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Սյն ձեռնարկը հրապարակվել և կազմվել է Հայաստանի Հանրապետթյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց` Հայաստանի Հանրապետթյան ընտրական
օրենսգրքի և Հայաստանի Հանրապետթյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
որոշﬓերի հիման վրա:
Սյն ձեռնարկը կազﬔլիս հաշվի են առնվել համապետական ընտրթյնների վերաբերյալ դիտորդական առաքելթյն իրականացրած ﬕջազգային և տեղական կազմակերպթյնների զեկյցներով ներկայացված առաջարկթյնները, ինչպես նաև դատական
ակտերով ներկայացված իրավական դիրքորոշﬓերը:
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Ընտրթյնների կազմակերպման և անցկացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետթյնմ կազմավորվմ է ընտրական հանձնաժողոﬖերի եռաստիճան համակարգ`
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով և տեղամասային ընտրական հանձնաժողով:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼ
ԿԱՐԳԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖ նի առնվազն 7 անդամ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովմ`
ﬔկական անդամ նշանակմ են Ազգային ժողովմ խմբակցթյն նեցող կսակցթյնները, կսակցթյնների դաշինքը`
Հայաստանի Հանրապետական կսակցթյնը,
«Բարգավաճ Հայաստան» կսակցթյնը,
«Հայ Ազգային կոնգրես» կսակցթյնների դաշինքը,
«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցթյն» կսակցթյնը,
«Օրինաց Երկիր» կսակցթյնը,
«Ժառանգթյն» կսակցթյնը:
երկ անդամ նշանակմ է համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտղարը նշանակվմ են
համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ` ԿԸՀ
որոշմամբ իրականացված բաշխմանը համապատասխան, հանձնաժողովմ կսակցթյնների, կսակցթյնների դաշինքի նշանակած անդաﬓերից` Հայաստանի Հանրապետթյան ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով:
ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼ
ՀԻՄ ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմմ կարող են ընդգրկվել ընտրական իրավնք նեցող այն քաղաքացիները, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
սահմանած կարգով անցել են ընտրթյնների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ և ստացել որակավորման վկայականներ:
Քաղաքացին կարող է ընդգրկվել ﬕայն ﬔկ ընտրական հանձնաժողովի կազմEմ:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրապետթյան քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով (տես` սյն ձեռնարկի հավելված 1) նախատեսված հանցագործթյնների համար դատվածթյն նեցող անձինք:
5

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖերի անդամ չեն կարող լինել`
 ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորները.
 ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդաﬓերը.
 Դատավորները.
 Դատախազները.
 Նախարարները և նրանց տեղակալները.
 Մարզպետները և նրանց տեղակալները.
 Համայնքների ղեկավարներն  ավագան անդաﬓերը.
 Ոստիկանթյնմ և ազգային անվտանգթյնմ, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայթյնմ, քրեակատարողական հիﬓարկներմ ծառայողները.
 Զինծառայողները.
 Վստահված անձինք, լիազոր ներկայացցիչները, դիտորդները, թեկնածները:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԼԻԱԶՈՐ  ՆՆԵՐԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը`
 կազմակերպմ է քվեարկթյնը, ամփոփմ քվեարկթյան արդյնքները ընտրական տեղամասմ.
 կազմմ է ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյն, արձանագրթյան օրինակը փակցնմ է տեղամասային կենտրոնմ.
 հանձնաժողովի կնիքը, դրոշմակնիքը, գրանցամատյանը, քվեարկթյան արդյնքների վերաբերյալ արձանագրթյան 2 օրինակները, ընտրական փաստաթղթերի
պարկը և քվեատփը ներկայացնմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով.
 իրականացնմ է ընտրական օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորթյններ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորթյնները դադարմ են քվեարկթյան օրվանից 5 օր հետո, եթե ընտրթյան արդյնքները չեն բողոքարկվել: Ընտրթյան
արդյնքները բողոքարկվել և վերաքվեարկթյն անցկացվել դեպքմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորթյնները դադարմ են վերաքվեարկթյան օրվանից 5 օր հետո:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղամասային կենտրոնմ հրավիրվմ է հանձնաժողովի կազմավորման օրվանից հետո` 3-րդ օրը, ժամը 12:00-ին:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի յրաքանչյր անդամ
հանձնաժողովի իր մասնակցած առաջին նիստմ հրապարակայնորեն
ընթերցմ է պարտավորթյան տեքստ` «Ընտրական հանձնաժողովի
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անդաﬕ պարտականթյնները Հայաստանի Հանրապետթյան Սահմանադրթյան և
Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյան պահանջներին համապատասխան իրականացնել մասին»  ստորագրմ այն:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՄԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները ղեկավարմ է հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա հանձնարարթյան կամ բացակայթյան դեպքմ` հանձնաժողովի քարտղարը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖերի անդաﬓերը վերնազգեստի վրա պարտադիր կարգով տեսանելի ձևով կրEմ են իրենց վկայականը:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստին հանձնաժողովի անդաﬓերի մասնակցթյնը նշվմ է հանձնաժողովի գրանցամատյանմ, որտեղ յրաքանչյրը ստորագրմ է իր ազգանվան դիմաց:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է
հանձնաժողովի անդաﬓերի կեսից ավելին:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշﬓ ընդնվմ է, եթե կողմ է քվեարկել
նիստին ներկա հանձնաժողովի անդաﬓերի թվի կեսից ավելին, բացառթյամբ հանձնաժողովի նախագահի և քարտղարի պաշտոնանկ անել վերաբերյալ որոշման, որն ընդնվմ է հանձնաժողովի անդաﬓերի ձայների ընդհանր թվի առնվազն 2/3-ով ընդնված որոշմամբ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖերի որոշﬓերի, արձանագրթյնների, գրանցամատյանների գրառﬓերի պատճենները և քաղվածքները ստորագրմ են
հանձնաժողովի նախագահը և քարտղարը և կնքվմ է հանձնաժողովի կնիքով:
ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԻՐԱՎ ՆՔՆԵՐԸ,
ՊԱՐՏԱԿԱՆ  ՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾ ՆԵ ԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓ իրավ նք

նի՝

 նախապես ծանոթանալ հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող հարցերին և
փաստաթղթերին.
 ելյթ նենալ հանձնաժողովի նիստմ.
 ներկայացնել առաջարկթյններ և պահանջել, որ այդ առթիվ անցկացվի
քվեարկթյն.
 նիստի մասնակիցներին տալ հարցեր, ստանալ պատասխաններ.
 ծանոթանալ ստացված դիմﬓերին, բողոքներին, գրթյններին և մյս փաստաթղթերին.
 հայտնել ընտրթյնների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման
վերաբերյալ իր կարծիքը:
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է՝
 իր մասնակցած առաջին նիստմ ստորագրել «Ընտրական հանձնաժողոﬖերի անդաﬕ պարտականթյնները Հայաստանի Հանրապետթյան Սահմանադրթյան
և Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյան պահանջներին համապատասխան իրականացնել մասին» պարտավորթյան տեքստը.
 կատարել հանձնաժողովի նախագահի` իր իրավասթյան սահմաններմ տված
հանձնարարթյնները.
 մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին և կատարել իր լիազորթյնները.
 մասնակցել հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկթյանը:
Ուշադր թյ ն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերը պարտավոր են մասնակցել
քվեարկթյանը, քվեարկմ են անձամբ` կողմ կամ դեմ:
Հանձնաժողովի անդաﬓերը իրավնք չնեն չմասնակցել քվեարկթյանը կամ ձեռնպահ
քվեարկել:

Ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերին արգելվEմ է նախընտրական քարոզչEթյEն
կատարել և ցանկացած բնEյթի քարոզչական նյEթ տարածել:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրթյնների ժամանակահատվածմ վարձատրվմ է Հայաստանի Հանրապետթյան օրենսդրթյամբ սահմանված նվազագյն աշխատավարձի կրկնապատիկի, հանձնաժողովի քարտղարը և հանձնաժողովի անդաﬓերը` նվազագյն աշխատավարձի չափով:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերը վարձատրվմ են ընտրթյնների արդյնքներն ամփոփելց հետո:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, հանձնաժողովի քարտղարին կամ անդաﬕն վարձատրթյն չի տրվմ, եթե նա չի ստորագրել քվեարկթյան
արդյնքների արձանագրթյնը կամ եթե նրա լիազորթյնները վաղաժամկետ դադարել են:
ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐ
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ



ՆՆԵՐԻ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ լիազորթյնները վաղաժամկետ
դադարմ են`
 եթե չնի հանձնաժողովմ նշանակվել իրավնք.
 եթե հրաժարվմ է ստորագրել պարտավորթյան տեքստը.
 եթե դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետթյան քրեական օրենսգրքի
149-154.6-րդ հոդվածներով կամ նրա նկատմամբ որպես պատիժ կիրառվել է կալանք կամ ազատազրկմ.
 եթե ներկայացրել է հանձնաժողովի անդաﬕ պաշտոնից ինքնաբացարկի մասին դիմմ.
 եթե զորակոչվել է.
 եթե ՏԸՀ նախագահը կամ քարտղարը ներկայացրել է այդ պաշտոնից ինքնաբացարկի մասին դիմմ:
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ և Հանձնաժողովի նախագահի կամ
Հանձնաժողովի քարտղարի պաշտոնից ինքնաբացարկի մասին դիմմը դիմմատն
ներկայացնմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և այդ մասին անհապաղ տեղեկացնմ իրեն նշանակողին:
Դիմմը պետք է պարնակի դիմ մատ ի ազգան նը, ան նը, հայրան նը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի համարը, դիմ մ ներկայացնել օրը, աﬕսը, տարեթիվը և ժամը:
Ուշադր թյ ն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ քարտղարը պաշտոնից
ինքնաբացարկի մասին դիմմ կարող է ներկայացնել քվեարկթյան օրվանից ոչ շ, քան
3 օր առաջ ﬕնչև ժամը 18:00-ն` համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական
հանձնաժողովի նախագահին:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԵՎ ՔԱՐՏ ՂԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՆԿ ԱՆ ԿԱՐԳԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտղարը
հանձնաժողովի անդաﬓերի ձայների ընդհանր թվի առնվազն 2/3-ով
ընդնված որոշմամբ կարող են պաշտոնանկ արվել ﬕայն, եթե
քվեարկEթյան նախորդ օրը կամ քվեարկEթյան օրը ցEցաբերEմ են
ակնհայտ անգործEթյEն, որի հետևանքով կարող է վտանգվել քվեարկթյան նախապատրաստմը կամ քվեարկթյան բնականոն ընթացքը կամ քվեարկթյան արդյնքների ամփոփմը:
Ուշադր թյ ն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին (քարտղարին) պաշտոնանկ անել
մասին որոշմ կայացվել դեպքմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖ անհապաղ
տեղեկացնմ է համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահին:

Այդ դեպքմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ կամ քարտղար նշանակմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի այլ անդաﬓերից:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ
ԵՎ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՕՐԸ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՍԵՆՅԱԿ Մ
ՆԵՐԿԱ ԼԻՆԵԼ
ԻՐԱՎ ՆՔ
ՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆՔ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա լինել իրավնք նեցող անձինք վերնազգեստի վրա պարտադիր կարգով տեսանելի ձևով կրEմ են ներկա լինել իրավնքը հավաստող վկայական:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաև
քվեարկթյան ամբողջ ընթացքմ տեղամասային կենտրոնմ և
քվեարկթյան արդյնքները ամփոփել ընթացքմ քվեարկթյան
սենյակմ կարող են ներկա լինել`
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 զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցների ներկայացցիչները, որոնք պետք է նենան իրենց լրատվաﬕջոցի կողﬕց տրված վկայական: Միաժամանակ կարող են
ներկա լինել յրաքանչյր լրատվաﬕջոցը ներկայացնող ոչ ավելի քան 1 լրագրող և
1 լսանկարիչ կամ տեսաձայնագրման 1 օպերատոր,
 ﬕջազգային դիտորդները, որոնք պետք է նենան ԿԸՀ-ի կողﬕց տրված վկայական: Միաժամանակ կարող են ներկա գտնվել յրաքանչյր հավատարմագրված
կազմակերպթյնից ﬕնչև 2 ﬕջազգային դիտորդ և 1 թարգմանիչ,
 տեղական դիտորդները, որոնք ﬕաժամանակ պետք է նենան երկ վկայական`
դիտորդի հավատարմագրման վկայական և ընտրական հանձնաժողովմ ընդգրկվել որակավորման վկայական կամ ստգարքի արդյնքով ստացած դիտորդական առաքելթյն իրականացնել վկայական,
 կենտրոնական և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողոﬖերի անդաﬓերը`
համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայնթյամբ կամ հանձնարարթյամբ,
 Երևանի ավագան ընտրթյններին մասնակցող յրաքանչյր կսակցթյան,
կսակցթյնների դաշինքի ﬔկական վստահված անձ` խորհրդակցական ձայնի
իրավնքով: Վստահված անձինք պետք է նենան ԿԸՀ-ի կողﬕց տրամադրված
վկայական:
 Երևանի ավագան անդաﬕ թեկնածն` ﬕայն տեղամասմ քվեարկթյան
արդյնքների ամփոփման նիստին:

Վստահված անձինք
Վստահված անձինք ներկայացնմ են թեկնածների շահերը:

