
թյամբ՝
1) ժամը 8:00-10:00-ը,
2) ժամը 10:00-12:00-ը,
12
10
14
3) ժամը 12:00-14:00-ը,
4) ժամը 14:00-16:00-ը,
8
16
5) ժամը 16:00-18:00-ը,
18
6) ժամը 18:00-20:00-ը:
6 հերթափոխից յուրաքանչյուրի համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն
իրականացնում է առանձին վիճակահանություն:

Հերթափոխ

Վիճակահանությունների արդյունքները գրառվում են տեղամասային ընտրական հանձնա
ժողովի գրանցամատյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 13):

8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
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Ընտրողների գրանցումն Քվեաթերթիկներ և քվեարկու
Քվեար
Շրջիկ արկղի
իրականացնող
թյան ծրարներ հատկացնող
կության
միջոցով
(մինչև 1000 ընտրողի
(մինչև 1000 ընտրողի հաշվար ծրարների
քվեարկություն
հաշվարկով առնվազն`
կով առնվազն` մեկ,
կնքման և
անցկացնող
մեկ, իսկ 1000-ից ավելի
իսկ 1000-ից ավելի դեպքում ` քվեատուփի
(մինչև 1000 ընտրող
դեպքում` երկու անդամ)
երկու անդամ)
համար պա ունեցող ընտրական տե
տասխանա
ղամասում)
տու
«քվեաթերթիկ
 յունակը նշվում է
Ս
(առնվազն համապետական ընտրու
«ցուցակ
«ցուցակ
«քվեա2» կամ
«քվեաթերթիկ մեկ անդամի)
1»
2»
թերթիկ 1»
թյունների դեպքում
և շրջիկ արկղ»

Յուրաքանչյուր հերթափոխի դիմաց` դատարկ վանդակներում նշվում է վիճակահանության
արդյունքում համապատաuխան գործառույթն իրականացնող հանձնաժողովի անդամի
անուն-ազգանունը:
Վիճակահանության արդյունքում, ըստ հանձնաժողովի անդամն երին բաժին ընկած թեր
թիկների նշումն երի, հանձնաժողովի անդամն երի միջև բաշխվում են առաջին հերթափոխի
կողմից քվեարկությունը կազմակերպելու համար նախատեսված պարտականությունները:
Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ամեն հերթափոխի ժամանակ իրականացնում է այն
գործառույթը, որի անվանումը պարունակող թերթիկը վիճակահանությամբ բաժին է ընկել
իրեն, բացառությամբ.
 «շրջիկ արկղ» բառերը բաժին ընկած հանձնաժողովի անդամի` 1000 ընտրողը չգե
րազանցող ընտրական տեղամասի դեպքում,
 «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» բառերը բաժին ընկած հանձնաժողովի անդամի`
ընտրական տեղամասում 1000-ից ավել ընտրողի դեպքում` շրջիկ արկղի միջոցով
քվեարկություն կազմակերպելու մասով:
Հանձնաժողովի նախագահը վիճակահանությունների արդյունքներին համապատասխան
ապահովում է հանձնաժողովի անդամն երի` 2 ժամը մեկ պարբերականությամբ հերթափո
խը:
Մինչև տեղամասային կենտրոնի բացումը (մինչև ժամը 8:00-ը) տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովի նախագահը քվեարկությանը ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց ներկայությամբ.
 բացում է չհրկիզվող պահարանը.
 հանում է հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքները և
հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամին հանձնում նախորդ օր
վա վիճակահանությամբ իրեն տրամադրված անհատական կնի
քը, որը մինչև քվեարկության ավարտից հետո փաթեթավորվելը
գտնվում է հանձնաժողովի անդամի մոտ.
 հանում է դրոշմակնիքը.
 հանում է հարյուրական փաթեթներով քվեաթերթիկները և
քվեարկության ծրարներն ու հանձնում է քվեաթերթիկներ և
քվեարկության ծրարներ հատկացնող անդամին (անդամն երին).
 հանում է ընտրողների ցուցակները և հանձնում է ընտրողների
գրանցման համար պատասխանատու անդամին (անդամն երին).
 հանում է հանձնաժողովի փաթեթավորված կնիքը, ստուգում է
փաթեթավորված կնիքի փաթեթի անձեռնմ
խ ելիությունը, բացում
է փաթեթավորված կնիքը՝ մկրատով կտրելով փաթեթը կետագ
ծով նշված տեղում, գրանցամատյանում կնիք դնելով՝ հայտարա
րում է կնիքի համարը (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 13).
 հանձնաժողովի կնիքը և դրոշմակնիքը հանձնում է քվեարկու
թյան ծրարները կնքող և քվեատուփի համար պատասխանատու
անդամին: Նրան նթանաքներով է փոխանցում քվեարկության
ծրարները կնքելու համար թանաքոտված բարձիկը և դրոշմակնք
ման համար հատուկ թանաքով թանաքոտված բարձիկներ: Դրոշ
մակնքման համար նախատեսված հատուկ թանաքը պահվում է
չհրկիզվող պահարանում:
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 ստուգում է քվեատուփի դատարկ լինելը (բարձրաձայն հայտնելով
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այդ մասին), և մինչև փակելը այն ցուցադրում է նիստին ներկա լինելու իրավունք
ունեցող անձանց, ապա փակում և կնքում է քվեատուփը:
Վերոհիշյալ բոլոր գործողությունների մասին համապատասխան գրառում է կատարվում
գրանցամատյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 13):
Ուշադրություն
Նշված բոլոր գործողությունները կատարվում են այն հաշվով, որպեսզի ժամը 8.00-ի դրու
թյամբ կատարված և ավարտված լինեն:

11

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ
Ուշադրություն
Ժամը 8.00-ին տեղամասը պետք է լինի լիարժեք պատրաստ քվեարկու
թյունը սկսելու համար: Հանձնաժողովի անդամ
ն երը պետք է զբաղեց
րած լինեն իրենց տեղերը: Սեղաններին պետք է լինեն ընտրական բոլոր
անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ժամը 8.00-ին, բարձրաձայն հայ
տարարում է քվեարկության սկիզբը և թույլատրում ընտրողների մուտքը քվեարկության
սենյակ:
Ուշադրություն
Եթե քվեարկության օրը` ժամը 8.00-ին, մինչև 1 000 ընտրող ունեցող ընտրական տեղա
մասի դեպքում 5-ից պակաս, իսկ 1 000-ից ավելի ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասի
դեպքում 7-ից պակաս թվով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ է ներկա
յացել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը անմիջապես տեղե
կացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին: Չներկայացած
անդամ
ն երի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են, և անդամ
ն երի թիվը համապա
տասխանաբար մինչև 5 և 7 անդամ լրացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժո
ղովի նախագահը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողով
ն երում ընդգրկվելու իրավունք
ունեցող անձանց թվից:

Տեղամասային կենտրոնը բացվելուց հետո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նա
խագահն անմիջապես տեղեկացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահին տեղամասը բացված լինելու մասին:
Հանձնաժողովի նախագահը
 կազմակերպում և վերահսկում է քվեարկության կազմակերպումն ու
անցկացումը, անհրաժեշտության դեպքում օժանդակում գործառույթ
իրականացնող անդամն երին, փոխարինում նրանց բացակայության
դեպքում.
 պահպանում է կարգ ու կանոնը տեղամասային կենտրոնում և ապա
հովում է քվեարկության գաղտնիությունը.
 կարգավորում է ընտրողների հոսքը տեղամասային կենտրոն.
 ըստ անհրաժեշտության քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ է տրամադրում
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հանձնաժողովի` քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման հա
մար պատասխանատու անդամին, նրանից ընդունելով օգտագործված քվեաթեր
թիկների ելունդները (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 14).
 վիճակահանությունների արդյունքներին համապատասխան
ապահովում է հանձնաժողովի անդամն երի` 2 ժամը մեկ պարբե
րականությամբ հերթափոխը:
 անձնաժողովի քարտուղարը հանձնաժողովի նախագահի հանձնա
Հ
րարությամբ գրառումն եր է կատարում գրանցամատյանում, օժանդա
կում գործառույթ իրականացնող անդամն երին, փոխարինում նրանց
բացակայության դեպքում:
Տեղամասային կենտրոն մուտք գործելը
Արգելվում է տեղամասային կենտրոն զենքով, ռազմամթերքով մուտք գործելը:
Զինծառայողները, ազգային անվտանգության և ոստիկանության զորքերում ծառայողները
տեղամասային կենտրոն մուտք են գործում ոչ շարային կարգով, առանց զենքի, ռազմամը
թերքի:
Քվեարկության բնականոն ընթացքի վտանգման դեպքերում տեղամասային կենտրոն ոս
տիկանները զենքով մուտք գործել կարող են միայն ոստիկանության ծառայողները` տեղա
մասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ:
Քվեարկության սենյակում կուտակումն երից ու խառնաշփոթից խուսափելու նպատակով
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պետք է հսկի և պարբերաբար
ստուգի, թե քվեարկողներից բացի ովքեր են ներկա տեղամասային կենտրոնում, և արդյո՞ք
բոլորն ունեն տեղամասային կենտրոնում ներկա գտնվելու իրավունք:
Տեղամասային կենտրոնում, ընտրական հանձնաժողովի անդամն երից և քվեարկողներից
բացի, կարող են ներկա լինել`
 Վերադաս ընտրական հանձնաժողով
ն երի անդամն երը,
 Յուրաքանչյուր թեկնածու ի, համամասնական ընտրակարգով ընտրություննե
րին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների մեկական
վստահված անձ,
 Յուրաքանչյուր միջազգային կազմակերպությունից մինչև երկու դիտորդ՝ թարգման
չի ուղեկցությամբ, իսկ տեղական դիտորդների դեպքում՝ յուրաքանչյուր կազմակեր
պությունից՝ մեկ դիտորդ,
 Յուրաքանչյուր լրատվության միջոց ներկայացնող մեկ լրագրող և մեկ լուսանկարիչ
կամ տեսաձայնագրման մեկ օպերատոր:
Թեկնածուն քվեարկության ընթացքում տեղամասային կենտրոնում կարող է գտնվել միայն
քվեարկությանը մասնակցելու համար:
Ուշադրություն
Քվեարկության սենյակում միաժամանակ չի կարող գտնվել 15-ից ավելի քվեարկող:

Քվեարկության բնականոն ընթացքն ապահովելու համար տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի նախագահն իրավունք ունի ընտրողներին քվեարկության սենյակ թողնե
լու հերթով` մեկ-մեկ, եթե քվեարկության սենյակում միաժամանակ առկա են 15 քվեարկող:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից այդ գործառույթի կատարումն ապահո
վելու անհնարինության դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պահանջով այն
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իրականացվում է ոստիկանության (հերթապահող ոստիկանի) օժանդակությամբ:
Ուշադրություն
Քվեարկության ընթացքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` մինչև
ժամը 11:30-ը, 14:30-ը, 17:30-ը և 20:30-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով
հաղորդում է համապատասխանաբար մինչև ժամը 11:00-ը, 14:00-ը, 17:00-ը և 20:00-ը տվյալ
ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը (ՏԸՀ գրանցամա
տյան, էջ 18):

 աղորդված թվերը գրառվում են նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրան
Հ
ցամատյանում:
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ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Ընտրողը քվեարկությանը մասնակցում է անձամբ. լիազորված քվեարկությունն արգել
վում է:
Ընտրողների գրանցումը
Քվեարկությանը ներկայացած յուրաքանչյուր ընտրող նախ պետք է գրանցվի:
Առանց սահմանված կարգով գրանցվելու` ընտրողը չի կարող քվեաթերթիկ ստա
նալ և քվեարկել:
Հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու անդամը.
 ընտրողից վերցնում է անձը հաստատող փաստաթուղթը
06.05.2012թ. ԱԺ ընտրություններում անձը հաստատող փաստաթուղթ է համար
վելու՝
✓✓ անձնագիրը (առանց կենսաչափական տվյալների),
✓✓ անձնագրին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը (9-րդ ձև) ` տրված լի
ազոր մարմն ի կողմից,
իսկ զինծառայողների համար`
✓✓ զինվորական վկայականը կամ զինվորական գրքույկը, եթե գրանցվում են
(քվեարկում են) զինվորական մասի կազմած ընտրողների ցուցակում,
✓✓ պարտադիր ժամկետային զինծառայողները ծառայությունից օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակված լինելու դեպքում իրենց մշտա
կան բնակության վայրերում քվեարկում են զինվորական գրքույկներով` ներ
կայացնելով նաև ծառայությունից ժամանակավոր արձակված լինելու մասին
փաստաթղթի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերի վավերականության ժամկետը 10 տարի է: Համա
ձայն ընտրական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ընտրողի անձը հաստատող
փաստաթղթի վավերականության ժամկետի ավարտը հիմք չէ նրան քվեարկության
չթողնելու համար:
 ստուգում է ընտրողի ինքնությունը,
 ընտրողների ցուցակում գտնում է նրա անուն-ազգանունը, դրա դիմացի դատարկ
սյունակում լրացնում է անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները,
✓✓ Ընտրողների ցուցակում տեղ գտած տառասխալը կամ թվային սխալը, մնացած
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տվյալների համապատասխանության դեպքում, հիմք չեն ընտրողին քվեարկելուց
զրկելու համար:
✓✓ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 30.06.2011թ. թիվ 16-Ն որոշման
համաձայն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման
համար պատաuխանատու անդամն ընտրողների ցուցակում տառասխալ կամ
տեխնիկական վրիպակ հայտնաբերելու դեպքում (ընտրողի վերաբերյալ մնա
ցած տվյալների համապատասխանության դեպքում), այդ մասին տեղեկացնելով
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, ընտրողների ցուցակի
լրացուցիչ նշումն երի սյունակում նշում է ճշգրտված տվյալը և ընտրողին հնարա
վորություն տալիս մասնակցել քվեարկությանը։
 ընտրողը ստորագրում է այդ տվյալների դիմաց` ընտրողի ստորագրության համար
նախատեսված սյունակում,
 Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում ընտրողը ստորագրում է համամասնա
կան և մեծամասնական ընտրակարգերով քվեարկությունների համար նախատես
ված առանձին սյունակում,
 ընտրողի գրանցումն իրականացնող անդամն իր անհատական կնիքն է դնում ընտ
րողի ստորագրության դիմաց` համապատասխան սյունակում:
Եթե ընտրողը չի կարող ինքնուրույն ստորագրել ընտրողների ցուցակում, ապա նա իրա
վունք ունի դիմելու այլ քաղաքացու օգնության` բացառությամբ ընտրական հանձնաժո
ղովի անդամն երի:
Քվեաթերթիկ եվ քվեարկության ծրար ստանալը
Գրանցվելուց անմիջապես հետո ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովի` քվեա
թերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանա
տու անդամին:
Քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու անդամը՝
 Անջատում է ԱԺ համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություն
ների մեկական քվեաթերթիկ իրենց ելունդներից և քվեաթերթիկի ներքևի հատվածը
քվեարկության ծրարի հետ միասին հանձնում ընտրողին:
✓✓ Եթե քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո թեկնածու ի, կուսակցության (կուսակ
ցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի գրանցումն անվավեր կամ ուժը
կորցրած է ճանաչվել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդա
մը, մինչև քվեաթերթիկն ընտրողին հանձնելը հորիզոնական գիծ է քաշում քվեա
թերթիկի այդ թեկնածու ի անունը կամ կուսակցության (կուսակցությունների դա
շինքի) անվանումը պարունակող համապատասխան տողի վրա:
 Խնդրում է ընտրողին անցնել քվեարկության խցիկ և քվեաթերթիկը լրացնել միայն
քվեարկության խցիկում:
Ուշադրություն
Եթե ընտրողը մասնակցում է ՀՀ Ազգային ժողովի միայն համամասնական ընտրակարգին,
ապա տրամադրվում է միայն այդ ընտրակարգի քվեաթերթիկը և դրան համապատասխան
ծրարը:

Քվեարկությունը
Ստանալով քվեաթերթիկը և քվեարկության ծրարը, իսկ միաժամանակ մի քանի
ընտրությունների դեպքում` քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ, ընտ
րողն անցնում է քվեարկության խցիկ` քվեարկելու:
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Ընտրողը քվեաթերթիկը լրացնում է գաղտնի՝ քվեարկության խցի
կում: Արգելվում է որևէ ձևով տեղեկանալ, թե ընտրողն ինչպես է
քվեարկում:

Ընտրողը քվեաթերթիկում V ձևի նշում է կատարում այն թեկնածու ի

անվան, կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանման
դիմացի քառանկյունում, որին կողմ է քվեարկում: Մեկ թեկնածու քվեարկվելու
դեպքում ընտրողը, եթե կողմ է քվեարկելու, նշում է կատարում «կողմ եմ» բառերի,
եթե դեմ՝ «դեմ եմ» բառերի դիմաց:

✓✓ Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողն իրա
վունք ունի հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելուց հետո քվեարկության
խցիկ հրավիրելու այլ անձի, ով չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի ան
դամ, վստահված անձ:
✓✓ Անձն իրավունք ունի օգնելու քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորու
թյուն չունեցող միայն մեկ ընտրողի: Օգնողը իրավունք չունի իր կամքը թելադրել
կամ գործել ընտրողի կամիքին հակառակ: Օգնողը իրավունք չունի հրապարակել,
թե ում օգտին է քվեարկել ընտրողը:
✓✓ Բացի նշված դեպքից, քվեաթերթիկը լրացնելիս քվեարկության խցիկում այլ անձի
ներկայությունն արգելվում է։
✓✓ Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողին օգ
նող անձի տվյալները գրառվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
գրանցամատյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 18):

Ընտրողը քվեաթերթիկում նշում կատարելուց հետո քվեարկության խցիկում քվեա

թերթիկը դնում է ծրարի մեջ: Միաժամանակ մի քանի ընտրության ժամանակ յուրա
քանչյուր քվեաթերթիկ պետք է դրվի համապատասխան ընտրության համար նախա
տեսված քվեարկության ծրարի մեջ:
✓✓ Եթե ընտրողը կարծում է, որ քվեաթերթիկը սխալ է լրացրել կամ վնասել է, ապա
կարող է դիմել հանձնաժողովի նախագահին` նոր քվեաթերթիկ ստանալու հա
մար:
✓✓ Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ ընտրողին հատկացվում է նոր
քվեաթերթիկ, ընտրողների ցուցակում կատարվում է համապատասխան նշում
տվյալ ընտրողի անվան, ազգանվան դիմաց: Սխալ լրացված (վ
ն ասված) քվեա
թերթիկին ամրացվում է քվեաթերթիկի ցանկացած մեկ ելունդ, և քվեաթեր
թիկն անհապաղ մարվում է:

Քվեարկության ծրարի կնքում եվ քվեատուփ

Ընտրողը

մոտենում է քվեարկության ծրարը կնքող և քվեատուփի համար
պատասխանատու անդամին: Քվեարկության ծրարը կնքող և քվեատուփի
համար պատասխանատու անդամը:

Պարտադիր ստուգում է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթում տվյալ
ընտրությանը մասնակցելու վերաբերյալ դրոշմակնիքի բացակայությունը:
Տվ յալ ընտրությանը մասնակցելու վերաբերյալ դրոշմակնիքի բացակայության դեպ

քում, դրոշմակնքում է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը՝ օգտագործելով
հատուկ թանաքով թանաքոտված բարձիկը:
✓✓ Եթե ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթում առկա է տվյալ ընտրությանը
մասնակցելու մասին դրոշմակնիք, ապա հանձնաժողովի անդամը հանձնա
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ժողովի նախագահի միջոցով տեղեկացնում է հերթապահող ոստիկաններին
հանցագործության փորձի մասին, հանում է քվեաթերթիկը քվեարկության ծրա
րից, ծրարը վերադարձնում քվեաթերթիկ և քվեարկության ծրար հատկացնող
հանձնաժողովի անդամին, իսկ քվեաթերթիկին ամրացնելով քվեաթերթիկի ցան
կացած մեկ ելունդ` անհապաղ մարում է ներքևի աջ կամ ձախ անկյունից կտրելու
միջոցով, այնպես, որ չվ
ն ասվեն հանձնաժողովի անդամն երի՝ քվեաթերթիկի վրա
առկա ստորագրությունները:

Քվեարկության ծրարը կնքող և քվեատուփի համար պատասխանատու հանձնաժո

ղովի անդամն իր նախաձեռնությամբ կամ հանձնաժողովի այլ անդամի կամ վստահ
ված անձի պահանջով կարող է ստուգել (հանձնաժողովի այլ անդամին կամ վստահ
ված անձին ներկայացնել) ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Ընտրողը քվեարկության ծրարը դնում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի

քվեարկության ծրարը կնքող և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամի աշ
խատասեղանին, հանձնաժողովի անդամը, առանց ծրարը ձեռքը վերցնելու, կնիք է
դնում ծրարի ցանկացած կողմում (տեղում), բացում է քվեատուփի ճեղքը և ընտրողին
հնարավորություն է ընձեռում քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ գցելու համար:
Քվեարկության ծրարը կնքվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնի
քով: ՏԸՀ-ի կնիքը քվեարկության ող ջ ընթացքում պետք է գտնվի
քվեատուփի մոտ` բոլորի համար տեսանելի տեղում:

Ուշադրություն
Ընտրողը կամ որևէ այլ անձ որևէ եղանակով իրավունք չունի լուսանկարել, տեսանկարահա
նել քվեարկած քվեաթերթիկը, ընտրողը իրավունք չունի ցուցադրել իր քվեարկած քվեաթեր
թիկը:
Ուշադրություն
Քվեարկելուց հետո ընտրողը պետք է անհապաղ դուրս գա տեղամասային կենտրոնից:

Արգելվում է քվեարկության oրը տեղամաuային կենտրոնին հարող տարածքում մինչեւ
50 մետր շառավղով խմբերով հավաքվելը, տեղամաuային կենտրոնի մուտքին հարող
տարածքում մեքենաների կուտակումը: Այս դրույթների կատարումն ապահովում է
Հայաuտանի Հանրապետության ոuտիկանությունը` անկախ ընտրական հանձնաժողովի
պահանջից:
 եսողության պատճառով քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու
Տ
հնարավորություն չունեցող ընտրողների համար քվեարկությունը
 Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ պատրաստվում և
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին է հատկացվում հա
մամասնական ընտրակարգով ընտրության քվեաթերթիկին հա
մապատասխանող ստվարաթղթի կաղապար (ձևանմուշ), որում
քվեաթերթիկի նշումի համար նախատեսված քառանկյուններին
համապատասխանող տեղերում բացված են «V» ձևի անցքեր,
 հանձնաժողովի քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ
տրամադրող անդամը քվեաթերթիկը տեղավորում է քվեաթերթիկին համապատաս
խանող կաղապարում և քվեարկության ծրարի հետ միասին տրամադրում ընտրո
ղին: Քվեաթերթիկը լրացնելիս ընտրողին օգնելու իրավունք ունեցող քաղաքացին,
ընտրողի համար՝ ըստ հերթականության, կարդում է քվեաթերթիկում ընդգրկված
կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների վերաբերյալ քվեաթերթիկում
նշված տվյալները և հնարավորություն տալիս ընտրողին քվեախցիկում գաղտնի
լրացնելու քվեաթերթիկը,
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 ընտրողն իմանալով իր նախընտրած կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի
հերթական համարը քվեաթերթիկում, շոշափելով կարող է գտնել կաղապարի հա
մապատասխան դատարկ անցքը և ինքնուրույն «V» ձևի նշում կատարել քվեաթեր
թիկում,
 քվեաթերթիկում «V» ձևի նշում կատարելուց հետո ընտրողը քվեաթերթիկը հանում է
կաղապարից, ծալում, ինքնուրույն կամ իրեն օգնելու իրավունք ունեցող քաղաքացու
օժանդակությամբ այն տեղավորում քվեարկության ծրարում,
 քվեարկության հետ կապված մնացած գործողություններն ընտրողն իր ցանկությամբ
կատարում է ինքնուրույն կամ իրեն օգնելու իրավունք ունեցող քաղաքացու օժանդա
կությամբ:
Շարժասայլակով տեղաշարժվող ընտրողների քվեարկությունը
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկանալով,
որ տեղամասային կենտրոնի տեղակայման շենքի մոտ է գտնվում շար
ժասայլակով տեղաշարժվող ընտրող` միջոցներ է ձեռնարկում տեղամա
սային կենտրոնում ներկա գտնվող անձանց օգնությամբ վերջինիս` իր
համար նախընտրելի եղանակով, քվեարկության սենյակ տեղափոխելու
և քվեարկության սենյակից դուրս գալու համար: Եթե շարժասայլակով
տեղաշարժվող ընտրողը հրաժարվում է քվեարկության մատչելիության
այս եղանակից, ապա նա կարող է օգտվել ՀՀ ԿԸՀ 30.06.2011թ. N 19-Ն որոշմամբ սահ
մանված կարգից.
1. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, տեղեկանալով, որ տեղա
մասային կենտրոնի տեղակայման շենքի մոտ է գտնվում շարժասայլակով տեղա
շարժվող ընտրող (այսուհետ` ընտրող), տեղամասային կենտրոնում հայտարարում է
այդ մասին, մոտենում է ընտրողին և նրան բացատրում ԿԸՀ-ի որոշմանը համապա
տասխան քվեարկությանը մասնակցելու կարգը,
2. ընտրողի համաձայնության դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահը վերցնում է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, ստուգում նրա
ինքնությունը և ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը տեղամասային կենտ
րոնում հանձնում ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու հանձնաժողո
վի անդամին: Վերջինս ընտրողների ցուցակում լրացնում է անձը հաստատող փաս
տաթղթի տվյալները: Այդ տվյալների դիմաց ընտրողի համաձայնությամբ նրա փո
խարեն ստորագրում է որևէ վստահված անձ կամ դիտորդ կամ ընտրողին օգնելու
իրավունք ունեցող քաղաքացի: Ընտրողի գրանցումն իրականացնող հանձնաժողովի
անդամն ընտրողի ստորագրության դիմաց իր անհատական կնիքը դնելուց հետո
նույն տողի լրացուցիչ նշումն երի սյունակում լրացնում է «շարժասայլակ» բառը, որից
հետո ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը վերադարձնում է տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահին,
3. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրողի փոխարեն ստա
նում է քվեաթերթիկ և քվեարկության ծրար և տեղամասային կենտրոնի տեղակայ
ման շենքի մոտ դրանք հանձնում ընտրողին` նրան հնարավորություն տալով գաղտնի
քվեարկելու: Քվեաթերթիկում քվեարկության մասին նշում կատարելուց հետո ընտ
րողը ծալում է քվեաթերթիկը, տեղավորում քվեարկության ծրարի մեջ և այն հանձ
նում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին,
4. տեղամասային կենտրոնում քվեարկության ծրարը կնքող և քվեատուփի համար պա
տասխանատու հանձնաժողովի անդամը դրոշմակնքում է ընտրողի անձը հաստատող
փաստաթուղթը, կնքում քվեարկության ծրարը և հնարավորություն է ընձեռում տե
ղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ գցելու համար: Քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ գցելուց հետո տե
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ղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն անձը հաստատող փաստա
թուղթը հանձնում է ընտրողին և անհապաղ վերադառնում տեղամասային կենտրոն:
Նշված գործողությունները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն իրա
կանացնում է առնվազն 1 վստահված անձի կամ առնվազն 1 դիտորդի, կամ վստահված
անձի ու դիտորդի, կամ ընտրողին օգնելու իրավունք ունեցող քաղաքացու ներկայությամբ
(մասնակցությամբ):
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ստացիոնար բուժման մեջ
գտնվող, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոն ինքնուրույն
ներկայանալու հնարավորություն չունեցող ընտրողների եվ
ձերբակալված ընտրողների քվեարկության կազմակերպումը
 Ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող, քվեարկության օրը տեղամա
սային կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու հնարավորություն չու
նեցող ընտրողները և ձերբակալված ընտրողները մասնակցում
են միայն Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտ
րության քվեարկությանը,
 ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող, քվեարկության օրը տեղամա
սային կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու հնարավորություն չու
նեցող ընտրողների և ձերբակալված ընտրողների քվեարկությու
նը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կազմակերպում է
համապատասխանաբար ստացիոնար բուժում իրականացնող
բժշկական հաստատությունում և ձերբակալված անձանց պահե
լու վայրում` շրջիկ արկղի միջոցով` ժամը 8:00-ից հետո, բայց
այն հաշվարկով, որ քվեարկությունն ավարտվի մինչև ժամը
18:00-ը,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեար
կության օրը մինչև ժամը 8:00-ը հանձնաժողովի անդամն երի և հանձնաժողովի նիս
տին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց ներկայությամբ ստուգում է շրջիկ
արկղի դատարկ լինելը, փակում և կնքում է արկղը,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ելնելով ստացիոնար բժշ
կական հաստատությունում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում կազմված
ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների թվից, ընտրական
տեղամասում հանձնաժողովի անդամն երի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությու
նից, որոշում և հայտարարում է շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկության կազմա
կերպման ժամանակը: Շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկությունը կազմակերպում է
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի այն անդամը, որին վիճակահանությամբ
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հայտարարած ժամի հա
մար բաժին է ընկել «շրջիկ արկղ» կամ «քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» բառերը,
 եթե ընտրական տեղամասն ընդգրկում է մի քանի ստացիոնար բժշկական հաստա
տություն կամ միաժամանակ ստացիոնար բժշկական հաստատություն և ձերբակալ
ված անձանց պահելու վայր, ապա շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկությունը կարող
են կազմակերպել վիճակահանությամբ համապատասխանաբար «շրջիկ արկղ» կամ
«քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ» թերթիկ բաժին ընկած տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի տարբեր անդամն եր՝ կախված այդ գործառույթն իրականացնելու
համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հայտարարած ժա
մանակից,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը շրջիկ արկղի միջոցով
քվեարկություն անցկացնող հանձնաժողովի անդամին տրամադրում է շրջիկ արկ
ղը, դրոշմակնիքը, հատուկ թանաքով թանաքոտված բարձիկը, ստացիոնար բու
ժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում քվեարկությանը մասնակցող
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ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, այդ ցուցակում, ինչպես նաև ձերբակալված ան
ձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողների
թվից մինչև 3 տոկոu ավելի քանակով, բայց ոչ պակաս, քան լրացուցիչ ցուցակում
ընդգրկված ընտրողների թվից 2 քվեաթերթիկ ավելի քվեաթերթիկներ և քվեարկու
թյան ծրարներ` այդ մասին համապատաuխան գրառում կատարելով հանձնաժողովի
գրանցամատյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 16): Հանձնաժողովի անդամին ան
հրաժեշտության դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագա
հի պահանջով կարող է ուղեկցել ոստիկանության ծառայողը,
 ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում, ձերբակալված
անձանց պահելու վայրում հանձնաժողովի անդամը uտուգում է ընտրողի ինքնությու
նը, անձը հաստատող փաստաթղթում տվյալ ընտրությանը մասնակցելու վերաբե
րյալ դրոշմակնիքի բացակայության դեպքում ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում գտ
նում նրա անուն-ազգանունը, լրացնում ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի
տվյալները: Ընտրողը ստորագրում է ցուցակում իր տվյալների դիմաց, իսկ հանձ
նաժողովի անդամն իր անհատական կնիքն է դնում ընտրողի ստորագրության դի
մաց: Հանձնաժողովի անդամն անջատում է քվեաթերթիկի ելունդը և քվեաթերթիկի
ներքևի հատվածը քվեարկության ծրարի հետ հանձնում է ընտրողին,
 ընտրողը քվեաթերթիկը լրացնում է գաղտնի: Հանձնաժողովի անդամը հնարավո
րություն է ստեղծում ապահովելու ընտրողի քվեարկության գաղտնիությունը,
 քվեաթերթիկում քվեարկության մասին նշում կատարելուց հետո ընտրողը քվեաթեր
թիկը ծալում է, տեղավորում քվեարկության ծրարի մեջ: Հանձնաժողովի անդամն
ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը դրոշմակնքելուց հետո բացում է շրջիկ
արկղի ճեղքը և ընտրողին հնարավորություն ընձեռում քվեարկության ծրարը շրջիկ
արկղի մեջ գցելու,
 քվեարկության ավարտից հետո հանձնաժողովի անդամը փակում` հատուկ կապիչով
կապում է շրջիկ արկղի ճեղքը և անհապաղ վերադառնում ընտրական տեղամաս,
 ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում, ձերբակալված
անձանց պահելու վայրում քվեարկության կազմակերպմանը կարող են ներկա լի
նել նաև վստահված անձինք, դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների
ներկայացուցիչները,
 հանձնաժողովի անդամը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին է
հանձնում հատուկ կապիչով փակված շրջիկ արկղը, դրոշմակնիքը, չօգտագործված,
ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տված քվեաթերթիկնե
րը, չօգտագործված քվեարկության ծրարները, ստացիոնար բուժհաստատությունում
ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ղեկավարի
կազմած ընտրողների լրացուցիչ ցուցակը, օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդ
ները, ինչի մասին համապատասխան գրառում է կատարվում հանձնաժողովի գրան
ցամատյանում,
 շրջիկ արկղը տեղադրվում է տեղամասային կենտրոնում, բոլորի համար տեսանելի
տեղում, իսկ դրոշմակնիքը պահվում չհրկիզվող պահարանում,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ հանձնաժողովի քար
տուղարը` հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ, ոչ ու շ, քան մինչև ժա
մը 20:00-ը, տեղամասային կենտրոնում ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց
ներկայությամբ բացում է շրջիկ արկղը, հանում քվեարկության մեկ
ծրար: Քվեարկության ծրարները կնքող և քվեատուփի համար պատաս
խանատու անդամը կնքում է քվեարկության ծրարը, հանձնաժողովի
նախագահը կամ հանձնաժողովի քարտուղարը քվեարկության ծրարը
գցում է քվեատուփի մեջ:
Այս գործողությունը կրկնվում է շրջիկ արկղում առկա քվեարկության բո
լոր ծրարների համար:
32
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Տեղամասային կենտրոնի փակումը