Վստահված անձն իրավ նք

նի`

 խորհրդակցական ձայնի իրավնքով մասնակցել ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, քվեարկթյան ընթացքմ ներկա լինել քվեարկթյան սենյակմ.
 անարգել ծանոթանալ քվեաթերթիկների նմշներին, ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, քարտղարի կամ հանձնաժողովի անդաﬓերից որևէ ﬔկի ներկայթյամբ, մ կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալ
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի տնօրինթյան տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին, տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖերի որոշﬓերին, նիստերի արձանագրթյններին, դատարանի համապատասխան վճիռներին,
լիազոր մարﬓի` ընտրողին տրամադրած համապատասխան տեղեկանքին, ստանալ դրանց պատճենները կամ դրանցից քաղվածքներ (բացառթյամբ ընտրողների
ստորագրած ցցակների), քվեարկթյան արդյնքների վերահաշվարկի ժամանակ
ինքնրյն կատարել քաղվածքներ ընտրողների ստորագրած ցցակներից.
 ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և դեպքերմ բողոքարկել հանձնաժողոﬖերի որոշﬓերը, գործողթյնները, անգործթյնը.
 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով հետևել քվեաթերթիկների տպագրման, փոխադրման, պահպանման և քվեաթերթիկների հաշվարկման գործընթացներին.
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 չﬕջամտելով հանձնաժողովի անդաﬕ աշխատանքներին` ֆիզիկապես ներկա լինել հանձնաժողովի` ընտրողների գրանցմ իրականացնող, քվեաթերթիկ և քվեարկթյան ծրար հատկացնող անդաﬓերի, քվեարկթյան ծրարները կնքող և քվեատփը հսկող անդաﬕ կողքին և հետևել նրանց աշխատանքներին.
 քվեարկթյան օրը հետևել ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և
դրանց վերաբերյալ հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնել դիտարկﬓեր և
առաջարկթյններ.
 քվեարկթյան արդյնքներն ամփոփելիս ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, քարտղարի կամ հանձնաժողովի անդաﬓերից որևէ ﬔկի ներկայթյամբ, մ
կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալ քվեարկված
քվեաթերթիկներին և դրանցմ կատարված նշﬓերին, ներկա լինել քվեաթերթիկների հաշվարկմանը և քվեարկթյան արդյնքների ամփոփմանը.
 իրականացնել ընտրական օրենսգրքով իրեն վերապահված այլ լիազորթյններ:
Դիտորդը, ԶԼՄ ներկայաց ցիչն իրավ նք

նեն`

 ներկա լինել ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, իսկ քվեարկթյան ընթացքմ` նաև քվեարկթյան սենյակմ,
 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով հետևել քվեաթերթիկների տպագրման, փոխադրման, պահպանման և քվեաթերթիկների հաշվարկման գործընթացներին.
 անարգել ծանոթանալ քվեաթերթիկների նմշներին, ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, քարտղարի կամ հանձնաժողովի անդաﬓերից որևէ ﬔկի ներկայթյամբ, մ կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, անարգել ծանոթանալ
տվյալ ընտրական հանձնաժողովի տնօրինթյան տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին, ընտրական հանձնաժողոﬖերի որոշﬓերին, նիստերի արձանագրթյններին, դատարանի համապատասխան վճիռներին, լիազոր մարﬓի` ընտրողին
տրամադրած համապատասխան տեղեկանքին, ստանալ դրանց պատճենները
կամ դրանցից քաղվածքներ (բացառթյամբ ընտրողների ստորագրած ցցակների), քվեարկթյան արդյնքների վերահաշվարկի ժամանակ ինքնրյն կատարել քաղվածքներ ընտրողների ստորագրած ցցակներից.
 ազատ տեղաշարժվել քվեարկթյան սենյակմ` քվեաթերթիկների  քվեատփի
դիտարկման համար.
 օգտվել ընտրական օրենսգրքով նախատեսված այլ իրավնքներից:
Դիտորդը, զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցի ներկայացցիչը իրավնք չնի ﬕջամտել ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին:
Վստահված անձինք, դիտորդները, զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցների ներկայացցիչները կարող են լսանկարահանել, տեսանկարահանել ընտրական հանձնաժողոﬖերի
նիստերը, ինչպես նաև քվեարկթյան ընթացքը` չխախտելով ընտրողների քվեարկթյան
գաղտնիթյան իրավնքը:
Վստահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի իրա վունք ների որևէ սահ մա նա փա կում չի թույ լատր վում: Ոչ ոք (այդ թվում` ընտ րա կան
հանձ նա ժո ղով նե րը) իրա վունք չու նի դի տոր դին, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան
մի ջո ցի ներ կա յա ցուց չին, վստահ ված ան ձին դուրս հա նե լու քվե ար կու թյան
սե նյա կից կամ ցան կա ցած այլ կերպ նրանց մե կու սաց նե լու հանձ նա ժո ղո վի
աշ խա տանք նե րին ներ կա լի նե լուց, բա ցա ռու թյամբ նրանց ձեր բա կա լե լու կամ
կա լա նա վո րե լու դեպ քե րի:
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ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ Ց ՑԱԿՆԵՐԸ
ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ Ց

ՑԱԿ

Քվեարկթյան օրվանից 2 օր առաջ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը լիազոր մարﬓից ստանմ է ընտրական տեղամասի ընտրողների հիﬓական ցցակը
երկ օրինակից` 1-ին օրինակը կազմված մատյանի ձևով, 2-րդ օրինակը` տեղամասային
կենտրոնմ փակցնել համար: Ցցակը էջակալված, ցցակի յրաքանչյր էջ ստորագրված և կնքված պետք է լինի լիազոր մարﬓի կողﬕց: ՔվեարկEթյան օրվանից 2 օր
առաջ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ցցակի 2-րդ օրինակը
փակցնմ է տեղամասային կենտրոնմ` բոլորի համար տեսանելի տեղմ` նախկինմ
փակցված ցցակների փոխարեն: Ցցակները փակցված են ﬓմ տեղամասային կենտրոնմ ﬕնչև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորթյնների դադարման
օրը:

Ուշադր թյ ն
Ընտրողների ցցակի օրինակը քվեարկթյան օրվանից 2 օր առաջ տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահը փակցնմ է տեղամասային կենտրոնմ բոլորի
համար տեսանելի տեղմ` նախկինմ փակցված ցցակների փոխարեն:

ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՕՐԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ
ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՑ ՑԻՉ Ց ՑԱԿ

Մ ԿԱԶՄՎՈՂ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖ ընտրողների հիﬓական ցցակի հետ ﬕաժամանակ ստանմ է քվեարկթյան օրն ընտրական տեղամասմ կազմվող ընտրողների
լրացցիչ ցցակի ձևաթղթեր:

ՔվեարկEթյան օրն այս ցEցակEմ ընդգրկվEմ են`
 տվյալ ընտրական տեղամասի տարածքմ հաշվառված, սակայն ընտրողների ցցակմ չընդգրկված ընտրողները` ընտրողների ցցակմ ընդգրկված չլինել մասին լիազոր մարﬓի տեղեկանքի հիման վրա.
 քվեարկթյան օրը դատարանի վճիռ ներկայացրած ընտրողները:

Ուշադր թյ ն
Տվյալ ընտրական տեղամասի տարածքմ հաշվառված, սակայն ընտրողների ցցակմ
չընդգրկված ընտրողները լրացցիչ ցցակմ ընդգրկվել համար դիմմ են լիազոր
մարﬓի տարածքային ստորաբաժանմանը:
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ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆՅ ԹԵՐԻ
ԵՎ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՍՏԱՑ ՄԸ
ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՑ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը (որին կարող
են ղեկցել հանձնաժողովի անդաﬓերը, վստահված անձինք, դիտորդները, ԶԼՄ ներկայացցիչները) քվեարկթյան նախորդ օրը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստանմ է հետևյալ ընտրական փաստաթղթերը և պարագաները`

 քվեաթերթիկները (ընտրական տեղամասմ ընտրողների թվի ﬕնչև 3 տոկոս ավելի
քանակով, բայց ոչ պակաս, քան ընտրողների թվից 2 քվեաթերթիկ ավելին).
 քվեարկթյան ծրարները (քվեաթերթիկների թվին համապատասխան).
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի` քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյան ձևաթղթերը (առնվազն 4 օրինակ).
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի` քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնից քաղվածքի ձևաթղթեր.
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը փաթեթավորված անթափանց
փաթեթմ, փակված, ԿԸՀ-ի և ԸԸՀ-ի կողﬕց կնքված.
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները.
 ՏԸՀ-ի կնիքի և ՏԸՀ անդաﬓերի անհատական կնիքների օգտագործման համար
թանաք և բարձիկ.
 ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը դրոշմակնքել համար նախատեսված
դրոշմակնիքը.
 ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը դրոշմակնքել համար նախատեսված
հատկ թանաք և բարձիկ.
 քվեախցիկները (յրաքանչյր 750 ընտրողի համար առնվազն ﬔկ քվեախցիկ հաշվարկով).
 քվեատփ իր կապիչներով.
 ծրարներ ընտրական փաստաթղթերը փաթեթավորել համար.
 տեսակավորված և փաթեթավորված ընտրական փաստաթղթերը հավաքել համար ﬔկանգամյա օգտագործման պարկ.
 քվեաթերթիկին համապատասխանող ստվարաթղթե կաղապար` տեսողթյան
պատճառով քվեաթերթիկն ինքնրյն լրացնել հնարավորթյն չնեցող ընտրողների համար.
 քվեաթերթիկի նմշը` տեղամասային կենտրոնմ փակցնել համար.
 Երևանի ավագան ընտրթյններին մասնակցող կսակցթյնների, կսակցթյնների դաշինքի ընտրական ցցակներով պաստառ` տեղամասային կենտրոնմ փակցնել համար.
 սցողական նշանակթյան պաստառներ` քվեարկթյան սենյակմ փակցնել
համար.
 գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:
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Ընտրական փաստաթղթերն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից ստացվմ
են հանձնողի  ընդնողի կողﬕց ստորագրել և ստացական տալ ﬕջոցով:
Ուշադր թյ ն
Մինչև քվեարկթյան օրը փաթեթավորված կնիքի փաթեթը բացելն արգելվմ է և հանգեցնմ
քրեական պատասխանատվթյան:
Ուշադր թյ ն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ստգմ է, որ հանձնաժողովին
հատկացված քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնների բոլոր օրինակներմ
ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց լրացված լինեն տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը և ելնդների համարները:

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը
(լրացվմ է ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց)
ել նդների համարները
(լրացվմ է ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց)
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(Ա) ___________________________________________

N _____________________________________________

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԳՈՐԾՈՂ  ՆՆԵՐԸ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ավարտել
ստորև նշված բոլոր գործողEթյEնները ﬕնչև քվեարկEթյան նախորդ օրը` ժամը` 24:00-ն:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿՆԻՔՆԵՐԻ ԲԱՇԽ ՄԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖ իր նիստմ վիճակահանթյամբ բաշխմ է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ
անհատական կնիքները: Այդ նպատակով`
1. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը անհատական կնիքները տեղավորմ է վիճակահանթյան արկղի ﬔջ,
2. հանձնաժողովի անդաﬓերը, այդ թվմ` հանձնաժողովի նախագահը և
քարտղարը, ազգաննների, իսկ ազգաննները համընկնել դեպքմ` աննների (հայրաննների) այբբենական հերթականթյամբ
վիճակահանթյան արկղից հանմ են ﬔկական անհատական կնիք,
3. հանձնաժողովի անդաﬓերը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի համապատասխան մասմ իրենց ազգանվան դիմաց դնմ են անհատական կնիքների նմշները:
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը կարող է Eնենալ սեփական դրոշմ,
սակայն այն Eնենալը պարտադիր չէ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը սեփական դրոշմը, իր ստորագրթյան փոխարեն, կարող է օգտագործել ﬕայն հետևյալ դեպքերմ.
✓ դրոշﬔլ քվեաթերթիկները և ընտրողների ցցակների բոլոր էջերը (ԸՕ 59-րդ
հոդվածի 7-րդ մաս),
✓ դրոշﬔլ հաշվարկված և տեսակավորված քվեարկթյան ծրարների  քվեաթերթիկների փաթեթները (ԸՕ 67-րդ հոդվածի 8-րդ մաս),
✓ դրոշﬔլ ընտրական փաստաթղթերի ﬔկանգամյա օգտագործման պարկը
(ԸՕ 71-րդ հոդվածի 7-րդ մաս),
✓ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգի համաձայն գրանցամատյանEմ դրվEմ է նաև տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի անդաﬕ ստորագրEթյան և սեփական դրոշﬕ նմEշները:
ՎԻՃԱԿԱՀԱՆ  Ն` ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ
ԵՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ Ց ՑԱԿՆԵՐԻ ԷՋԵՐԸ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԵՐԵՔ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՈՐՈՇԵԼ
ՀԱՄԱՐ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖ իր նիստմ վիճակահանթյամբ որոշմ Է
քվեաթերթիկները և ընտրողների ցցակների էջերը ստորագրող հանձնաժողովի 3 անդաﬓերին: Վիճակահանթյամբ որոշված այդ ՏԸՀ 3 անդաﬓերը պարտավոր են 2013
թվականի մայիսի 4-ին` ﬕնչև ժամը 24:00-ն, ստորագրել կամ սեփական դրոշմով դրոշﬔլ
կամ անհատական կնիքով կնքել բոլոր քվեաթերթիկները և ընտրողների ցցակների բոլոր
էջերը:
ՎիճակահանEթյանը մասնակցEմ են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի բոլոր անդաﬓերը` այդ թվEմ հանձնաժողովի նախագահը և քարտEղարը:
1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նախապատրաստմ է նիստին ներկա հանձնաժողովի անդաﬓերի թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող
թերթիկներ,
2. երեքի վրա նշմ է «Երևանի ավագան ընտրթյն» բառերը,
3. բոլոր թերթիկները քառապատիկ ծալմ է` այնպես, որ դրանք ﬕմյանցից չտարբերվեն և գցմ վիճակահանթյան արկղի ﬔջ,
4. ՏԸՀ-ի անդաﬓերը, այդ թվմ` հանձնաժողովի նախագահը և քարտղարը, ազգաննների, իսկ ազգաննները համընկնել դեպքմ` աննների (հայրաննների)
այբբենական հերթականթյամբ վիճակահանթյան արկղից հանմ են ﬔկական
թերթիկ,
5. Վիճակահանթյան արդյնքներն արձանագրվմ են տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի գրանցամատյանմ:
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ
Ց ՑԱԿՆԵՐԻ ԷՋԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐ ՄԸ
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը հաշվմ է ստացված քվեաթերթիկները և հերթական համարներով հարյրական
քվեաթերթիկ, դրանց վրա առկա անցքերի մասով` կապմ,
հանձնաժողովը հաշվմ է նաև քվեարկթյան ծրարները և
առանձնացնելով հարյրական ծրար` կապմ,
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քվեաթերթիկները կապելց հետո վիճակահանթյամբ որոշված
հանձնաժողովի 3 անդաﬓերը ստորագրմ կամ սեփական դրոշմով դրոշմմ կամ անհատական կնիքով կնքմ են Երևանի ավագան ընտրթյան քվեաթերթիկները:
✓ Ստորագրթյնը, դրոշմը կամ անհատական կնիքը դրվմ է
քվեաթերթիկի հակառակ կողմմ` հատման գծից ներքև, այնպես, որ քվեաթերթիկները մարել ժամանակ ստորագրթյնների ամբող ջականթյնը պահպանվի:

123456
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✓ Վիճակահանթյամբ որոշված հանձնաժողովի յրաքանչյր անդամ ինքն է որոշմ ստորագրել իր համար նախընտրելի տարբերակը: Եթե դնել է ստորագրթյն, ապա նա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի
սահմանված տեղմ դնմ է իր ստորագրթյան նմշը, սեփական դրոշմով դրոշﬔլ դեպքմ` դրոշﬕ, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ անհատական կնիքով կնքել դեպքմ` այդ կնիքի նմշը:
Ուշադր թյ ն
Քվեաթերթիկները և ընտրողների ցցակների էջերը ստորագրել ընթացքմ հանձնաժողովի
անդամը ստորագրման իր ընտրած տարբերակը փոփոխել չի կարող:

Ստորագրել ժամանակ հանձնաժողովը ստգմ է քվեաթերթիկների համարների հերթականթյնը: Տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմշից տարբերվող
կամ կրկնվող համարներով քվեաթերթիկը կապից հանվմ է, քվեաթերթիկի վրա նշվմ
է «խոտան» բառը` ինչի վերաբերյալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանմ կատարվմ է գրառմ: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանմ գրառվմ են նաև տպագրական խոտանի պատճառով քվեաթերթիկների
համարների հերթականթյան խախտման դեպքերը:
Տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմEշից տարբերվող կամ կրկնվող համարով քվեաթերթիկները մարվEմ են: Մարված քվեաթերթիկները պահվEմ են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի չհրկիզվող պահարանEմ և քվեարկEթյան արդյEնքների ամփոփման ժամանակ հաշվարկվEմ ﬓացած մարված քվեաթերթիկների հետ:
ՎիճակահանEթյամբ որոշված հանձնաժողովի նEյն 3 անդաﬓերը ստորագրEմ կամ
սեփական դրոշմով դրոշմEմ կամ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ անհատական կնիքով կնքEմ են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ընտրողների ցEցակների բոլոր էջերը:
✓ ՍտորագրEթյEնը, դրոշմը կամ անհատական կնիքը դրվEմ է ընտրողների
ցEցակների յEրաքանչյEր էջի հակառակ կողմEմ:
Քվեաթերթիկներն  ընտրողների ցցակների էջերը ստորագրելց հետո փաստաթղթերի պահպանման համար նախատեսված չհրկիզվող պահարանմ տեղադրվմ են`
✓ քվեաթերթիկների կապերը,
✓ ընտրողների հիﬓական ցցակները,
✓ քվեարկթյան ծրարների փաթեթները,
✓ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի փաթեթավորված կնիքը,
✓ ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը դրոշմակնքել համար նախատեսված դրոշմակնիքը,
✓ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները:
16

Պահարանը փակվմ և փակման մասը թղթով սոսնձվմ է: Սոսնձված թղթի վրա ստորագրմ կամ սեփական դրոշմով դրոշմմ են հանձնաժողովի նախագահը և քարտղարը. հանձնաժողովի մյս անդաﬓերը և վստահված անձինք ևս կարող են ստորագրել կամ
սեփական դրոշմով դրոշﬔլ սոսնձված թղթի վրա:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պահարանը հանձնմ է պահպանման ոստիկանթյան ծառայողներին, որի մասին գրանցամատյանմ կազմվմ է արձանագրթյն:
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ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՍԵՆՅԱԿԻ
ԿԱՀԱՎՈՐ Մ

Ուշադր թյ ն
Քվեարկ թյան սենյակի կահավոր մը պետք է ավարտվի քվեարկ թյան
նախորդ օրը` 4 մայիսի 2013 թ. ﬕնչև ժամը 24:00-ն:

ՔվեարկEթյան խցիկները տեղադրվEմ են ﬕմյանցից առնվազն 1 ﬔտր հեռավորEթյամբ և այն դիրքով, որ ընտրողը քվեարկելիս լինի հանձնաժողովին դեմքով և թիկEնքով դեպի պատը:

Ընտրողների գրանցման, ընտրողներին քվեաթերթիկներ  քվեարկթյան ծրարներ հատկացնել և քվեարկթյան ծրարները կնքել համար տեղամասային կենտրոններմ տեղադրվմ են աշխատանքային սեղաններ:
Ընտրողների գրանցման և ընտրողներին քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ
հատկացնող անդաﬓերի աշխատատեղերից յրաքանչյրի ﬕջև նախատեսվմ է
առնվազն ﬔկ աշխատատեղ վստահված անձի համար: Եթե ընտրողների գրանցմ
իրականացնող և ընտրողներին քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ հատկացնող երկ անդաﬓերն էլ նշանակված են խորհրդարանական ընդդիմթյն ներկայացնող կսակցթյնների (կսակցթյնների դաշինքի) կողﬕց, ապա վստահված անձի
համար նախատեսված աշխատատեղը զբաղեցնել նախապատվթյան իրավնք նի
խորհրդարանական ﬔծամասնթյն ներկայացնող կսակցթյան (կսակցթյնների դաշինքի) վստահված անձը, ընդ որմ առավել ﬔծ խմբակցթյն նեցող կսակցթյան վստահված անձն նի առաջնթյն: Հակառակ դեպքմ այդ տեղը զբաղեցնել նախապատվթյան իրավնք նի խորհրդարանական ընդդիմթյն ներկայացնող կսակցթյան (կսակցթյնների դաշինքի) վստահված անձը, ընդ որմ առավել
ﬔծ խմբակցթյն նեցող կսակցթյան վստահված անձն նի առաջնթյն, եթե
այդ կսակցթյան (կսակցթյնների դաշինքի) նշանակած հանձնաժողովի անդամը
գործառյթ չի իրականացնմ:
Քվեատփը, հանձնաժողովի անդաﬓերի աշխատասեղանները տեղադրվմ են ընտրական տեղամասմ գտնվել իրավնք նեցող անձանց համար տեսանելի տեղմ:
Քվեարկթյան սենյակմ կամ դրա մտքի մոտ փակցվմ են քվեաթերթիկի նմշը,
Երևանի ավագան ընտրթյններին մասնակցող կսակցթյնների, կսակցթյնների դաշինքի ընտրական ցցակներով պաստառը:
17
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ՔվեարկEթյան սենյակի գծագիրը

Չհրկիզվող պահարան

10

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԳՈՐԾՈՂ  ՆՆԵՐԸ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ՕՐԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերը քվեարկEթյան օրը` 5 մայիսի 2013թ., պետք է ներկայանան տեղամասային
կենտրոն ոչ Eշ, քան ժամը 06:45-ին
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ստգելով պահարանին սոսնձված թղթի ամբող ջականթյնը ոստիկանթյան ծառայողներից ընդնմ է չհրկիզվող պահարանը, որի մասին գրանցամատյանմ կազմվմ է արձանագրթյն:
Այդ պահին չհրկիզվող պահարանը դեռ չի բացվEմ:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստը սկսմ է քվեարկEթյան օրը` ժամը 7:00-ին:
Նիստի ժամը տեղափոխվել չի կարող:

Ուշադր թյ ն
Եթե նիստին ներկայացել են վստահված անձինք, դիտորդներ, ԶԼՄ ներկայացցիչներ,
վերադաս (կենտրոնական և (կամ) ընտրատարածքային) ընտրական հանձնաժողովի
անդաﬓեր, ստգվմ է նրանց համապատասխան վկայականների առկայթյնը
վերնազգեստի վրա:

Նիստին ներկա վստահված անձանց, դիտորդների, ԶԼՄ-ների ներկայացEցիչների
տվյալները լրացվEմ են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանի
երկրորդ մասEմ` յEրաքանչյEրի համար նախատեսված տեղEմ:

Քվեարկթյան օրը` ժամը 7:00-ի նիստմ հանձնաժողովը վիճակահանթյամբ որոշմ է.

1. ընտրողների գրանցﬓ իրականացնող անդաﬓերին` ﬕնչև 1 000 ընտրողի հաշվարկով առնվազն ﬔկ անդամ.
2. քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ հատկացնող անդաﬓերին` ﬕնչև
1 000 ընտրողի հաշվարկով առնվազն ﬔկ անդամ.
3. քվեարկթյան ծրարների կնքման և քվեատփի համար պատասխանատ առնվազն
ﬔկ անդաﬕ.
4. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերի` 2 ժամը ﬔկ պարբերականթյամբ գործառյթների հերթափոխը:

Հանձնաժողովի նախագահը և քարտEղարը գործառEյթների բաշխման վիճակահանEթյանը չեն մասնակցEմ:
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Վիճակահան թյ նն իրականացվ մ է հետևյալ կերպ`

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը վիճակահանթյանը մասնակցող
հանձնաժողովի անդաﬓերի թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներից.
 ﬔկի վրա նշմ է «ցEցակ-1», իսկ ընտրական տեղամասմ 1000-ից ավել ընտրողի
դեպքմ` հաջորդ թերթիկի վրա` «ցEցակ-2» բառերը,
 ﬔկի վրա նշմ է «քվեաթերթիկ-1», իսկ ընտրական տեղամասմ 1000-ից ավել
ընտրողի դեպքմ` հաջորդ թերթիկի վրա` «քվեաթերթիկ-2» բառերը:
 ﬔկի վրա նշմ է «քվեատEփ» բառը:
Բոլոր թերթիկները (նաև նշմ չպարնակող) ծալմ է այնպես, որ ﬕմյանցից չտարբերվեն և տեղավորմ վիճակահանթյան արկղի ﬔջ: Հանձնաժողովի անդաﬓերը, բացառթյամբ հանձնաժողովի նախագահի և քարտղարի, ազգաննների, իսկ ազգաննները համընկնել դեպքմ` աննների (հայրաննների) այբբենական հերթականթյամբ
վիճակահանթյան արկղից հանմ են ﬔկական թերթիկ:
Ամբողջ աշխատանքը բաժանվEմ է 6 հերթափոխի՝ յEրաքանչյEրը 2 ժամ տևողEթյամբ՝
1) ժամը 8:00-10:00-ը,
2) ժամը 10:00-12:00-ը,
3) ժամը 12:00-14:00-ը,
4) ժամը 14:00-16:00-ը,
5) ժամը 16:00-18:00-ը,
6) ժամը 18:00-20:00-ը:
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8
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6 հերթափոխից յ րաքանչյ րի համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖ
իրականացն մ է առանձին վիճակահան թյ ն:

Հերթափոխ

Վիճակահանթյնների արդյնքները
հանձնաժողովի գրանցամատյանմ:
Ընտրողների գրանցEﬓ
իրականացնող
(ﬕնչև 1000 ընտրողի հաշվարկով
առնվազն` ﬔկ,
իսկ 1000-ից ավելիի դեպքմ`
երկ անդամ)

«ցEցակ 1»

8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20

«ցEցակ 2»

գրառվմ

են

տեղամասային

Քվեաթերթիկներ և քվեարկEթյան
ծրարներ հատկացնող
(ﬕնչև 1000 ընտրողի
հաշվարկով առնվազն` ﬔկ,
իսկ 1000-ից ավելիի դեպքմ`
երկ անդամ)

«քվեաթերթիկ 1»

«քվեաթերթիկ 2»

ընտրական

ՔվեարկEթյան
ծրարների
կնքման
և քվեատEփի
համար
պատասխանատE
(առնվազն
ﬔկ անդաﬕ)