 ամը 20:00-ին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախա
Ժ
գահը հայտարարում է քվեարկության ավարտի մասին և
 արգելում է ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ.
 քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին քվեարկելու
հնարավորություն է տալիս.
 փակում է քվեատուփի ճեղքը.
 փակում տեղամասային կենտրոնը:
Ուշադրություն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` մինչև ժամը 20:30-ը ընտրատա
րածքային ընտրական հանձնաժողով հաղորդում է մինչև ժամը 20:00-ը տվյալ ընտրական
տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը:

Քվեարկության արդյունքների ամփոփումը
Քվեարկության արդյունքների ամփոփումը կատարվում է հենց քվեարկության սենյակում:
Ուշադրություն

Քվեարկության ավարտից հետո՝ մինչև ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունք

ների վերաբերյալ արձանագրություն կազմելը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նիստը չի կարող ընդհատվել:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն առաջինը ամփոփում է համամասնական ընտ
րակարգի ընտրության արդյունքները:
Քվեարկության արդյունքների ամփոփման փուլում անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել
ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով սահմանված գործողությունների հաջորդակա
նությունը.
Փաթեթավորվում և կնքում է հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքները.
հաշվարկվում են չօգտագործված, ընտրողների կողմից ոչ ճիշտ լրացված (վ
ն աս
ված) և հետ տրված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը: Այդ թվին ավելացվում են
նախկինում մարված` ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված և հետ տրված, տպագրա
կան խոտանի պատճառով սահմանված նմուշից տարբերվող կամ կրկնվող համա
րով քվեաթերթիկները: Ստացված թիվը բարձրաձայն հրապարակվում է և լրացվում
գրանցամատյանում: Չօգտագործված քվեաթերթիկները մարվում են դրանք ներքևի
աջ կամ ձախ անկյունից կտրելու միջոցով, այնպես, որ չվ
ն ասվեն հանձնաժողովի
անդամն երի՝ քվեաթերթիկի վրա առկա ստորագրությունները.
փաթեթավորվում են օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդները.
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հաշվարկվում է `
✓

Ընտրողների հիմ
ն ական ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը

✓

քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի
ընտրողների թիվը

✓

ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

✓

հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

✓

ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

✓

ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը

✓

ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների թիվը
Ուշադրություն
Ընտրական ցուցակների ընտրողների թվերը հաշվարկվելուց հետո, յուրաքանչյուր ցուցակի
դեպքում, բարձրաձայն հրապարակվում են և լրացվում գրանցամատյանում: Բոլոր ցուցակ
ների ընտրողների թվերը գումարվում են, գումարը բարձրաձայն հրապարակվում է որպես
ընտրողների ընդհանուր թիվ և լրացվում գրանցամատյանում:

Ընտրողների ցուցակներում (այդ թվում՝ լրացուցիչ ցուցակներում) ընտրողների ստո
րագրությունների հիման վրա հաշվարկվում է քվեարկության մասնակիցների (քվեա
թերթիկներ ստացած ընտրողների) թիվը, բարձրաձայն հրապարակվում և լրացվում
գրանցամատյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 33):
Հանձնաժողովի նախագահը գրանցամատյանում արձանագրված` ընտրական տեղա
մասում քվեարկության մասնակիցների թիվը կապի հնարավոր միջոցներով անհապաղ
հայտնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:
Ուշադրություն
●● տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ
ն երի անհատական կնիքները,
●● մարված քվեաթերթիկները (մարված են համարվում` չօգտագործված, ընտրողների կողմից
ոչ ճիշտ լրացված (վ
ն ասված) և հետ տրված, տպագրական խոտանի պատճառով սահման
ված նմուշից տարբերվող կամ կրկնվող համարով քվեաթերթիկները),
●● օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդները,
●● ընտրողների ցուցակները, այդ թվում` լրացուցիչ ցուցակները և դրանց համար հիմք հան
դիսացող տեղեկանքները (դատարանի վճիռները),
փաթեթավորվում են առանձին ծրարներում տեղադրելու և ծրարներից յուրաքանչյուրի վրա
դրա պարունակության վերաբերյալ նշում կատարելու միջոցով:

Ծրարները փակման մասում սոսնձվում են և կնքվում հանձնաժողովի կնիքով:
Ծրարների վրա պետք է առկա լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագա
հի ստորագրությունը: Հանձնաժողովի մյուս անդամն երը և վստահված անձինք ևս իրա
վունք ունեն ստորագրելու ծրարների վրա կամ սեփական դրոշմով դրոշմելու ծրարները:
Ուշադրություն
Ընտրողների ցուցակների ծրարը տեղադրվում է Ազգային ժողովի համամասնական ընտրա
կարգով ընտրությունների ընտրական փաստաթղթերի պարկում:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը հավաքում է չօգտագործված քվեարկության
ծրարները և փաթեթավորում` մեկանգամյա օգտագործման պարկի հետ ընտրատարած
քային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար: Չօգտագործված ծրարների
փաթեթը պարկի մեջ չի դրվում:
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Քվեարկության ծրարների եվ
քվեաթերթիկների տեսակավորումը

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը առաջինը բացում է Ազգային ժողովի համա
մասնական ընտրակարգով ընտրությունների քվեատուփը:
Ուշադրություն
Հանձնաժողովի նախագահը բացում է քվեատուփը միայն վերոհիշյալ գործողությունները կա
տարելուց և ավարտելուց հետո:

Տեսակավորման ող ջ ընթացքում հանձնաժողովի անդամն երին ար
գելվում է նշումն եր կատարել, ինչպես նաև իրենց մոտ ունենալ գրիչ
ներ, մատիտներ և նշումն եր կատարելու այլ առարկաներ:
Ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի համաձայն.
Քվեատուփից հանում է քվեարկության մեկ ծրար, բարձրաձայն հայտա
րարում ծրարի սահմանված կամ չսահմանված նմուշի լինելու մասին,
ապա ցուցադրում այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար:
Քվեարկության չսահմանված նմուշի ծրարներ են համարվում.
 սահմանված նմուշից ակնհայտ տարբերվող ծրարը,
 չկնքված կամ այլ կնիքով կնքված քվեարկության ծրարը,
 ընտրողի ինքնությունը բացահայտող նշումն եր ներառող քվեար
կության ծրարը
Այս ծրարները չեն բացվում, պարունակությունը չի ստուգվում և դրանք անհապաղ մարվում
են և դրվում առանձին փաթեթի մեջ: Այս փաթեթի վրա նշվում է «Չսահմանված նմուշի
քվեարկության ծրարներ» բառերը, և այն առանց պարկի մեջ տեղադրելու, ներկայաց
վում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:
Չսահմանված նմուշի ծրար են համարվում նաև այն ծրարները, որոնք բացելուց հետո
պարզվում է, որ՝
 քվեաթերթիկ չեն պարունակում.
 պարունակում են մեկից ավելի քվեաթերթիկ.
 պարունակում են չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկ.
Նման դեպքերում, ծրարների պարունակությունը նորից տեղադրվում է ծրարի մեջ, մար
վում՝ ծրարի հետ միասին և դրվում չսահմանված նմուշի ծրարների փաթեթի մեջ: Եթե ծրա
րը դատարկ է, ապա նույնպես մարվում է և դրվում չսահմանված նմուշի քվեարկության
ծրարների փաթեթի մեջ:
 ահանջի դեպքում քվեարկության ծրարը փոխանցվում է հանձնաժողովի մյուս անդամն ե
Պ
րին:
Հանձնաժողովի նախագահի արտահայտած կարծիքին համաձայն չլինելու դեպքում հանձ
նաժողովի անդամը ներկայացնում է առարկություն:
Առարկության դեպքում քվեարկության է դրվում հանձնաժողովի անդամի առաջարկությու
նը, և եթե հանձնաժողովի անդամի առաջարկությունը քվեարկությամբ չի ընդունվում, ապա
ընդունված է համարվում հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությունը:
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Առարկություն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի նախագահը, իր հայտարարության համա
ձայն, սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարից հանում է քվեաթերթիկը:
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարները տեսակավորվում են առանձին:
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է քվեաթերթիկի վավեր, անվավեր կամ չսահ
մանված նմուշի լինելու մասին, վավեր քվեաթերթիկի դեպքում հայտարարում նաև, թե ինչ
պես է քվեարկված, ապա ցուցադրում այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար:
 Չսահմանված նմուշի է սահմանված նմուշից տարբերվող քվեաթերթիկը, ինչպես
նաև՝
✓✓ քվեարկության չսահմանված նմուշի ծրարում գտնվող քվեաթերթիկը.
✓✓ ծրարում գտնվող քվեաթերթիկները, եթե դրանց թիվը մեկից ավելի է.
✓✓ քվեատուփում գտնվող՝ առանց քվեարկության ծրարի քվեաթերթիկները:
Ուշադրություն
Յուրաքանչյուր քվեաթերթիկ արտահայտում է ընտրողի կամաարտահայտությունը, և չի կա
րելի կամայականորեն վարվել նրա հետ: Քվեաթերթիկը վավեր է, եթե որևէ ակնառու հիմք
չկա այն անվավեր համարելու համար:

Սահմանված նմուշի քվեաթերթիկն անվավեր է, եթե`
 մեկից ավելի թեկնածու ի, կուսակցության (կուսակցությունների
դաշինքի) օգտին նշումն եր է ներառում.
 մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում միաժամանակ «կողմ եմ» և
«դեմ եմ» բառերի դիմաց նշումն եր է ներառում.
 որևէ նշում չի ներառում.
 բացի քվեարկության համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած
կամ դրան նմանվող նշանից ներառում է այլ` ընտրողի ինքնությունը բացահայտող
նշում.
 ընտրական հանձնաժողովի երեք անդամի կողմից ստորագրված կամ սեփական
դրոշմով դրոշմված կամ անհատական կնիքով կնքված չէ.
 ակնհայտ խախտված է քվեաթերթիկում նշում կատարելու սահմանված ձևը:
Սահմանված ձևի ոչ էական խախտումը չի կարող համարվել քվեաթերթիկի անվավե
րության հիմք, եթե ընտրողի մտադրությունը հստակ է և աներկբա:
Պահանջի դեպքում քվեաթերթիկը փոխանցվում է հանձնաժողովի մյուս անդամն երին:
Հանձնաժողովի նախագահի արտահայտած կարծիքին համաձայն չլինելու դեպքում հանձ
նաժողովի անդամը ներկայացնում է առարկություն:
Առարկության դեպքում քվեարկության արդյունքով (քվեարկության է դրվում հանձնա
ժողովի անդամի առաջարկությունը, և եթե հանձնաժողովի անդամի առաջարկությունը
քվեարկությամբ չի ընդունվում, ապա ընդունված է համարվում հանձնաժողովի նախագա
հի առաջարկությունը), իսկ առարկություն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի նախագահը,
իր հայտարարության համաձայն, ըստ քվեաթերթիկում կատարված քվեարկության նշումի,
քվեաթերթիկը դնում է համապատասխան թեկնածու ի, կուսակցության (կուսակցություն
ների դաշինքի) օգտին, մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում` թեկնածու ին կողմ կամ դեմ
քվեարկված կամ անվավեր քվեաթերթիկների փաթեթի մեջ, իսկ ծրարը` սահմանված նմու
շի քվեարկության ծրարների փաթեթի մեջ, որից հետո քվեատուփից հանում է հաջորդ
ծրարը:
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Այս գործողությունները կրկնվում են քվեատուփում առկա բոլոր
ծրարների և քվեաթերթիկների համար:
Համամասնական ընտրակարգով ընտրության դեպքում քվեարկության
ծրարները և քվեաթերթիկները տեսակավորելուց հետո ՏԸՀ-ի նախա
գահը հանձնաժողովի անդամ
ն երի ներկայությամբ մեկ առ մեկ հաշվար
կում է.
 սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը.
 յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին §կողմ¦ քվեարկված
քվեաթերթիկների թիվը,
 անվավեր քվեաթերթիկների թիվը։
Հաշվարկված թվերը բարձրաձայն հրապարակվում են և արձանագրվում գրանցամա
տյանում (ՏԸՀ գրանցամատյան, էջ 34):
Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրության դեպքում քվեարկության ծրարները և
քվեաթերթիկները տեսակավորելուց հետո ՏԸՀ-ի նախագահը հանձնաժողովի անդամ
ների ներկայությամբ մեկ առ մեկ հաշվարկում է.
 սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը.
 մեծամասնական ընտրակարգով յուրաքանչյուր թեկնածու ին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը,
 մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում թեկնածու ին կողմ կամ դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը,
 անվավեր քվեաթերթիկների թիվը։
Ուշադրություն
●● յուրաքանչյուր կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) կողմ քվեարկված քվեա
թերթիկները,
●● մեծամասնական ընտրակարգով յուրաքանչյուր թեկնածու ին կողմ քվեարկված քվեաթեր
թիկները,
●● մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում`
ա/ թեկնածու ին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկները,
բ/ թեկնածու ին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկները,
●● անվավեր քվեաթերթիկները
փաթեթավորվում են առանձին ծրարներում տեղադրելու և ծրարներից յուրաքանչյուրի վրա
դրա պարունակության վերաբերյալ նշում կատարելու միջոցով:

Ծրարները փակման մասում սոսնձվում են և կնքվում հանձնաժողովի կնիքով:
Ծրարների վրա պետք է առկա լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագա
հի ստորագրությունը: Հանձնաժողովի մյուս անդամն երը և վստահված անձինք ևս իրա
վունք ունեն ստորագրելու ծրարների վրա կամ սեփական դրոշմով դրոշմելու ծրարները:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառվում են ստորագրող
ների անուն-ազգանունները, դրվում նրանց ստորագրության կամ դրոշմի նմուշները:

38

15

Տեղամասում քվեարկության
արդյունքների արձանագրությունը

Հիմք ընդունելով կատարված հաշվարկները և գրանցամատյանում
արձանագրված տվյալները՝ տեղամասային ընտրական հանձնաժո
ղովը կազմում է տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձա
նագրություն: Արձանագրության թվերը լրացվում են թվերով և տա
ռերով:
Համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգերով ընտրություն
ների քվեարկության արդյունքների արձանագրությունների կազմու
մը հանձնաժողովը պետք է ավարտի ոչ ու շ, քան քվեարկության ավարտից 10 ժամ հե
տո՝ մինչև 2012թ. մայիսի 7-ը, ժամը 6:00-ը:
 րձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը, քար
Ա
տուղարը և անդամն երը, այն կնքում է հանձնաժողովի նախագահը:
Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է ստորագրել արձանագրությու
նը: Եթե նա արձանագրության տվյալների վերաբերյալ ունի առարկու
թյուն (հատուկ կարծիք), ապա այդ մասին գրառում է կատարում արձա
նագրությունում` դրա համար նախատեսված հատուկ տեղում:
Ուշադրություն
Արձանագրությունը ստորագրվում է միայն բոլոր տվյալները լրացվելուց հետո: Արգելվում է
նախապես ստորագրել քվեարկության արդյունքների արձանագրության ձևաթուղթը:
Ուշադրություն
Ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից քվեարկության արդյունքների արձանագրու
թյունը չստորագրելը
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից
մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:

Համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգերով տեղամասի քվեարկության ար
ձանագրությունը կազմվում են 4-ական օրինակից.
 մեկ օրինակը փակցվում է տեղամասային կենտրոնում` ընտրողների ցուցակների
կողքին,
 մեկ օրինակը տեղադրվում է ընտրական փաստաթղթերի պարկում.
 երկու օրինակը ներկայացվում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում ներկա լինելու իրավունք ունեցող անձանց
պահանջով նրանց տրվում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ար
ձանագրությունից քաղվածք՝ վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի
ստորագրություններով և հանձնաժողովի կնիքով:
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Ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա
օգտագործման պարկի պարունակությունը

 Ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկում են դրվում`
✓✓ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքների
փաթեթը,
39

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

մարված քվեաթերթիկների փաթեթը,
օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների փաթեթը,
ընտրողների ցուցակների փաթեթը.
յուրաքանչյուր թեկնածու ին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին
կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների փաթեթը, մեծամասնական ընտրակարգով
մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում թեկնածու ին կողմ և դեմ քվեարկված քվեա
թերթիկների փաթեթները,
✓✓ անվավեր քվեաթերթիկների փաթեթը.
✓✓ տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության մեկ օրինակը։
 Ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պար
կում չեն դրվում և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով
են տեղափոխվում առձեռն`

✓✓ հանձնաժողովի կնիքը,
✓✓ դրոշմակնիքը և հատուկ թանաքը,
✓✓ գրանցամատյանը,
✓✓ չօգտագործված քվեարկության ծրարների փաթեթը,
✓✓ չսահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների փաթեթը,
✓✓ քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը:
Ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկը փակվում է փակման
համար նախատեսված տեղի ժապավենը հեռացնելու, այդ մասում` պարկի երկու կողմերը
իրար միացնելու և այդ միացման տեղում պարկի երկու կողմերն իրար ամուր սեղմելու մի
ջոցով:
Մեկանգամյա օգտագործման պարկի վրա պետք է առկա լինի հանձնաժողովի նախագահի
ստորագրությունը: Հանձնաժողովի մյուս անդամն երը և վստահված անձինք ևս իրավունք
ունեն ստորագրելու պարկի վրա կամ սեփական դրոշմով դրոշմելու պարկը: Գրանցամա
տյանում գրառվում են ստորագրողների անուն-ազգանունները, դրվում ստորագրության
կամ դրոշմի նմուշները:
Ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկը տեղամասային ընտրա
կան հանձնաժողովում փակվում է, որի համար պատասխանատու է տեղամասային ընտ
րական հանձնաժողովի նախագահը:
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Ընտրական փաստաթղթերը ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելը
Քվեարկության ավարտից հետո ոչ ու շ, քան 12 ժամվա ընթացքում
(մինչև 2012թ. մայիսի 7-ը, ժամը 8:00-ը) ընտրատարածքային ընտրա
կան հանձնաժողով են ներկայացվում.

 ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկերը,
 քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2-ական օրինակնե
րը,
 չօգտագործված քվեարկության ծրարները,
 չսահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների փաթեթները,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը,
40

 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը և դրոշմակնիքը,
 քվեատուփերը (շրջիկ արկղը),
 քվեարկության խցիկները:
 նտրական փաստաթղթերը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և
Ը
քարտուղարը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով են տեղափոխում ոստիկա
նության ծառայողների ուղեկցությամբ:
Ընտրական փաստաթղթերն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում հանձն
վում և ընդունվում են հանձնողի ու ընդունողի կողմից ստորագրելու և ստացական տալու
միջոցով:
Դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, վստահված
անձինք քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող են իրենց միջոցներով ու
ղեկցել ընտրական փաստաթղթերը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրա
տարածքային ընտրական հանձնաժողով տեղափոխող մեքենան:
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի գործողությունները
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների
արձանագրությունները ստանալուց հետո
 նտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ստուգվում է ընտրական տեղամասե
Ը
րում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունների կազմման վավե
րականությունը, իսկ թվաբանական սխալների առկայության դեպքում տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը վերացնում են այդ սխալները՝
ու ղղումն երը վավերացնելով իրենց ստորագրություններով:
Ելակետային տվյալների փոփոխություն չի կատարվում։ Ելակետային են տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի կողմից հատ-հատ հաշվելու միջոցով ստացված տվյալնե
րը:
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում նշում է կատարվում տեղամասում
քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության ընդունման ամսաթվի և ժա
մի մասին, ինչը վավերացվում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախա
գահի ստորագրությամբ և հանձնաժողովի կնիքով:
 նտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը համեմատում է տեղամասային ընտրա
Ը
կան հանձնաժողովի կնիքի համարը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի արձա
նագրության կնիքի համարի հետ:

18

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների
որոշումները, գործողությունները եվ
անգործությունը բողոքարկելը

 եղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումն երը, գործողու
Տ
թյունները (անգործությունը), ընտրական տեղամասում քվեարկության
արդյունքները կարող են բողոքարկվել ընտրատարածքային ընտրական
հանձնաժողով:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումն երը, գործողու
թյունները (անգործությունը) կարող է բողոքարկել`
 յուրաքանչյուր ոք, եթե գտնում է, որ խախտվել կամ կարող է խախտվել իր սուբյեկ
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տիվ ընտրական իրավունքը (ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունքը).
 վստահված անձը, եթե գտնում է, որ խախտվել են վստահված անձի կամ իր վստա
հորդի (թեկնածու ի)` ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավունքները.
 դիտորդը, եթե գտնում է, որ խախտվել են դիտորդի` ընտրական օրենսգրքով սահ
մանված իրավունքները.
 տվ յալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը, եթե գտնում է, որ հանձ
նաժողովը, որի անդամն է ինքը, խախտել է իր կամ այլ անձանց` ընտրական օրենսգր
քով սահմանված որևէ իրավունք:
Համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը, եթե արձանագ
րությունում կատարել է գրառում հատուկ կարծիք ունենալու մասին կարող է ներկայացնել
ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու դիմում:
 նտրական հանձնաժողով
Ը
ն երի որոշումն երը, գործողությունները (անգործությունը) վերա
դաս ընտրական հանձնաժողով բողոքարկելու դեպքում բողոք ներկայացնող կողմը կրում է
իր ներկայացրած փաստական հանգամանքների ապացուցման բեռը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումն երը, գործողությունները (անգործու
թյունը), ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները կարող են բողոքարկվել
համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:
Քվեարկության օրվա ընթացքում տեղամասային ընտրական հանձնա
ժողովի ընդունած որոշումն երի, գործողությունների կամ անգործության
մասին բողոքները կարող են ներկայացվել քվեարկության օրը կամ
քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12:00-ից մինչև ժամը 18:00-ը:
Քվեարկության օրվան նախորդող օրերի ընթացքում տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որոշումն երի, գործողությունների
կամ անգործության մասին բողոքները կարող են ներկայացվել ընտրա
տարածքային ընտրական հանձնաժողով oրացուցային 2 oրվա ընթացքում այն oրվանից,
երբ դիմողն իմացել է կամ ողջամտորեն պարտավոր էր իմանալ խախտման մաuին:
Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի մասին դիմում
կարող է ներկայացվել միայն համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձ
նաժողով քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12:00-ից մինչև ժամը 18:00-ը:
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը վերահաշվարկի մասին դի
մում կարող է ներկայացնել ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների
վերաբերյալ արձանագրությունում քվեարկության արդյունքների ամփոփման կարգի
վերաբերյալ հատուկ կարծիք ունենալու մասին գրառում կատարելու դեպքում:
Վերահաշվարկի դիմումը պետք է ներառի.
 դիմումատու ի անունը, ազգանունը,
 փոստային հասցեն,
 այն ընտրական տեղամասի համարը, որում պահանջվում է կատարել վերահաշվարկ,
 ինչպես նաև այն քվեարկության արդյունքները (եթե միաժամանակ կայացել է մի
քանի քվեարկություն), որոնց վերաբերյալ պահանջվում է վերահաշվարկ անցկաց
նել: Եթե միաժամանակ կայացել է մի քանի քվեարկություն, ապա տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի անդամը վերահաշվարկի դիմում կարող է ներկայացնել
միայն այն քվեարկության արդյունքի վերաբերյալ, որի արձանագրությունում կատա
րել է գրառում հատուկ կարծիք ունենալու մասին:
Միաժամանակ մեկից ավելի քվեարկություններ անցկացվելու դեպքում յուրաքանչյուր
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քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի համար ներկայացվում է առանձին դիմում:
Դիմումին կարող են կցվել քվեարկության արդյունքների սխալ ամփոփման ապացույցներ:
Դիմումատու ի հրաժարվելը քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումից հիմք
չէ վերահաշվարկ չիրականացնելու համար:
Քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի մասին դիմում ներկայացնողի բացակայու
թյունը հիմք չէ վերահաշվարկ չանցկացնելու կամ այն դադարեցնելու համար:
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մերժում է ընտրական տեղամասի
քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի մասին դիմումը և վերահաշվարկ չի իրա
կանացնում, եթե պահանջվել է քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի իրակա
նացում ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի դրույթների խախտումով:

հավելված 1
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ OՐԵՆUԳԻՐՔ
ՀՈԴՎԱԾ 40.2. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉUՏՈՐԱԳՐԵԼԸ
Ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից քվեարկության արդյունքների արձանագրու

թյունը չuտորագրելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից
մինչև երեք հարյուրապատիկի չափով:

ՀՈԴՎԱԾ 40.4. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐԿԸ ՏԵՂԱՄԱUԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՉՓԱԿԵԼԸ
Ընտրական փաuտաթղթերի պարկը տեղամաuային ընտրական հանձնաժողովում uահ

մանված կարգով չփակելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երեք հարյուրապա
տիկից մինչև հինգ հարյուրապատիկի չափով:
ՀՈԴՎԱԾ 40.6. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՅԱՆԸ ՉԼՐԱՑՆԵԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԼՐԱՑՆԵԼԸ
Ընտրական հանձնաժողովի գործավարության մատյանը չլրացնելը կամ ոչ պատշաճ լրաց

նելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի մինչև երեք հարյուրապատի
կի չափով:
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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ OՐԵՆUԳԻՐՔ
ՀՈԴՎԱԾ 149. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈ
ՂՈՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱUՆԱԿՑՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼԸ
1. Քաղաքացու ընտրական կամ հանրաքվեի իրավունքի ազատ իրականացմանը կամ
ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի աշխատանքին խոչընդոտելը, ինչպեu
նաև ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի կամ նախաձեռնող խմբի անդամի,
թեկնածու ի կամ նրա վuտահված անձի, դիտորդի, զանգվածային լրատվության միջոցի
ներկայացուցչի, կուuակցության (կուuակցությունների դաշինքի) լիազորած անձի լիազո
րությունների իրականացմանը խոչընդոտելը`
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգ հարյուրապատիկից յոթ
հարյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` վեց ամuից մեկ տարի ժամկետով:
2. Նույն արարքները, որոնք`
1) կատարվել են գույքին վնաu պատճառելու uպառնալիքով,
2) կատարվել են նյութապեu շահագրգռելով,
3) զուգորդվել են բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու uպառնալիքով,
4) կատարվել են պաշտոնական դիրքն oգտագործելով,
5) կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից,
6) զուգորդվել է անձին ազատությունից զրկելով`պատժվում է ազատազրկմամբ` եր
կուuից մինչև հինգ տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 153. ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՆԳԱՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՆՁԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ
Կեղծ տվյալներ հայտնելու, կեղծ փաստաթղթեր կայացնելու կամ որևէ այլ եղանակով մե
կից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելը`
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգ հարյուրապատիկից յոթ հա
րյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` երկուuից երեք տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154. ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼԸ
Քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու նպատակով ընտրողին քվեարկության ար
դյունքը հայտնելուն հարկադրելը, քվեարկության արդյունքը բացահայտելու նպատակով
քվեարկած քվեաթերթիկը uտուգելը, քվեարկության խցիկ (uենյակ) մուտք գործելը, ինչ
պեu նաև քվեարկության գաղտնիությունն այլ կերպ խախտելը` պատժվում է տուգանքով`
նվազագույն աշխատավարձի հինգ հարյուրապատիկից յոթ հարյուրապատիկի չափով կամ
ազատազրկմամբ` երկուuից երեք տարի ժամկետով;
ՀՈԴՎԱԾ 154.1. ԿԵՂԾ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐ
ՆԵՐ ՊԱՏՐԱUՏԵԼԸ ԿԱՄ ԱԿՆՀԱՅՏ ԿԵՂԾ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ
ՆԵՐ ԿԱՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐՆԵՐ ՀԱՆՁՆԵԼԸ ԿԱՄ ԻՐԱՑՆԵԼԸ
1. Անձնական դրդումն երով կամ խմբային շահերից ելնելով` կեղծ ընտրական քվեաթեր
թիկներ կամ քվեարկության ծրարներ պատրաuտելը կամ ակնհայտ կեղծ քվեաթերթիկ
ներ կամ քվեարկության ծրարներ հանձնելը կամ այլ եղանակով իրացնելը`
պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից յոթ տարի ժամկետով` գույքի բռնագրավմամբ
կամ առանց դրա:
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2. Նույն արարքը, որը կատարվել է խոշոր չափերով, մի խումբ անձանց կողմից նախնական հա
մաձայնությամբ`
պատժվում է ազատազրկմամբ` վեցից տաuը տարի ժամկետով` գույքի բռնագրավմամբ կամ
առանց դրա:

ՀՈԴՎԱԾ 154.2. ԸՆՏՐՈՂԻ ԿԱՄՔԻ ԱԶԱՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼԸ
Թեկնածուներից որևէ մեկի oգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մաu
նակցելու կամ ընտրություններին մաuնակցելուց հրաժարվելու պայմանով թեկնածուներից
անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք uտանալը`
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգ հարյուրապատիկից յոթ հա
րյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով:
Ընտրողին թեկնածուներից որևէ մեկի oգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություննե
րին մաuնակցելուն կամ ընտրություններին մաuնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը
կատարվել է գույքին վնաu պատճառելու uպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով
կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու uպառնալիքով`
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկու հազարապատիկից երկու
հազար հինգ հարյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամ
կետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.3. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՆԻՔԸ ՉՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ, ԿՆԻՔԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳԸ ԽԱԽՏԵԼԸ
Ընտրական հանձնաժողովի կնիքը uահմանված ժամկետում դրա համար պատաuխանա
տու անձի կողմից չվերադարձնելը, ինչպեu նաև կնիքի պահպանման համար uահմանված
կարգը խախտելը`
պատժվում է ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.4. ԶԵՆՔՈՎ` ՏԵՂԱՄԱUԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼԸ
Քվեարկության oրը զենք կրելու իրավունք ունեցող անձի կողմից զենքով ցուցադրաբար
տեղամաuային կենտրոն (քվեարկության խցիկ) մուտք գործելն առանց ծառայողական ան
հրաժեշտության`
պատժվում է ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.5. ՎUՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԻՆ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻՆ, ԴԻ
ՏՈՐԴԻՆ ԿԱՄ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՆԵՐԿԱՅԱ
ՑՈՒՑՉԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒՆ ԽՈՉԸՆ
ԴՈՏԵԼԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՉՏԱԼԸ
Վuտահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային
լրատվության միջոցի ներկայացուցչին ընտրական փաuտաթղթերին uահմանված դեպքե
րում և կարգով ծանոթանալուն խոչընդոտելը, ընտրական հանձնաժողովի արձանագրու
թյունների պատճենները, քաղվածքները չտալը`
պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով:
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ՀՈԴՎԱԾ 154.6. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՉԿԱՏԱՐԵԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
Ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից իր լիազորությունները չկատարելը կամ
ոչ պատշաճ կատարելը, որի արդյունքում անհնարին է դարձել ընտրական հանձնաժողովի
կողմից քվեարկության կամ ընտրության արդյունքների ամփոփումը`
պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուuից հինգ տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելա
գույնը երեք տարի ժամկետով:

հավելված 2
ՀՈՒՇԱԹԵՐԹ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՄԻՆՉԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ
Քվեարկության օրը ժամը 7:00-8:00
Գործողությունների հաջորդականություն.
 ստուգել պահարանին սոսնձված թղթի ամբողջականությունը և ոստիկանության ծա
ռայողներից ընդունել չհրկիզվող պահարանը,
 գրանցամատյանում լրացնել պահարանն ընդունելու մասին արձանագրությունը,
 իրականացնել վիճակահանություն հանձնաժողովի անդամն երի գործառույթներն ու
դրանց հերթափոխը որոշելու համար,
 վիճակահանության արդյունքները գրանցել գրանցամատյանում,
 բացել չհրկիզվող պահարանը,
 հանել հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքները և հանձնաժողովի յու
րաքանչյուր անդամին հանձնել նախորդ օրվա վիճակահանությամբ իրեն տրամադր
ված անհատական կնիքը,
 հանել դրոշմակնիքը,
 հանել հարյուրական փաթեթներով քվեաթերթիկները և քվեարկության ծրարները ու
հանձնել քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ հատկացնող անդամին (ան
դամն երին),
 հանել ընտրողների ցուցակները և հանձնել ընտրողների գրանցման համար պա
տասխանատու անդամին (անդամն երին),
 հանել հանձնաժողովի փաթեթավորված կնիքը, ստուգել փաթեթավորված կնիքի
փաթեթի անձեռնմ
խ ելիությունը, բացել փաթեթավորված կնիքը, գրանցամատյանում
կնիք դնելով՝ հայտարարել կնիքի համարը,
 հանձնաժողովի կնիքը և դրոշմակնիքը հանձնել քվեարկության ծրարները կնքող և
քվեատուփի համար պատասխանատու անդամին: Նրան փոխանցել համապատաս
խան թանաքներով թանաքոտված բարձիկներ: Դրոշմակնքման համար նախատես
ված հատուկ թանաքը պահվում է չհրկիզվող պահարանում,
 ստուգել քվեատուփերի (առկայության դեպքում նաև շրջիկ արկղի) դատարկ լինելը
(բարձրաձայն հայտնել այդ մասին), և մինչև փակելը այն ցուցադրել նիստին ներկա
լինելու իրավունք ունեցող անձանց, ապա փակել և հատուկ կապիչներով կնքել քվեատուփը (առկայության դեպքում նաև շրջիկ արկղի),
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Վերոհիշյալ բոլոր գործողությունների մասին համապատասխան գրառում կատարել գրան
ցամատյանում:
Ուշադրություն
Նշված բոլոր գործողությունները կատարվում են այն հաշվով, որպեսզի ժամը 8:00-ի դրու
թյամբ կատարված և ավարտված լինեն:

 Հանձնաժողովի նախագահը ժամը 8:00-ին, բարձրաձայն հայտարարում է քվեար
կության սկիզբը և թույլատրում ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ:
 Տեղամասային կենտրոնը բացվելուց հետո հանձնաժողովի նախագահն անմիջապես
տեղեկացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին տե
ղամասը բացված լինելու մասին:
Ուշադրություն
Եթե քվեարկության օրը` ժամը 8:00-ին, մինչև 1 000 ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասի
դեպքում 5-ից պակաս, իսկ 1 000-ից ավելի ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասի դեպքում
7-ից պակաս թվով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ է ներկայացել, ապա
անմիջապես տեղեկացնել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:
Ուշադրություն
Քվեարկության ընթացքում
●● մինչև ժամը 11:30-ը, 14:30-ը, 17:30-ը և 20:30-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնա
ժողով հաղորդել համապատասխանաբար մինչև ժամը 11:00-ը, 14:00-ը, 17:00-ը և 20:00-ը
տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը.
●● հաղորդված թվերը գրառել նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամա
տյանում:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՓԱԿՈՒՄ
Գործողությունների հաջորդականություն.
 ժամը 20:00-ին հայտարարել քվեարկության ավարտի մասին.
 արգելել ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ.
 քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին տալ քվեարկելու հնարավորություն.
 փակել քվեատուփի ճեղքը.
 փակել տեղամասային կենտրոնը:
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Գործողությունների հաջորդականություն.
 փաթեթավորել հանձնաժողովի անդամն երի անհատական կնիքները.
 հաշվարկել չօգտագործված քվեաթերթիկների թիվը.
 այդ թվին ավելացնել նախկինում մարված` ընտրողի կողմից ոչ ճիշտ լրացված և հետ
տրված, տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմուշից տարբերվող կամ
կրկնվող համարով քվեաթերթիկները.
 ստացված թիվը, որպես մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվ բարձրաձայն
հրապարակել և լրացնել գրանցամատյանում.
 չօգտագործված քվեաթերթիկները մարել դրանք ներքևի աջ կամ ձախ անկյունից
կտրելու միջոցով, այնպես, որ չվ
ն ասվեն հանձնաժողովի անդամն երի՝ քվեաթերթիկի
վրա առկա ստորագրությունները.
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 փաթեթավորել օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդները.
 առանձին-առանձին հաշվարկել ընտրողների հիմն ական և լրացուցիչ ցուցակներում
ընդգրկված ընտրողների թվերը.
 ընտրական ցուցակների ընտրողների թվերը առանձին հաշվարկելուց հետո, յուրա
քանչյուր ցուցակի դեպքում, բարձրաձայն հրապարակել և լրացնել գրանցամատյա
նում.
 բոլոր ցուցակների ընտրողների թվերը գումարել, գումարը բարձրաձայն հրապարա
կել որպես ընտրողների ընդհանուր թիվ և լրացնել գրանցամատյանում.
 ընտրողների ցուցակներում (այդ թվում՝ լրացուցիչ ցուցակներում) ընտրողների ստո
րագրությունների հիման վրա հաշվարկել քվեարկության մասնակիցների (քվեաթեր
թիկներ ստացած ընտրողների) թիվը, բարձրաձայն հրապարակել և լրացնել գրան
ցամատյանում.
 ընտրողների ցուցակների ծրարը տեղադրել Ազգային ժողովի համամասնական ընտ
րակարգով ընտրությունների ընտրական փաստաթղթերի պարկում:
Ուշադրություն
●● Անհատական կնիքները, մարված քվեաթերթիկները, օգտագործված քվեաթերթիկների
ելունդները և ընտրողների ցուցակները, այդ թվում` լրացուցիչ ցուցակները և դրանց հա
մար հիմք հանդիսացող տեղեկանքները (դատարանի վճիռները) փաթեթավորել առանձին
փաթեթներում (ծրարներում) և ծրարներից յուրաքանչյուրի վրա կատարել նշում դրա պա
րունակության վերաբերյալ:
●● Սոսնձել և հանձնաժողովի կնիքով կնքել փաթեթները` փակման մասում:
●● Ծրարների վրա պետք է առկա լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագա
հի ստորագրությունը:

Վերոհիշյալ գործողությունները կատարելուց հետո միայն հանձնաժողովի նախագահը
պետք է բացի քվեատուփը:
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱՐՆԵՐԻ եվ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
 առաջինը բացել Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրության
քվեաթերթիկների քվեատուփը,
 քվեատուփից հանել քվեարկության մեկ ծրար,
 բարձրաձայն հայտարարել ծրարի սահմանված կամ չսահմանված նմուշի լինելու մա
սին,
 ցուցադրել այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար,
 սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարից հանել քվեաթերթիկը,
 բարձրաձայն հայտարարել քվեաթերթիկի վավեր, անվավեր կամ չսահմանված նմու
շի լինելու մասին,
 վավեր քվեաթերթիկի դեպքում բարձրաձայն հայտարարել նաև, թե ինչպես է քվեարկված,
 քվեաթերթիկը ցուցադրել այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար,
 այս գործողությունները կրկնել քվեատուփում առկա բոլոր ծրարների և քվեաթեր
թիկների համար:
Ուշադրություն
Տեսակավորման ող ջ ընթացքում հանձնաժողովի անդամ
ն երին արգելվում է նշում
ն եր կատա
րել, ինչպես նաև իրենց մոտ ունենալ գրիչներ, մատիտներ և նշում
ն եր կատարելու այլ առար
կաներ:
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 ամամասնական ընտրակարգով ընտրության դեպքում քվեարկության ծրարները և
Հ
քվեաթերթիկները տեսակավորելուց հետո մեկ առ մեկ հաշվարկել.
 սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը.
 յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված
քվեաթերթիկների թիվը,
 անվավեր քվեաթերթիկների թիվը,
 հաշվարկված թվերը բարձրաձայն հրապարակել և լրացնել գրանցամատյանում:

Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրության դեպքում քվեարկության ծրարները և
քվեաթերթիկները տեսակավորելուց հետո մեկ առ մեկ հաշվարկել.
 սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը.
 մեծամասնական ընտրակարգով յուրաքանչյուր թեկնածու ին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը,
 մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում թեկնածու ին կողմ կամ դեմ քվեարկված քվեա
թերթիկների թիվը,
 անվավեր քվեաթերթիկների թիվը:
Ուշադրություն
●● Յուրաքանչյուր կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) կողմ քվեարկված քվեաթերթիկները,
●● մեծամասնական ընտրակարգով յուրաքանչյուր թեկնածու ին կողմ քվեարկված քվեաթեր
թիկները,
●● մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում`
ա/ կողմ քվեարկված քվեաթերթիկները,
բ/ դեմ քվեարկված քվեաթերթիկները,
●● անվավեր քվեաթերթիկները
փաթեթավորել առանձին փաթեթներում (ծրարներում) և յուրաքանչյուրի վրա նշում կատարել
դրա պարունակության վերաբերյալ:
Ուշադրություն
Քվեարկության ծրարի մեջ միևնույն քվեարկության մեկից ավելի քվեաթերթիկներ կամ չսահ
մանված նմուշի քվեաթերթիկ (քվեաթերթիկներ) գտնվելու դեպքում քվեաթերթիկը (քվեաթեր
թիկները) հետ է դրվում ծրարի մեջ, իսկ ծրարը` չսահմանված նմուշի քվեարկության ծրարնե
րի փաթեթի մեջ:

Չսահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների դեպքում քվեաթերթիկները ծրարից չեն
հանվում, իսկ ծրարը դրվում է չսահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների փաթեթի
մեջ:
Չսահմանված նմուշի քվեարկության ծրարները դրանցում գտնվող քվեաթերթիկների հետ
անհապաղ մարել և փաթեթավորել առանձին փաթեթում և փաթեթի վրա նշել «Չսահման
ված նմուշի քվեարկության ծրարներ» բառերը, և այն առանց պարկի մեջ տեղադրելու, ներ
կայացնել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՈՒՄ
 Հիմք ընդունելով կատարված հաշվարկները և գրանցամատյանում արձանագրված
տվյալները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կազմում է.
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ա/ տեղամասում համամասնական ընտրակարգով քվեարկության արդյունքների ար
ձանագրություն,
բ/ տեղամասում մեծամասնական ընտրակարգով քվեարկության արդյունքների ար
ձանագրություն:
 Արձանագրությունները ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը, քարտուղարը
և անդամն երը, այն կնքում է հանձնաժողովի նախագահը:
 Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է ստորագրել արձանագրությունը: Եթե նա
արձանագրության տվյալների վերաբերյալ ունի առարկություն (հատուկ կարծիք),
ապա այդ մասին գրառում է կատարում արձանագրությունում` դրա համար նախա
տեսված հատուկ տեղում:
Ուշադրություն
Արձանագրությունները ստորագրել միայն բոլոր տվյալները լրացնելուց հետո:

Արգելվում է նախապես ստորագրել քվեարկության արդյունքների արձանագրության
ձևաթղթերը:
Ե՛վ համամասնական ընտրակարգով, և՛ մեծամասնական ընտրակարգով արձանագրու
թյունները կազմվում են 4 օրինակից.
 յուրաքանչյուր արձանագրությունից մեկական օրինակ փակցնել տեղամասային
կենտրոնում` ընտրողների ցուցակների կողքին,
 մեկական օրինակ տեղադրել ընտրական փաստաթղթերի պարկում.
 երկու ական օրինակները ներկայացնել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժո
ղով,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում ներկա լինելու իրավունք ունեցող ան
ձանց պահանջով նրանց տրամադրել ընտրական տեղամասում քվեարկության ար
դյունքների արձանագրությունից քաղվածք՝ վավերացված հանձնաժողովի նախա
գահի և քարտուղարի ստորագրություններով և հանձնաժողովի կնիքով:
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հավելված 3
Քվեաթերթիկները և ընտրողների ցուցակները ստորագրելու համար անցկացվող վիճակա
հանության թերթիկներ:

Համամասնական

Մեծամասնական

Համամասնական

Մեծամասնական

Համամասնական

Մեծամասնական
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հավելված 4
Քվեարկության օրը վիճակահանությամբ գործառույթների բաշխման համար նախատես
ված թերթիկներ, եթե ընտրական տեղամասում ընտրողների թիվը 1000-ից ավելի է:

ցուցակ - 1

ցուցակ – 2

քվեաթերթիկ - 1

քվեաթերթիկ – 2

քվեատուփ

Եթե ընտրական տեղամասում կազմակերպվելու է շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն,
ապա՝ «քվեաթերթիկ-2» գրությամբ թերթիկը պետք է փոխարինել ստորև ներկայացված
թերթիկով:

քվեաթերթիկ և շրջիկ արկղ
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հավելված 5
Քվեարկության օրը վիճակահանությամբ գործառույթների բաշխման համար նախատես
ված թերթիկներ, եթե ընտրական տեղամասում ընտրողների թիվը 1000-ից պակաս է:

ցուցակ - 1

քվեաթերթիկ - 1

քվեատուփ

Եթե ընտրական տեղամասում կազմակերպվելու է շրջիկ արկղի միջոցով քվեարկություն,
ապա՝ առանց գրության (դատարկ) թերթիկներից մեկը պետք է փոխարինել ստորև ներկա
յացված թերթիկով:

շրջիկ արկղ
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