Յրաքանչյր հերթափոխի դիմաց` դատարկ վանդակներմ նշվմ է վիճակահանթյան
արդյնքմ համապատաuխան գործառյթն իրականացնող հանձնաժողովի անդաﬕ
անն-ազգաննը:
Վիճակահանթյան արդյնքմ, ըստ հանձնաժողովի անդաﬓերին բաժին ընկած թերթիկների նշﬓերի, հանձնաժողովի անդաﬓերի ﬕջև բաշխվմ են առաջին հերթափոխի
կողﬕց քվեարկթյնը կազմակերպել համար նախատեսված պարտականթյնները:
Հանձնաժողովի յEրաքանչյEր անդամ աﬔն հերթափոխի ժամանակ իրականացնEմ է
այն գործառEյթը, որի անվանEմը պարEնակող թերթիկը վիճակահանEթյամբ բաժին
է ընկել իրեն:
Հանձնաժողովի նախագահը վիճակահանթյնների արդյնքներին համապատասխան
ապահովմ է հանձնաժողովի անդաﬓերի` 2 ժամը ﬔկ պարբերականթյամբ հերթափոխը:
Մինչև տեղամասային կենտրոնի բացEմը (ﬕնչև ժամը 8:00-ը) տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի նախագահը քվեարկթյանը ներկա լինել իրավնք նեցող անձանց ներկայթյամբ.
 բացմ է չհրկիզվող պահարանը.
 հանմ է հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները և հանձնաժողովի յրաքանչյր անդաﬕն հանձնմ
նախորդ օրվա վիճակահանթյամբ իրեն տրամադրված անհատական կնիքը, որը ﬕնչև քվեարկթյան ավարտից հետո
փաթեթավորվելը գտնվմ է հանձնաժողովի անդաﬕ մոտ.
 հանմ է դրոշմակնիքը.
 հանմ է հարյրական փաթեթներով քվեաթերթիկները և քվեարկթյան ծրարները  հանձնմ է քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ հատկացնող անդաﬕն (անդաﬓերին).
 հանմ է ընտրողների ցցակները և հանձնմ է ընտրողների
գրանցման համար պատասխանատ անդաﬕն (անդաﬓերին).
 հանմ է հանձնաժողովի փաթեթավորված կնիքը, ստգմ է
փաթեթավորված կնիքի փաթեթի անձեռնﬗելիթյնը, բացմ է փաթեթավորված կնիքը` մկրատով կտրելով փաթեթը կետագծով նշված տեղմ, գրանցամատյանմ կնիք դնելով` հայտարարմ է կնիքի համարը.
 հանձնաժողովի կնիքը և դրոշմակնիքը հանձնմ է քվեարկթյան ծրարները կնքող և քվեատփի համար պատասխանատ անդաﬕն: Նրան է փոխանցվմ քվեարկթյան
ծրարները կնքել համար բարձիկը և ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը դրոշմակնքել համար բարձիկը:
Դրոշմակնքման համար նախատեսված հատկ թանաքը
պահվմ է չհրկիզվող պահարանմ.
 ստգմ է քվեատփի դատարկ լինելը (բարձրաձայն հայտնելով այդ մասին), և ﬕնչև փակելը այն ցցադրմ է նիստին
ներկա լինել իրավնք նեցող անձանց, ապա փակմ և
կնքմ է քվեատփը:
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Վերոհիշյալ բոլոր գործողթյնների մասին համապատասխան գրառմ է կատարվմ գրանցամատյանմ:
Ուշադր թյ ն
Նշված բոլոր գործողթյնները կատարվմ են այն հաշվով, որպեսզի ժամը 8:00-ի
դրթյամբ կատարված և ավարտված լինեն:
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ՔՎԵԱՐԿ
ՍԿԻԶԲԸ

ԱՆ

Ուշադր թյ ն
Ժամը 8:00-ին տեղամասը պետք է լինի լիարժեք պատրաստ քվեարկթյնը սկսել համար: Հանձնաժողովի անդաﬓերը պետք է զբաղեցրած լինեն իրենց տեղերը: Սեղաններին պետք է լինեն ընտրական բոլոր
անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ժամը 8:00-ին, բարձրաձայն հայտարարմ է քվեարկթյան սկիզբը և թյլատրմ ընտրողների մտքը քվեարկթյան
սենյակ:
Ուշադր թյ ն
Եթե քվեարկթյան օրը` ժամը 8:00-ին, ﬕնչև 1 000 ընտրող նեցող ընտրական տեղամասի դեպքմ 5-ից պակաս, իսկ 1 000-ից ավելի ընտրող նեցող ընտրական տեղամասի
դեպքմ 7-ից պակաս թվով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ է ներկայացել, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը անﬕջապես տեղեկացն մ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին: Չներկայացած
անդաﬓերի լիազորթյնները վաղաժամկետ դադարմ են, և անդաﬓերի թիվը համապատասխանաբար ﬕնչև 5 և 7 անդամ լրացնմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖերմ ընդգրկվել իրավնք
նեցող անձանց թվից:

Տեղամասային կենտրոնը բացվելEց հետո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահը անﬕջապես տեղեկացնEմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին տեղամասը բացված լինելE մասին:
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
 կազմակերպմ և վերահսկմ է քվեարկթյան կազմակերպﬓ
 անցկացմը, անհրաժեշտթյան դեպքմ օժանդակմ գործառյթ իրականացնող անդաﬓերին, փոխարինմ նրանց բացակայթյան դեպքմ.
 պահպանմ է կարգ  կանոնը տեղամասային կենտրոնմ և
ապահովմ է քվեարկթյան գաղտնիթյնը.
 կարգավորմ է ընտրողների հոսքը տեղամասային կենտրոն.
 ըստ անհրաժեշտթյան քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ է տրամադրմ
հանձնաժողովի` քվեաթերթիկների և քվեարկթյան ծրարների տրամադրման համար պատասխանատ անդաﬕն, նրանից ընդնելով օգտագործված քվեաթերթիկների ելնդները.
վիճակահանթյնների արդյնքներին համապատասխան ապահովմ է հանձնաժողովի անդաﬓերի` 2 ժամը ﬔկ պարբերականթյամբ հերթափոխը:
Հանձնաժողովի քարտEղարը հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարթյամբ գրառﬓեր է կատարմ գրանցամատյանմ, օժանդակմ գործառյթ իրականացնող անդաﬓերին, փոխարինմ նրանց
բացակայթյան դեպքմ:
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Արգելվմ է տեղամասային կենտրոն զենքով, ռազմամթերքով մտք գործելը:

Քվեարկթյան բնականոն ընթացքի վտանգման դեպքերմ տեղամասային կենտրոն զենքով մտք գործել կարող են ﬕայն ոստիկանթյան ծառայողները` տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թյլտվթյամբ:

Քվեարկթյան սենյակմ կտակﬓերից  խառնաշփոթից խսափել նպատակով
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պետք է հսկի և պարբերաբար
ստգի, թե քվեարկողներից բացի ովքեր են ներկա տեղամասային կենտրոնմ, և արդյո՞ք
բոլորն նեն տեղամասային կենտրոնմ ներկա գտնվել իրավնք:

Տեղամասային կենտրոնմ, ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերից և քվեարկողներից
բացի, կարող են ներկա լինել`
 Վերադաս ընտրական հանձնաժողոﬖերի անդաﬓերը,
 Յրաքանչյր կսակցթյան, կսակցթյների դաշինքի ﬔկ վստահված անձ,
 Յրաքանչյր ﬕջազգային կազմակերպթյնից ﬕնչև երկ դիտորդ` թարգմանչի ղեկցթյամբ, իսկ տեղական դիտորդների դեպքմ` յրաքանչյր կազմակերպթյնից` ﬔկ դիտորդ,
 Յրաքանչյր լրատվթյան ﬕջոցը ներկայացնող ﬔկ լրագրող և ﬔկ լսանկարիչ
կամ տեսաձայնագրման ﬔկ օպերատոր:

Ուշադր թյ ն
Քվեարկթյան սենյակմ ﬕաժամանակ չի կարող գտնվել 15-ից ավելի քվեարկող:

Քվեարկթյան բնականոն ընթացքն ապահովել համար տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի նախագահն իրավնք նի ընտրողներին քվեարկթյան սենյակ թողնել հերթով` ﬔկ-ﬔկ, եթե քվեարկթյան սենյակմ ﬕաժամանակ առկա են 15 քվեարկող: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց այդ գործառյթի կատարﬓ
ապահովել անհնարինթյան դեպքմ ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պահանջով այն իրականացվմ է ոստիկանթյան (հերթապահող ոստիկանի) օժանդակթյամբ:
Ուշադր թյ ն
Քվեարկթյան ընթացքմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` ﬕնչև
ժամը 11:30-ը, 14:30-ը, 17:30-ը և 20:30-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով
հաղորդմ է համապատասխանաբար ﬕնչև ժամը 11:00-ն, 14:00-ն, 17:00-ն և 20:00-ն տվյալ
ընտրական տեղամասմ քվեարկթյանը մասնակցած ընտրողների թիվը:

Հաղորդված թվերը գրառվEմ են նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
գրանցամատյանEմ:
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Ընտրողը քվեարկ թյանը մասնակց մ է անձամբ. լիազորված քվեարկ թյ նն արգելվ մ է:
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Քվեարկթյանը ներկայացած յրաքանչյր ընտրող նախ պետք է գրանցվի:
Առանց սահմանված կարգով գրանցվել` ընտրողը չի կարող քվեաթերթիկ
ստանալ և քվեարկել:

Հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման համար պատասխանատ անդամը.
 Ընտրողից վերցնմ է անձը հաստատող փաստաթղթը
Անձը հաստատող փաստաթ ղթ է`
✓ անձնագիրը (առանց կենսաչափական տվյալների),
✓ անձնագրին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթղթը` տրված լիազոր մարﬓի
կողﬕց,
Ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի վավերականEթյան ժամկետի ավարտը
հիմք չէ նրան քվեարկEթյան չթողնելE համար:
 ստգմ է ընտրողի ինքնթյնը,
 ընտրողների ցցակմ գտնմ է նրա անն-ազգաննը, դրա դիմացի դատարկ
սյնակմ լրացնմ է անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները,
✓ Ընտրողների ցցակմ տեղ գտած տառասխալը կամ թվային սխալը, ﬓացած
տվյալների համապատասխանթյան դեպքմ, հիմք չեն ընտրողին քվեարկելց
զրկել համար:
✓ Հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման համար պատաuխանատ անդաﬓ
ընտրողների ցցակմ տառասխալ կամ տեխնիկական վրիպակ հայտնաբերել դեպքմ (ընտրողի վերաբերյալ ﬓացած տվյալների համապատասխանթյան
դեպքմ), այդ մասին տեղեկացնելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, ընտրողների ցցակի լրացցիչ նշﬓերի սյնակմ նշմ է
ճշգրտված տվյալը և ընտրողին հնարավորթյն տալիս մասնակցել քվեարկթյանը:
 ընտրողը ստորագրմ է այդ տվյալների դիմաց` ընտրողի ստորագրթյան համար
նախատեսված սյնակմ,
 ընտրողի գրանցﬓ իրականացնող անդաﬓ իր անհատական կնիքն է դնմ ընտրողի ստորագրթյան դիմաց` համապատասխան սյնակմ:
Եթե ընտրողը չի կարող ինքնրյն ստորագրել ընտրողների ցցակմ, ապա նա իրավնք նի դիﬔլ այլ քաղաքաց օգնթյան` բացառEթյամբ ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերի:
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Գրանցվելց անﬕջապես հետո ընտրողը մոտենմ է հանձնաժողովի` քվեաթերթիկների և քվեարկթյան ծրարների տրամադրման համար պատասխանատ անդաﬕն:
Քվեաթերթիկների և քվեարկթյան ծրարների տրամադրման համար պատասխանատ
անդամը`
 Անջատմ է քվեաթերթիկի ելնդը և քվեաթերթիկի ներքևի հատվածը քվեարկթյան ծրարի հետ ﬕասին հանձնմ ընտրողին:
✓ Քվեաթերթիկների տպագրﬕց հետո Երևանի ավագան ընտրթյանը մասնակցող կսակցթյան, կսակցթյնների դաշինքի ընտրական ցցակի, կսակցթյան, կսակցթյնների դաշինքի ընտրական ցցակի առաջին երեք
համարներմ ընդգրկված թեկնածի գրանցﬓ անվավեր կամ ժը կորցրած
ճանաչվել դեպքմ կսակցթյան, կսակցթյնների դաշինքի անվանմը,
ընտրական ցցակից թեկնածի աննը քվեաթերթիկներից հանմ են տեղամասային ընտրական հանձնաժողոﬖերը ﬕնչև քվեաթերթիկն ընտրողին հանձնելը` հորիզոնական գիծ քաշելով քվեաթերթիկի այդ թեկնածի աննը պարնակող համապատասխան տողի վրա:
 Խնդրմ է ընտրողին անցնել քվեարկթյան խցիկ և քվեաթերթիկը լրացնել ﬕայն
քվեարկթյան խցիկմ:
ՔՎԵԱՐԿ
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Ստանալով քվեաթերթիկը և քվեարկթյան ծրարը ընտրողն անցնմ է քվեարկթյան խցիկ` քվեարկել:

Ընտրողը քվեաթերթիկը լրացնEմ է գաղտնի` քվեարկEթյան խցիկEմ: ԱրգելվEմ է որևէ ձևով տեղեկանալ, թե ընտրողն ինչպես է
քվեարկEմ:

 Ընտրողը քվեաթերթիկմ V ձևի նշմ է կատարմ այն կսակցթյան (կսակցթյնների դաշինքի) անվանման դիմացի քառանկյնմ, որին կողմ է քվեարկմ:
✓ Քվեաթերթիկն ինքնրյն լրացնել հնարավորթյն չնեցող ընտրողն իրավնք նի հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելց հետո քվեարկթյան
խցիկ հրավիրել այլ անձի, որը չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ:
✓ Անձն իրավնք նի օգնել քվեաթերթիկն ինքնրյն լրացնել հնարավորթյն չնեցող ﬕայն ﬔկ ընտրողի: Օգնողն իրավնք չնի իր կամքը թելադրել
ընտրողին կամ գործել ընտրողի կամքին հակառակ: Օգնողն իրավնք չնի հրապարակել, թե մ օգտին է քվեարկել ընտրողը:
✓ Բացի նշված դեպքից, քվեաթերթիկը լրացնելիս քվեարկթյան խցիկմ այլ անձի
ներկայթյնն արգելվմ է:
✓ Քվեաթերթիկն ինքնրյն լրացնել հնարավորթյն չնեցող ընտրողին օգնող անձի տվյալները գրառվմ են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
գրանցամատյանմ:
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 Ընտրողը քվեաթերթիկմ նշմ կատարելց հետո քվեարկթյան խցիկմ քվեաթերթիկը դնմ է ծրարի ﬔջ:
✓ Եթե ընտրողը կարծմ է, որ քվեաթերթիկը սխալ է լրացրել կամ ﬖասել է, ապա
կարող է դիﬔլ հանձնաժողովի նախագահին` նոր քվեաթերթիկ ստանալ համար:
✓ Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարթյամբ ընտրողին հատկացվմ է նոր
քվեաթերթիկ, ընտրողների ցցակմ կատարվմ է համապատասխան նշմ
տվյալ ընտրողի անվան, ազգանվան դիմաց: Սխալ լրացված (ﬖասված) քվեաթերթիկին ամրացվ մ է քվեաթերթիկի ցանկացած ﬔկ ել նդ, և քվեաթերթիկն անհապաղ մարվ մ է:

ՔՎԵԱՐԿ

ԱՆ ԾՐԱՐԻ ԿՆՔ

Մ ԵՎ ՔՎԵԱՏ

Փ

 Ընտրողը մոտենմ է քվեարկթյան ծրարը կնքող և քվեատփի համար
պատասխանատ անդաﬕն:
 Քվեարկթյան ծրարը կնքող և քվեատփի համար պատասխանատ անդամը`
 Պարտադիր ստգմ է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթմ տվյալ ընտրթյանը մասնակցել վերաբերյալ դրոշմակնիքի բացակայթյնը,
 Տվյալ ընտրթյանը մասնակցել վերաբերյալ դրոշմակնիքի բացակայթյան դեպքմ դրոշմակնքմ է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը:
✓ Եթե ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթմ առկա է տվյալ ընտրթյանը
մասնակցել մասին դրոշմակնիք, ապա հանձնաժողովի անդամը հանձնաժողովի նախագահի ﬕջոցով տեղեկացնEմ է հերթապահող ոստիկաններին
հանցագործEթյան փորձի մասին, հանմ է քվեաթերթիկը քվեարկթյան
ծրարից, ծրարը վերադարձնմ քվեաթերթիկ և քվեարկթյան ծրար հատկացնող հանձնաժողովի անդաﬕն, իսկ քվեաթերթիկին ամրացնելով քվեաթերթիկի
ցանկացած ﬔկ ելնդ` կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած
կարգով անհապաղ մարմ է:
✓ Քվեարկթյան ծրարը կնքող և քվեատփի համար պատասխանատ հանձնաժողովի անդաﬓ իր նախաձեռնթյամբ կամ հանձնաժողովի այլ անդաﬕ կամ
վստահված անձի պահանջով կարող է ստգել (հանձնաժողովի այլ անդաﬕն կամ
վստահված անձին ներկայացնել) ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը:
 Ընտրողը քվեարկթյան ծրարը դնմ է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
քվեարկթյան ծրարը կնքող և քվեատփի համար պատասխանատ անդաﬕ աշխատասեղանին,
 Հանձնաժողովի անդաﬓ առանց ծրարը ձեռքը վերցնել, կնիք է դնմ ծրարի ցանկացած կողմմ (տեղմ),
 Բացմ է քվեատփի ճեղքը և ընտրողին հնարավորթյն է ընձեռմ քվեարկթյան ծրարը քվեատփի ﬔջ գցել համար:
Քվեարկ թյան ծրարը կնքվ մ է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքով:
ՏԸՀ-ի կնիքը քվեարկ թյան ողջ ընթացք մ պետք է գտնվի քվեատ փի մոտ` բոլորի
համար տեսանելի տեղ մ:
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Ուշադր թյ ն
Ընտրողը կամ որևէ այլ անձ որևէ եղանակով իրավնք չնի լսանկարել, տեսանկարել
քվեարկած քվեաթերթիկը, ընտրողը իրավնք չնի ցցադրել իր քվեարկած
քվեաթերթիկը:

Ուշադր թյ ն
Քվեարկելց հետո ընտրողը պետք է անհապաղ դրս գա տեղամասային կենտրոնից:

Արգելվմ է քվեարկթյան օրը տեղամասային կենտրոնին հարող տարածքմ ﬕնչև 50
ﬔտր շառավղով խմբերով հավաքվելը, տեղամասային կենտրոնի մտքին հարող տարածքմ ﬔքենաների կտակմը: Սյն մասի դրյթների կատարﬓ ապահովմ է Հայաստանի Հանրապետթյան ոստիկանթյնը` անկախ ընտրական հանձնաժողովի պահանջից:

ՏԵՍՈՂ ԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆ ԻՆՔՆ Ր ՅՆ ԼՐԱՑՆԵԼ
Չ ՆԵՑՈՂ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՔՎԵԱՐԿ  ՆԸ

ՀՆԱՐԱՎՈՐ



Ն

 Երևանի ավագան ընտրթյան ժամանակ պատրաստվմ և
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին է հատկացվմ
քվեաթերթիկին համապատասխանող ստվարաթղթե կաղապար
(ձևանմշ), որմ քվեաթերթիկի նշﬕ համար նախատեսված
քառանկյններին համապատասխանող տեղերմ բացված են
«V» ձևի անցքեր,
 հանձնաժողովի քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ տրամադրող անդամը
քվեաթերթիկը տեղավորմ է քվեաթերթիկին համապատասխանող կաղապարմ և
քվեարկթյան ծրարի հետ ﬕասին տրամադրմ ընտրողին: Քվեաթերթիկը լրացնելիս ընտրողին օգնել իրավնք նեցող քաղաքացին, ընտրողի համար` ըստ հերթականթյան, կարդմ է քվեաթերթիկմ ընդգրկված կսակթյնների (կսակցթյնների դաշինքների) վերաբերյալ քվեաթերթիկմ նշված տվյալները և հնարավորթյն տալիս ընտրողին քվեախցիկմ գաղտնի լրացնել քվեաթերթիկը,
 ընտրողն իմանալով իր նախընտրած կսակթյան (կսակցթյնների դաշինքի)
հերթական համարը քվեաթերթիկմ, շոշափելով կարող է գտնել կաղապարի համապատասխան դատարկ անցքը և ինքնրյն «V» ձևի նշմ կատարել քվեաթերթիկմ,
 քվեաթերթիկմ «V» ձևի նշմ կատարելց հետո ընտրողը քվեաթերթիկը հանմ է
կաղապարից, ծալմ, ինքնրյն կամ իրեն օգնել իրավնք նեցող քաղաքաց
օժանդակթյամբ այն տեղավորմ քվեարկթյան ծրարմ,
 քվեարկթյան հետ կապված ﬓացած գործողթյններն ընտրողն իր ցանկթյամբ
կատարմ է ինքնրյն կամ իրեն օգնել իրավնք նեցող քաղաքաց օժանդակթյամբ:
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ՇԱՐԺԱՍԱՅԼԱԿՈՎ
ՏԵՂԱՇԱՐԺՎՈՂ
ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ
ՔՎԵԱՐԿ  ՆԸ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկանալով,
որ տեղամասային կենտրոնի տեղակայման շենքի մոտ է գտնվմ շարժասայլակով տեղաշարժվող ընտրող` ﬕջոցներ է ձեռնարկմ տեղամասային կենտրոնմ ներկա գտնվող անձանց օգնթյամբ վերջինիս` իր
համար նախընտրելի եղանակով, քվեարկթյան սենյակ տեղափոխել
և քվեարկթյան սենյակից դրս գալ համար: Եթե շարժասայլակով
տեղաշարժվող ընտրողը հրաժարվմ է քվեարկթյան մատչելիթյան
այս եղանակից, ապա նա կարող է օգտվել ՀՀ ԿԸՀ 30.06.2011թ. N 19-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգից.
5. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկանալով, որ տեղամասային կենտրոնի տեղակայման շենքի մոտ է գտնվմ շարժասայլակով տեղաշարժվող ընտրող (այսհետ` ընտրող), տեղամասային կենտրոնմ հայտարարմ
է այդ մասին, մոտենմ է ընտրողին և նրան բացատրմ սյն որոշման համապատասխան քվեարկթյանը մասնակցել կարգը,
6. ընտրողի համաձայնթյան դեպքմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահը վերցնմ է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը, ստգմ նրա
ինքնթյնը և ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը տեղամասային կենտրոնմ հանձնմ ընտրողների գրանցման համար պատասխանատ հանձնաժողովի անդաﬕն: Վերջինս ընտրողների ցցակմ լրացնմ է անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: Այդ տվյալների դիմաց ընտրողի համաձայնթյամբ նրա փոխարեն ստորագրմ է որևէ վստահված անձ կամ դիտորդ կամ ընտրողին օգնել
իրավնք նեցող քաղաքացի: Ընտրողի գրանցﬓ իրականացնող հանձնաժողովի
անդաﬓ ընտրողի ստորագրթյան դիմաց իր անհատական կնիքը դնելց հետո
նյն տողի լրացցիչ նշﬓերի սյնակմ լրացնմ է «շարժասայլակ» բառը, որից
հետո ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը վերադարձնմ է տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահին,
7. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ընտրողի փոխարեն ստանմ է քվեաթերթիկ և քվեարկթյան ծրար և տեղամասային կենտրոնի տեղակայման շենքի մոտ դրանք հանձնմ ընտրողին` նրան հնարավորթյն տալով գաղտնի
քվեարկել: Քվեաթերթիկմ քվեարկթյան մասին նշմ կատարելց հետո ընտրողը ծալմ է քվեաթերթիկը, տեղավորմ քվեարկթյան ծրարի ﬔջ և այն հանձնմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին,
8. տեղամասային կենտրոնմ քվեարկթյան ծրարը կնքող և քվեատփի համար պատասխանատ հանձնաժողովի անդամը դրոշմակնքմ է ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը, կնքմ քվեարկթյան ծրարը և հնարավորթյն է ընձեռմ
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին քվեարկթյան ծրարը
քվեատփի ﬔջ գցել համար: Քվեարկթյան ծրարը քվեատփի ﬔջ գցելց հետո
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը անձը հաստատող փաստաթղթը հանձնմ է ընտրողին և անհապաղ վերադառնմ տեղամասային կենտրոն:
Նշված գործողթյնները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն իրականացնմ է առնվազն 1 վստահված անձի կամ առնվազն 1 դիտորդի, կամ վստահված
անձի  դիտորդի, կամ ընտրողին օգնել իրավնք նեցող քաղաքաց ներկայթյամբ
(մասնակցթյամբ):
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ՓԱԿ ՄԸ

Ժա մը 20:00 տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նախա գա հը հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան ավար տի մա սին և
 արգելմ է ընտրողների մտքը քվեարկթյան սենյակ.
 քվեարկթյան սենյակմ գտնվող ընտրողներին քվեարկել
հնարավորթյն է տալիս.
 փակմ է քվեատփի ճեղքը.
 փակմ տեղամասային կենտրոնը:
Ուշադր թյ ն
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ﬕնչև ժամը 20:30-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով հաղորդմ է ﬕնչև ժամը 20:00-ն տվյալ ընտրական տեղամասմ քվեարկթյանը մասնակցած ընտրողների թիվը:

ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ
ԱՐԴՅ ՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ

ՄԸ

Քվեարկթյան արդյնքների ամփոփմը կատարվմ է հենց քվեարկթյան սենյակմ:
Ուշադր թյ ն
Քվեարկթյան ավարտից հետո` ﬕնչև ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների վերաբերյալ արձանագրթյն կազﬔլը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նիստը չի կարող ընդհատվել:

ՔվեարկEթյան արդյEնքների ամփոփման փEլEմ անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել
ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով սահմանված գործողEթյEնների հաջորդականEթյEնը.
փաթեթավորվ մ են հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները և փաթեթը կնքվ մ է.
հաշվարկվմ են չօգտագործված, ընտրողների կողﬕց ոչ ճիշտ լրացված (ﬖասված) և հետ տրված քվեաթերթիկների ընդհանր թիվը: Այդ թվին ավելացվմ են
նախկինմ մարված` ընտրողի կողﬕց ոչ ճիշտ լրացված և հետ տրված, տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմշից տարբերվող կամ կրկնվող համարով քվեաթերթիկները: Ստացված թիվը բարձրաձայն հրապարակվմ է և լրացվմ
գրանցամատյանմ: Չօգտագործված քվեաթերթիկները մարվմ են դրանք ներքևի
աջ կամ ձախ անկյնից կտրել ﬕջոցով, այնպես, որ չﬖասվեն հանձնաժողովի
անդաﬓերի` քվեաթերթիկի վրա առկա ստորագրթյնները.
փաթեթավորվմ են օգտագործված քվեաթերթիկների ելնդները.
հաշվարկվմ է`
✓
✓

Ընտրողների հիﬓական ց ցակ մ ընդգրկված ընտրողների թիվը
քվեարկթյան օրն ընտրական տեղամասմ կազմված ընտրողների լրացցիչ ցցակի
ընտրողների թիվը
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Ուշադր թյ ն
Ընտրական ցցակների ընտրողների թվերը հաշվարկվելց հետո, յրաքանչյր ցցակի
դեպքմ, բարձրաձայն հրապարակվմ են և լրացվմ գրանցամատյանմ:
Բոլոր ցցակների ընտրողների թվերը գմարվմ են, գմարը բարձրաձայն հրապարակվմ է որպես ընտրողների ընդհանր թիվ և լրացվմ գրանցամատյանմ:

Ընտրողների ցցակներմ (այդ թվմ` քվեարկթյան օրն ընտրական տեղամասմ կազմված ընտրողների լրացցիչ ցցակմ) ընտրողների ստորագրթյնների հիման վրա հաշվարկվմ է քվեարկթյան մասնակիցների (քվեաթերթիկներ
ստացած ընտրողների) թիվը, բարձրաձայն հրապարակվմ և լրացվմ գրանցամատյանմ:

Հանձնաժողովի նախագահը գրանցամատյանEմ արձանագրված` ընտրական տեղամասEմ քվեարկEթյան մասնակիցների թիվը կապի հնարավոր ﬕջոցներով անհապաղ
հայտնEմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:

Ուշադր թյ ն
● տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները,
● մարված քվեաթերթիկները (մարված են համարվմ` չօգտագործված, ընտրողների կողﬕց
ոչ ճիշտ լրացված (ﬖասված) և հետ տրված, տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմշից տարբերվող կամ կրկնվող համարով քվեաթերթիկները),
● օգտագործված քվեաթերթիկների ելնդները,
● ընտրողների ցցակները, այդ թվմ` լրացցիչ ցցակը և դրանց համար հիմք հանդիսացող տեղեկանքները (դատարանի վճիռները),
փաթեթավորվմ են առանձին ծրարներմ տեղադրել և ծրարներից յրաքանչյրի վրա
դրա պարնակթյան վերաբերյալ նշմ կատարել ﬕջոցով:

Ծրարները փակման մասմ սոսնձվմ են և կնքվմ հանձնաժողովի կնիքով:

Ծրարների վրա պետք է առկա լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ստորագրթյնը: Հանձնաժողովի մյս անդաﬓերը և վստահված անձինք ևս իրավնք նեն ստորագրել ծրարների վրա կամ սեփական դրոշմով դրոշﬔլ ծրարները:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը հավաքմ է չօգտագործված քվեարկթյան
ծրարները և փաթեթավորմ` ﬔկանգամյա օգտագործման պարկի հետ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել համար: Չօգտագործված ծրարների
փաթեթը պարկի ﬔջ չի դրվEմ:
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Հանձնաժողովի նախագահը բացEմ է քվեատEփը ﬕայն նախորդ գործողEթյEնները
կատարելEց և ավարտելEց հետո:
Տեսակավորման ողջ ընթացքEմ հանձնաժողովի անդաﬓերին արգելվEմ է նշEﬓեր
կատարել, ինչպես նաև իրենց մոտ Eնենալ գրիչներ, մատիտներ և նշEﬓեր կատարելE այլ առարկաներ:
Ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի համաձայն.
Հանձնաժողովի նախագահը քվեատփից հանմ է քվեարկթյան ﬔկ ծրար, բարձրաձայն հայտարարմ ծրարի սահմանված կամ չսահմանված նմշի լինել մասին, ապա
ցցադրմ այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար:
ՔվեարկEթյան չսահմանված նմEշի ծրարներ են համարվEմ.
 սահմանված նմշից ակնհայտ տարբերվող քվեարկթյան
ծրարը,
 չկնքված կամ այլ կնիքով կնքված քվեարկթյան ծրարը,
 ընտրողի ինքնթյնը բացահայտող նշﬓեր ներառող քվեարկթյան ծրարը:
Այս ծրարները չեն բացվմ, պարնակթյնը չի ստգվմ և դրանք
անհապաղ մարվմ են:
Չսահմանված նմEշի ծրարներ են համարվEմ նաև այն ծրարները, որոնք բացելEց հետո պարզվEմ է, որ`
 քվեաթերթիկ չեն պարնակմ.
 պարնակմ են ﬔկից ավելի քվեաթերթիկ.
 պարնակոմ են չսահմանված նմշի քվեաթերթիկ:
Նման դեպքերմ, ﬔկից ավելի քվեաթերթիկները կամ չսահմանված նմշի քվեաթերթիկը (քվեաթերթիկները) նորից տեղադրվմ է ծրարի ﬔջ, մարվմ ծրարի հետ ﬕասին և
դրվմ չսահմանված նմշի ծրարների փաթեթի ﬔջ:
Եթե ծրարը դատարկ է, ապա նյնպես մարվմ է և դրվմ չսահմանված նմշի ծրարների
փաթեթի ﬔջ: Այս փաթեթի վրա նշվ մ է «Չսահմանված նմ շի քվեարկ թյան ծրարներ» բառերը, և այն առանց պարկի ﬔջ տեղադրել , ներկայացվ մ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:
Պահանջի դեպքմ քվեարկթյան ծրարը փոխանցվմ է հանձնաժողովի մյս անդաﬓերին:
Հանձնաժողովի նախագահի արտահայտած կարծիքին համաձայն չլինել դեպքմ հանձնաժողովի անդամը ներկայացնմ է առարկթյն:
Առարկթյան դեպքմ քվեարկթյան է դրվմ հանձնաժողովի անդաﬕ առաջարկթյնը, և եթե հանձնաժողովի անդաﬕ առաջարկթյնը քվեարկթյամբ չի ընդնվմ, ապա
ընդնված է համարվմ հանձնաժողովի նախագահի առաջարկթյնը:
Առարկթյն չլինել դեպքմ հանձնաժողովի նախագահը, իր հայտարարթյան համաձայն, սահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարից հանմ է քվեաթերթիկը:
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Սահմանված նմ շի քվեարկ թյան ծրարները տեսակավորվ մ են առանձին:
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարմ է քվեաթերթիկի վավեր, անվավեր կամ չսահմանված նմշի լինել մասին, վավեր քվեաթերթիկի դեպքմ հայտարարմ նաև, թե ինչպես է քվեարկված, ապա ցցադրմ այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար:
 Չսահմանված նմշի է սահմանված նմշից տարբերվող քվեաթերթիկը, ինչպես
նաև`
✓ քվեարկթյան չսահմանված նմշի ծրարմ գտնվող քվեաթերթիկը.
✓ ծրարմ գտնվող քվեաթերթիկները, եթե դրանց թիվը ﬔկից ավելի է.
✓ քվեատփմ գտնվող` առանց քվեարկթյան ծրարի քվեաթերթիկները:
Չսահմանված նմշի քվեաթերթիները ևս անհապաղ մարվմ են: Չսահմանված նմշի
քվեաթերթիները ևս դրվմ են «Չսահմանված նմ շի քվեարկ թյան ծրարներ» փաթեթի ﬔջ:
Ուշադր թյ ն
Յրաքանչյր քվեաթերթիկ արտահայտմ է ընտրողի կամաարտահայտթյնը, և չի կարելի կամայականորեն վարվել նրա հետ: Քվեաթերթիկը վավեր է, եթե այն անվավեր չէ:

Սահմանված նմEշի քվեաթերթիկն անվավեր է, եթե`
 ﬔկից ավելի կսակցթյան (կսակցթյնների դաշինքի) օգտին
նշﬓեր է ներառմ.
 որևէ նշմ չի ներառմ.
 բացի քվեարկթյան համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կամ դրան նմանվող նշանից ներառմ է այլ` ընտրողի ինքնթյնը բացահայտող նշմ.
 ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ կողﬕց ստորագրված կամ սեփական դրոշմով դրոշմված կամ անհատական կնիքով կնքված չէ.
 ակնհայտ խախտված է քվեաթերթիկմ նշմ կատարել սահմանված ձևը:
Սահմանված ձևի ոչ էական խախտ մը չի կարող համարվել քվեաթերթիկի անվավեր թյան հիմք, եթե ընտրողի մտադր թյ նը հստակ է և աներկբա:
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Պահանջի դեպքմ քվեաթերթիկը փոխանցվմ է հանձնաժողովի մյս անդաﬓերին:
Հանձնաժողովի նախագահի արտահայտած կարծիքին համաձայն չլինել դեպքմ հանձնաժողովի անդամը ներկայացնմ է առարկթյն:
Առարկթյան դեպքմ քվեարկթյան արդյնքով (քվեարկթյան է դրվմ հանձնաժողովի անդաﬕ առաջարկթյնը, և եթե հանձնաժողովի անդաﬕ առաջարկթյնը քվեարկթյամբ չի ընդնվմ, ապա ընդնված է համարվմ հանձնաժողովի նախագահի առաջարկթյնը), իսկ առարկթյն չլինել դեպքմ հանձնաժողովի նախագահը, իր հայտարարթյան համաձայն, ըստ քվեաթերթիկմ կատարված քվեարկթյան նշﬕ, քվեաթերթիկը դնմ է համապատասխան կսակցթյան (կսակցթյնների դաշինքի) օգտին քվեարկված կամ անվավեր քվեաթերթիկների փաթեթի ﬔջ, իսկ ծրարը` սահմանված
նմշի քվեարկթյան ծրարների փաթեթի ﬔջ, որից հետո քվեատփից հանմ է հաջորդ
ծրարը:
Այս գործողEթյEնները կրկնվEմ են քվեատEփEմ առկա բոլոր
ծրարների և քվեաթերթիկների համար:

Քվեարկ թյան ծրարները և քվեաթերթիկները տեսակավորել ց հետո ﬔկ առ ﬔկ հաշվարկվ մ են.
 յրաքանչյր կսակցթյանը (կսակցթյնների դաշինքին)
կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը,
 անվավեր քվեաթերթիկների թիվը.
 սահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարների թիվը:

Հաշվարկված թվերը բարձրաձայն հրապարակվ մ են և արձանագրվ մ գրանցամատյան մ:

Ուշադր թյ ն
● սահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարները,
● յրաքանչյր կսակցթյանը (կսակցթյնների դաշինքին) կողմ քվեարկված քվեաթերթիկները,
● անվավեր քվեաթերթիկները
փաթեթավորվմ են առանձին ծրարներմ տեղադրել և ծրարներից յրաքանչյրի վրա
դրա պարնակթյան վերաբերյալ նշմ կատարել ﬕջոցով:

Ծրարները փակման մասմ սոսնձվմ են և կնքվմ հանձնաժողովի կնիքով:
Ծրարների վրա պետք է առկա լինի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ստորագրթյնը: Հանձնաժողովի մյս անդաﬓերը և վստահված անձինք ևս իրավնք նեն ստորագրել ծրարների վրա կամ սեփական դրոշմով դրոշﬔլ ծրարները:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանմ գրառվմ են ստորագրողների անն-ազգաննները, դրվմ նրանց ստորագրթյան կամ սեփական դրոշﬕ նմշները:
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ՏԵՂԱՄԱՍ Մ ՔՎԵԱՐԿ
ԱՐԴՅ ՆՔՆԵՐԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐ  ՆԸ

ԱՆ

Հիմք ընդEնելով կատարված հաշվարկները և գրանցամատյանEմ արձանագրված
տվյալները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կազմEմ է տեղամասEմ քվեարկEթյան արդյEնքների արձանագրEթյEն: ԱրձանագրEթյան թվերը լրացվEմ են թվերով և տառերով:
Ուշադր թյ ն
Երևանի ավագան ընտրթյան քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնների կազմմը հանձնաժողովը պետք է ավարտի ոչ շ, քան քվեարկթյան ավարտից 10 ժամ հետո`
ﬕնչև 2013 թվականի մայիսի 6-ը, ժամը 6:00-ն:

Արձանագրթյնը ստորագրմ են հանձնաժողովի նախագահը, քարտղարը և անդաﬓերը, այն կնքմ է հանձնաժողովի նախագահը:
Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է ստորագրել արձանագրթյնը: Եթե նա արձանագրթյան տվյալների վերաբերյալ նի առարկթյն (հատկ կարծիք), ապա այդ մասին գրառմ է կատարմ արձանագրթյնմ` դրա համար նախատեսված հատկ տեղմ:

Ուշադր թյ ն
Արձանագրթյնը ստորագրվմ է ﬕայն բոլոր տվյալները լրացվելց հետո: Արգելվմ է
նախապես ստորագրել քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյան ձևաթղթը:

Ուշադր թյ ն
Ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ կողﬕց քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնը չստորագրելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` նվազագյն աշխատավարձի հարյրապատիկից
ﬕնչև երեքհարյրապատիկի չափով:

ՏեղամասEմ քվեարկEթյան արդյEնքների արձանագրEթյEնը կազմվEմ է 4 օրինակից.
 ﬔկ օրինակը փակցվմ է տեղամասային կենտրոնմ` ընտրողների ցցակների
կողքին,
 ﬔկ օրինակը տեղադրվմ է ընտրական փաստաթղթերի պարկմ,
 երկ օրինակը ներկայացվմ են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովմ ներկա լինել իրավնք նեցող անձանց
պահանջով նրանց տրվմ է ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնից քաղվածք` վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտղարի
ստորագրթյններով և հանձնաժողովի կնիքով:
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՊԱՐԿԻ ՊԱՐ ՆԱԿ  ՆԸ

Ընտրական փաստաթղթերի ﬔկանգամյա օգտագործման պարկEմ են դրվEմ`
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքների
փաթեթը,
 մարված քվեաթերթիկների փաթեթը,
 օգտագործված քվեաթերթիկների ելնդների փաթեթը,
 ընտրողների ցցակների փաթեթը,
 յրաքանչյր կսակցթյանը (կսակցթյնների դաշինքին) կողմ քվեարկված
քվեաթերթիկների փաթեթները,
 անվավեր քվեաթերթիկների փաթեթը,
 սահմանված նմշի ծրարների փաթեթը,
 տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյան ﬔկ օրինակը:

 Ընտրական փաստաթղթերի ﬔկանգամյա օգտագործման պարկEմ չեն դրվEմ և
ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով են տեղափոխվEմ առձեռն`
✓ հանձնաժողովի կնիքը,
✓ դրոշմակնիքը, հատկ թանաքը և դրա բարձիկը,
✓ գրանցամատյանը,
✓ չօգտագործված ծրարների փաթեթը,
✓ չսահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարների փաթեթը,
✓ քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյան 2 օրինակը:

Ընտրական փաստաթղթերի ﬔկանգամյա օգտագործման պարկը փակվմ է փակման
համար նախատեսված տեղի ժապավենը հեռացնել, այդ մասմ` պարկի երկ կողﬔրը
իրար ﬕացնել և այդ ﬕացման տեղմ պարկի երկ կողﬔրն իրար ամր սեղﬔլ ﬕջոցով:
Մեկանգամյա օգտագործման պարկի վրա պետք է առկա լինի հանձնաժողովի նախագահի
ստորագրթյնը: Հանձնաժողովի մյս անդաﬓերը և վստահված անձինք ևս իրավնք
նեն ստորագրել պարկի վրա կամ սեփական դրոշմով դրոշﬔլ պարկը: Գրանցամատյանմ գրառվմ են ստորագրողների անն-ազգաննները, դրվմ ստորագրթյան
կամ դրոշﬕ նմշները:
Ընտրական փաստաթղթերի ﬔկանգամյա օգտագործման պարկը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովմ փակվմ է, որի համար պատասխանատE է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը:
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ

Քվեարկ թյան ավարտից հետո ոչ շ, քան 12 ժամվա ընթացք մ (ﬕնչև 2013թ. մայիսի
6-ը, ժամը 8:00-ն) ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվ մ.
 ընտրական փաստաթղթերի ﬔկանգամյա օգտագործման պարկը,
 քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյան 2 օրինակները,
 չօգտագործված քվեարկթյան ծրարները,
 չսահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարների փաթեթը,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը,
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը, դրոշմակնիքը, հատկ թանաքը
և բարձիկը,
 քվեատփը,
 քվեարկթյան խցիկները:
Ընտրական փաստաթղթերը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և
քարտղարը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով են տեղափոխմ ոստիկանթյան ծառայողների ղեկցթյամբ:
Ընտրական փաստաթղթերն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովմ հանձնվմ
և ընդնվմ են հանձնողի  ընդնողի կողﬕց ստորագրել և ստացական տալ ﬕջոցով:
Դիտորդները, զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցների ներկայացցիչները, վստահված
անձինք քվեարկթյան արդյնքներն ամփոփելց հետո կարող են իրենց ﬕջոցներով
ղեկցել ընտրական փաստաթղթերը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով տեղափոխող ﬔքենան:
ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԳՈՐԾՈՂTTՆՆԵՐԸ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐTTՆՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼTՑ ՀԵՏՈ
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովմ ստգվմ է ընտրական տեղամասերմ քվեարկթյան արդյնքների վերաբերյալ արձանագրթյնների կազմման վավերականթյնը, իսկ թվաբանական սխալների առկայEթյան դեպքEմ տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտEղարը վերացնEմ են այդ սխալները`
EղղEﬓերը վավերացնելով իրենց ստորագրEթյEններով:
Ելակետային տվյալների փոփոխEթյEն չի կատարվEմ:Ելակետային են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց հատ-հատ հաշվելE ﬕջոցով ստացված տվյալները:
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովմ նշմ է կատարվմ տեղամասմ
քվեարկթյան արդյնքների վերաբերյալ արձանագրթյան ընդնման ամսաթվի և ժաﬕ մասին, ինչը վավերացվմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ստորագրթյամբ և հանձնաժողովի կնիքով:
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը հաﬔմատմ է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքի համարը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի արձանագրթյան կնիքի համարի հետ:
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ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ
ՈՐՈՇ ՄՆԵՐԸ, ԳՈՐԾՈՂ  ՆՆԵՐԸ
ԵՎ ԱՆԳՈՐԾ  ՆԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼԸ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշﬓերը, գործողթյնները (անգործթյնը), ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան
արդյնքները կարող են բողոքարկվել ընտրատարածքային ընտրական
հանձնաժողով:
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշ ﬓերը, գործող թյ նները (անգործ թյ նը) կարող է բողոքարկել`
 յրաքանչյր ոք, եթե գտնմ է, որ խախտվել կամ կարող է խախտվել իր սբյեկտիվ ընտրական իրավնքը (ընտրել կամ ընտրվել իրավնքը).
 վստահված անձը, եթե գտնմ է, որ խախտվել են վստահված անձի կամ իր վստահորդի` ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավնքները.
 դիտորդը, եթե գտնմ է, որ խախտվել են դիտորդի` ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավնքները.
 տվյալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը, եթե գտնմ է, որ հանձնաժողովը, որի անդաﬓ է ինքը, խախտել է իր կամ այլ անձանց` ընտրական օրենսգրքով սահմանված որևէ իրավնք:

Համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը, եթե արձանագրթյնմ կատարել է գրառմ հատկ կարծիք նենալ մասին կարող է ներկայացնել ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքներն անվավեր ճանաչել դիմմ:

Ընտրական հանձնաժողոﬖերի որոշﬓերը, գործողթյնները (անգործթյնը) վերադաս ընտրական հանձնաժողով բողոքարկել դեպքմ բողոք ներկայացնող կողմը կրմ է
իր ներկայացրած փաստական հանգամանքների ապացցման բեռը:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշﬓերը, գործողթյնները (անգործթյնը), ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքները կարող են բողոքարկվել
համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:

ՔվեարկEթյան օրվա ընթացքEմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընդնած որոշﬓերի, գործողթյնների կամ անգործթյան մասին բողոքները կարող են ներկայացվել քվեարկEթյան օրը
կամ քվեարկEթյան հաջորդ օրը` ժամը 12:00-ից ﬕնչև ժամը 18:00-ն:

ՔվեարկEթյան օրվան նախորդող օրերի ընթացքEմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընդնած որոշﬓերի, գործողթյնների կամ անգործթյան մասին բողոքները կարող են ներկայացվել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով oրացEցային 2 oրվա ընթացքEմ այն oրվանից, երբ դիմողն իմացել է կամ ող ջամտորեն պարտավոր էր իմանալ խախտման մաuին:
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Ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների վերահաշվարկի մասին դիմEմ
կարող է ներկայացվել ﬕայն համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով քվեարկEթյան հաջորդ օրը` ժամը 12:00-ից ﬕնչև ժամը 18:00-ն:
 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը վերահաշվարկի մասին դիմEմ կարող է ներկայացնել ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների
վերաբերյալ արձանագրթյնմ քվեարկթյան արդյնքների ամփոփման կարգի
վերաբերյալ հատկ կարծիք նենալ մասին գրառմ կատարել դեպքմ:

Վերահաշվարկի դիմEմը պետք է ներառի.
 դիմEմատEի անEնը, ազգանEնը, ստորագրEթյEնը,
 տրման ամսաթիվը,
 փոստային հասցեն,
 այն ընտրական տեղամասի համարը, որEմ պահանջվEմ է կատարել վերահաշվարկ,
 քվեարկEթյան արդյEնքները որոնց վերաբերյալ պահանջվEմ է վերահաշվարկ
անցկացնել:

ԴիմEﬕն կարող են կցվել քվեարկEթյան արդյEնքների սխալ ամփոփման ապացEյցներ:

Դիմմատի հրաժարվելը քվեարկթյան արդյնքների վերահաշվարկի դիմﬕց հիմք
չէ վերահաշվարկ չիրականացնել համար:

Քվեարկթյան արդյնքների վերահաշվարկի մասին դիմմ ներկայացնողի բացակայթյնը հիմք չէ վերահաշվարկ չանցկացնել կամ այն դադարեցնել համար:

Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ﬔրժEմ է ընտրական տեղամասի
քվեարկEթյան արդյEնքների վերահաշվարկի մասին դիմEմը և վերահաշվարկ չի իրականացնEմ, եթե պահանջվել է քվեարկEթյան արդյEնքների վերահաշվարկի իրականացEմ ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի դրEյթների խախտEմով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ OՐԵՆUԳԻՐՔ
ՀՈԴՎԱԾ 40.1. ՔՎԵԱՐԿ
ՔԱՐՈԶՉ

ԱՆ OՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՆԱԽՈՐԴՈՂ OՐԸ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ
 Ն ԿԱՏԱՐԵԼԸ

Քվեարկթյան oրը կամ դրան նախորդող oրը նախընտրական քարոզ չթյն կատարելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` նվազագյն աշխատավարձի երեքհարյրապատիկից ﬕնչեւ հինգհարյրապատիկի չափով:
Նյն արարքը տեղամաuային կենտրոնի շենքի ներuմ, մտքի մոտ կամ շենքի շրջը
բանավոր կամ գրավոր ձեւով, երաժշտթյան կամ պատկերավոր ﬕջոցների oգնթյամբ,
uտորագրթյնների հավաքմամբ` ընտրողների կամաարտահայտման վրա ներազդել
ﬕջոցով կատարելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` նվազագյն աշխատավարձի չորuհարյրապատիկից ﬕնչեւ վեցհարյրապատիկի չափով:
Նյն արարքը զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցներով կատարելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` լրատվական գործնեթյն իրականացնողի
նկատմամբ` նվազագյն աշխատավարձի հինգհարյրապատիկից ﬕնչեւ յոթհարյրապատիկի չափով:

ՀՈԴՎԱԾ 40.2. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔՎԵԱՐԿ
ԱՐԴՅ ՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐ  ՆԸ ՉUՏՈՐԱԳՐԵԼԸ

ԱՆ

Ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ կողﬕց քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնը չuտորագրելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` նվազագյն աշխատավարձի հարյրապատիկից
ﬕնչև երեքհարյրապատիկի չափով:

ՀՈԴՎԱԾ 40.4. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐԿԸ ՏԵՂԱՄԱUԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ Մ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՉՓԱԿԵԼԸ
Ընտրական փաuտաթղթերի պարկը տեղամաuային ընտրական հանձնաժողովմ uահմանված կարգով չփակելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` նվազագյն աշխատավարձի երեքհարյրապատիկից ﬕնչև հինգհարյրապատիկի չափով:

ՀՈԴՎԱԾ 40.6. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐ
ՉԼՐԱՑՆԵԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԼՐԱՑՆԵԼԸ

ԱՆ ՄԱՏՅԱՆԸ

Ընտրական հանձնաժողովի գործավարթյան մատյանը չլրացնելը կամ ոչ պատշաճ լրացնելը`
առաջացնմ է տգանքի նշանակմ` նվազագյն աշխատավարձի ﬕնչև երեքհարյրապատիկի չափով:
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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ
ՔՐԵԱԿԱՆ OՐԵՆUԳԻՐՔ

ԱՆ

ՀՈԴՎԱԾ 149. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎ ՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԸՆՏՐ ԱՆԸ ՄԱUՆԱԿՑՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐ  ՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼԸ
1. Քաղաքաց ընտրական կամ հանրաքվեի իրավնքի ազատ իրականացմանը կամ
ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի աշխատանքին խոչընդոտելը, ինչպեu
նաև ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի կամ նախաձեռնող խմբի անդաﬕ,
թեկնածի կամ նրա վuտահված անձի, դիտորդի, զանգվածային լրատվթյան ﬕջոցի
ներկայացցչի, կuակցթյան (կuակցթյնների դաշինքի) լիազորած անձի լիազորթյնների իրականացմանը խոչընդոտելը` պատժվմ է տգանքով` նվազագյն
աշխատավարձի հինգհարյրապատիկից յոթհարյրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` վեց ամuից ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Նյն արարքները, որոնք`
1) կատարվել են գյքին ﬖաu պատճառել uպառնալիքով,
2) կատարվել են նյթապեu շահագրգռելով,
3) զգորդվել են բռնթյն գործադրելով կամ դա գործադրել uպառնալիքով,
4) կատարվել են պաշտոնեական դիրքն oգտագործելով,
5) կատարվել են ﬕ խմբ անձանց կողﬕց,
6) զգորդվել է անձին ազատթյնից զրկելով` պատժվմ է ազատազրկմամբ` երկuից ﬕնչև հինգ տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 153. ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՆԳԱՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՆՁԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ
Կեղծ տվյալներ հայտնել, կեղծ փաuտաթղթ ներկայացնել կամ որևէ այլ եղանակով
ﬔկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելը`
պատժվմ է տգանքով` նվազագյն աշխատավարձի հինգհարյրապատիկից յոթհարյրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` երկuից երեք տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154. ՔՎԵԱՐԿ

ԱՆ ԳԱՂՏՆԻ



ՆԸ ԽԱԽՏԵԼԸ

Քվեարկթյան գաղտնիթյնը խախտել նպատակով ընտրողին քվեարկթյան արդյնքը հայտնելն հարկադրելը, քվեարկթյան արդյնքը բացահայտել նպատակով
քվեարկած քվեաթերթիկը uտգելը, քվեարկթյան խցիկ (uենյակ) մտք գործելը, ինչպեu
նաև քվեարկթյան գաղտնիթյնն այլ կերպ խախտելը`
պատժվմ է տգանքով` նվազագյն աշխատավարձի հինգհարյրապատիկից յոթհարյրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` երկuից երեք տարի ժամկետով;
ՀՈԴՎԱԾ 154.1. ԿԵՂԾ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ԾՐԱՐՆԵՐ ՊԱՏՐԱUՏԵԼԸ ԿԱՄ ԱԿՆՀԱՅՏ ԿԵՂԾ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔՎԵԱՐԿ ԱՆ ԾՐԱՐՆԵՐ ՀԱՆՁՆԵԼԸ ԿԱՄ ԻՐԱՑՆԵԼԸ
1. Անձնական դրդﬓերով կամ խմբային շահերից ելնելով` կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկթյան ծրարներ պատրաuտելը կամ ակնհայտ կեղծ քվեաթերթիկներ կամ քվեարկթյան ծրարներ հանձնելը կամ այլ եղանակով իրացնելը`
պատժվմ է ազատազրկմամբ` երեքից յոթ տարի ժամկետով` գյքի բռնագրավմամբ
կամ առանց դրա:
2. Նյն արարքը, որը կատարվել է խոշոր չափերով, ﬕ խմբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայնթյամբ`
պատժվմ է ազատազրկմամբ` վեցից տաuը տարի ժամկետով` գյքի բռնագրավմամբ
կամ առանց դրա:
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ՀՈԴՎԱԾ 154.2. ԸՆՏՐՈՂԻ ԿԱՄՔԻ ԱԶԱՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼԸ
Թեկնածներից որևէ ﬔկի oգտին կողմ կամ դեմ քվեարկել, ընտրթյններին մաuնակցել կամ ընտրթյններին մաuնակցելց հրաժարվել պայմանով թեկնածներից անձամբ կամ ﬕջնորդի ﬕջոցով կաշառք uտանալը`
պատժվմ է տգանքով` նվազագյն աշխատավարձի հինգհարյրապատիկից յոթհարյրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` ﬔկից երեք տարի ժամկետով:
Ընտրողին թեկնածներից որևէ ﬔկի oգտին կողմ կամ դեմ քվեարկել, ընտրթյններին մաuնակցելն կամ ընտրթյններին մաuնակցելց հրաժարվելն հարկադրելը, որը
կատարվել է գյքին ﬖաu պատճառել uպառնալիքով, անձամբ կամ ﬕջնորդի ﬕջոցով
կաշառք տալով, բռնթյամբ կամ բռնթյն գործադրել uպառնալիքով`
պատժվմ է տգանքով` նվազագյն աշխատավարձի երկհազարապատիկից երկհազարհինգհարյրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.3. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՆԻՔԸ ՉՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ, ԿՆԻՔԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳԸ ԽԱԽՏԵԼԸ
Ընտրական հանձնաժողովի կնիքը uահմանված ժամկետմ դրա համար պատաuխանատ անձի կողﬕց չվերադարձնելը, ինչպեu նաև կնիքի պահպանման համար uահմանված
կարգը խախտելը`
պատժվմ է ազատազրկմամբ` ﬔկից երեք տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.4. ԶԵՆՔՈՎ` ՏԵՂԱՄԱUԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Մ

ՏՔ ԳՈՐԾԵԼԸ

Քվեարկթյան oրը զենք կրել իրավնք նեցող անձի կողﬕց զենքով ցցադրաբար
տեղամաuային կենտրոն (քվեարկթյան խցիկ) մտք գործելն առանց ծառայողական
անհրաժեշտթյան`
պատժվմ է ազատազրկմամբ` ﬔկից երեք տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.5. ՎUՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԻՆ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻՆ, ԴԻՏՈՐԴԻՆ ԿԱՄ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎ ԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑ ՑՉԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ Ն ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐ  ՆՆԵՐԻ
ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՉՏԱԼԸ
Վuտահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕն, դիտորդին կամ զանգվածային
լրատվթյան ﬕջոցի ներկայացցչին ընտրական փաuտաթղթերին uահմանված դեպքերմ և կարգով ծանոթանալն խոչընդոտելը, ընտրական հանձնաժողովի արձանագրթյնների պատճենները, քաղվածքները չտալը`
պատժվմ է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով:
ՀՈԴՎԱԾ 154.6. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԼԻԱԶՈՐ
ՉԿԱՏԱՐԵԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼԸ



ՆՆԵՐԸ

Ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողﬕց իր լիազորթյնները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որի արդյնքմ անհնարին է դարձել ընտրական հանձնաժողովի կողﬕց քվեարկթյան կամ ընտրթյան արդյնքների ամփոփմը`
պատժվմ է ազատազրկմամբ` երկuից հինգ տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործնեթյամբ զբաղվել իրավնքից զրկելով` առավելագյնը երեք տարի
ժամկետով:
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ԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՄԸ

Քվեարկ թյան օրը ժամը 7:00-8:00
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործողEթյEնների հաջորդականEթյEն.
 ստգել պահարանին սոսնձված թղթի ամբող ջականթյնը և ոստիկանթյան ծառայողներից ընդնել չհրկիզվող պահարանը,
 գրանցամատյանմ լրացնել պահարանն ընդնել մասին արձանագրթյնը,
 իրականացնել վիճակահանթյն հանձնաժողովի անդաﬓերի գործառյթներն 
դրանց հերթափոխը որոշել համար,
 վիճակահանթյան արդյնքները գրանցել գրանցամատյանմ,
 բացել չհրկիզվող պահարանը.
 հանել հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները և հանձնաժողովի յրաքանչյր անդաﬕն հանձնել նախորդ օրվա վիճակահանթյամբ իրեն տրամադրված անհատական կնիքը.
 հանել դրոշմակնիքը.
 հանել հարյրական փաթեթներով քվեաթերթիկները և քվեարկթյան ծրարները 
հանձնել քվեաթերթիկներ և քվեարկթյան ծրարներ հատկացնող անդաﬕն (անդաﬓերին).
 հանել ընտրողների ցցակները և հանձնել ընտրողների գրանցման համար պատասխանատ անդաﬕն (անդաﬓերին).
 հանել հանձնաժողովի փաթեթավորված կնիքը, ստգել փաթեթավորված կնիքի
փաթեթի անձեռնﬗելիթյնը, բացել փաթեթավորված կնիքը, գրանցամատյանմ
կնիք դնելով` հայտարարել կնիքի համարը.
 հանձնաժողովի կնիքը և դրոշմակնիքը հանձնել քվեարկթյան ծրարները կնքող և
քվեատփի համար պատասխանատ անդաﬕն: Նրան փոխանցել համապատասխան թանաքներով թանաքոտված բարձիկներ:
 ստգել քվեատփի դատարկ լինելը (բարձրաձայն հայտնել այդ մասին), և ﬕնչև
փակելը այն ցցադրել նիստին ներկա լինել իրավնք նեցող անձանց, ապա
փակել և հատկ կապիչներով կնքել քվեատփը:
Ուշադր թյ ն
• Նշված բոլոր գործողթյնները կատարվմ են այն հաշվով, որպեսզի ժամը 8:00-ի դրթյամբ կատարված և ավարտված լինեն:
• Հանձնաժողովի նախագահը ժամը 8:00-ին, բարձրաձայն հայտարարմ է քվեարկթյան
սկիզբը և թյլատրմ ընտրողների մտքը քվեարկթյան սենյակ:
• Տեղամասային կենտրոնը բացվելց հետո հանձնաժողովի նախագահը անﬕջապես տեղեկացնմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին տեղամասը
բացված լինել մասին:
Ուշադր թյ ն
Քվեարկթյան ընթացքմ
• ﬕնչև ժամը 11:30-ը, 14:30-ը, 17:30-ը և 20:30-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով է հաղորդվմ համապատասխանաբար ﬕնչև ժամը 11:00-ն, 14:00-ն, 17:00-ն և
20:00-ն տվյալ ընտրական տեղամասմ քվեարկթյանը մասնակցած ընտրողների թիվը.
• հաղորդված թվերը գրառվմ են նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանմ:
42

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՓԱԿ

Մ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործողEթյEնների հաջորդականEթյEն.






ժամը 20:00 հայտարարել քվեարկթյան ավարտի մասին.
արգելել ընտրողների մտքը քվեարկթյան սենյակ.
քվեարկթյան սենյակմ գտնվող ընտրողներին տալ քվեարկել հնարավորթյն.
փակել քվեատփի ճեղքը.
փակել տեղամասային կենտրոնը:

ՔՎԵԱՐԿ

ԱՆ ԱՐԴՅ

ՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ

Մ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործողEթյEնների հաջորդականEթյEն.
 փաթեթավորել հանձնաժողովի անդաﬓերի անհատական կնիքները.
 հաշվարկել չօգտագործված քվեաթերթիկների թիվը.
 այդ թվին ավելացնել նախկինմ մարված` ընտրողի կողﬕց ոչ ճիշտ լրացված և հետ
տրված, տպագրական խոտանի պատճառով սահմանված նմշից տարբերվող կամ
կրկնվող համարով քվեաթերթիկները.
 ստացված թիվը, որպես մարված քվեաթերթիկների ընդհանր թիվ բարձրաձայն
հրապարակել և լրացնել գրանցամատյանմ.
 չօգտագործված քվեաթերթիկները մարել դրանք ներքևի աջ կամ ձախ անկյնից
կտրել ﬕջոցով, այնպես, որ չﬖասվեն հանձնաժողովի անդաﬓերի` քվեաթերթիկի
վրա առկա ստորագրթյնները.
 փաթեթավորել օգտագործված քվեաթերթիկների ելնդները.
 առանձին-առանձին հաշվարկել ընտրողների հիﬓական և լրացցիչ ցցակներմ
ընդգրկված ընտրողների թվերը.
 ընտրական ցցակների ընտրողների թվերը առանձին հաշվարկելց հետո, յրաքանչյր ցցակի դեպքմ, բարձրաձայն հրապարակել և լրացնել գրանցամատյանմ.
 բոլոր ցցակների ընտրողների թվերը գմարել, գմարը բարձրաձայն հրապարակել որպես ընտրողների ընդհանր թիվ և լրացնել գրանցամատյանմ.
 ընտրողների ցցակներմ (այդ թվմ` լրացցիչ ցցակմ) ընտրողների ստորագրթյնների հիման վրա հաշվարկել քվեարկթյան մասնակիցների (քվեաթերթիկներ ստացած ընտրողների) թիվը, բարձրաձայն հրապարակել և լրացնել գրանցամատյանմ.
 ընտրողների ցցակների ծրարը տեղադրել ընտրական փաստաթղթերի պարկմ:
ՔՎԵԱՐԿ

ԱՆ ԾՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐ

Մ








բացել քվեատփը,
քվեատփից հանել քվեարկթյան ﬔկ ծրար,
բարձրաձայն հայտարարել ծրարի սահմանված կամ չսահմանված նմշի լինել մասին,
ցցադրել այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար,
սահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարից հանել քվեաթերթիկը,
բարձրաձայն հայտարարել քվեաթերթիկի վավեր, անվավեր կամ չսահմանված նմշի լինել մասին,
 վավեր քվեաթերթիկի դեպքմ բարձրաձայն հայտարարել նաև, թե ինչպես է քվեարկված,
 քվեաթերթիկը ցցադրել այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար:
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Այս գործողEթյEնները կրկնվEմ են քվեատEփEմ առկա բոլոր ծրարների և քվեաթերթիկների համար:
ՔվեարկEթյան ծրարները և քվեաթերթիկները տեսակավորելEց հետո ﬔկ առ ﬔկ
հաշվարկվEմ է.
 յրաքանչյր կսակցթյանը (կսակցթյնների դաշինքին) կողմ քվեարկված
քվեաթերթիկների թիվը,
 անվավեր քվեաթերթիկների թիվը,
 սահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարների թիվը.
փաթեթավորվEմ են առանձին փաթեթներEմ (ծրարներEմ) և յEրաքանչյEրի վրա
նշEվ է դրա պարEնակEթյEնը:
Չսահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարները և չսահմանված նմշի քվեաթերթիկները
մարվմ են, չեն հաշվարկվմ, հաշվի չեն առնվմ արդյնքներն ամփոփելիս և փաթեթավորվմ են առաձին փաթեթմ և փաթեթի վրա նշվմ է «Չսահմանված նմշի քվեարկթյան ծրարներ» բառերը, և այն առանց պարկի ﬔջ տեղադրել, ներկայացվմ է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:
ԱՐՁԱՆԱԳՐ

ԱՆ ԿԱԶՄ

Մ

 Հիմք ընդնելով կատարված հաշվարկները և գրանցամատյանմ արձանագրված
տվյալները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կազմմ է տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյն:
 Արձանագրթյնները ստորագրմ են հանձնաժողովի նախագահը, քարտղարը
և անդաﬓերը, այն կնքմ է հանձնաժողովի նախագահը:
 Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է ստորագրել արձանագրթյնը: Եթե նա
արձանագրթյան տվյալների վերաբերյալ նի առարկթյն (հատկ կարծիք),
ապա այդ մասին գրառմ է կատարմ արձանագրթյնմ` դրա համար նախատեսված հատկ տեղմ:

Ուշադր թյ ն
Արձանագրթյնը ստորագրվմ է ﬕայն բոլոր տվյալները լրացնելց հետո:
Արգելվմ է նախապես ստորագրել քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյան
ձևաթղթերը:

ԱրձանագրEթյEնը կազմվEմ է 4 օրինակից.
 արձանագրթյան ﬔկ օրինակը փակցվմ է տեղամասային կենտրոնմ` ընտրողների ցցակների կողքին,
 ﬔկ օրինակը տեղադրվմ է ընտրական փաստաթղթերի պարկմ.
 երկ

օրինակը ներկայացվմ են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովմ ներկա լինել իրավնք նեցող անձանց
պահանջով նրանց տրամադրվմ է ընտրական տեղամասմ քվեարկթյան արդյնքների արձանագրթյնից քաղվածք` վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտղարի ստորագրթյններով և հանձնաժողովի կնիքով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

Քվեարկթյան օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողվմ օգտագործվող ՏԸՀ կնիքը, դրոշմակնիքը, ՏԸՀ անդաﬕ անհատական կնիքը:

ՆկարագրEթյEն

ՏԸՀ կնիք

Երբ է
տրամադրվEմ
Ստացվմ է փակ
ծրարով, որի վրա
առկա են ԿԸՀ և
ԸԸՀ կնիքները:
Բացվմ է ﬕայն
քվեարկթյան
օրը:
(Կնիքը բազմանգամյա օգտագործման է)

ՏԸՀ
դրոշմակնիք Քվեարկթյան
օրը

ՏԸՀ անդաﬕ Քվեարկթյան
անհատական նախորդ օրը,
վիճակահանկնիքը
թյամբ տրամադրվմ է ՏԸՀ բոլոր
անդաﬓերին:

Որտեղ է
գտնվEմ

Ինչ թանաք
է օգտագործվEմ

Որտեղ է
օգտագործվEմ

1. Քվեարկթյան ընթացմ
քվեարկEթյան ծրարները
Քվեարկթյան
կնքելE համար,
ողջ ընթացքմ
2. քվեարկթյան ավատից հեգտնվմ է քվեատո
տփի մոտ տեՍովորական
սանելի տեղմ:
• ընտրական փաստաթղթեթանաք
Քվեարկթյան
րի փաթեթները կնքել
ավարտից հետո
համար
ՏԸՀ նախագահի
• քվեարկթյան արձամոտ:
նագրթյնները և քաղվածքները կնքել համար:
Միայն ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթը դրոշմակնքել համար:

Քվեատփի
մոտ:

ՀատEկ
թանաք

քվեարկթյան
օրը անընդհատ
գտնվմ է ՏԸՀ
անդաﬕ մոտ,
ՏԸՀ այլ անդաﬕ չի փոխանցվմ:

1. Քվեարկթյան նախորդ
օրը ցանկ թյան դեպք մ
քվեաթերթիկների և ընտրողների ցցկների էջերի
հակառակ կողմը կնքել
համար:
Սովորական 2. Քվեարկթյան օրը
պարտադիր ընտրողների
թանաք
ցցակմ ընտրողի տվյալները գրանցելց հետո`
հանձնաժողովի գրանցման
համար պատասխանատ
անդաﬕ անհատական
կնիքի համար նախատեսված սյEնակEմ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
Քվեաթերթիկները և ընտրողների ցցակները ստորագրել համար անցկացվող վիճակահանթյան թերթիկներ:

Երևանի ավագան ընտրթյններ

Երևանի ավագան ընտրթյններ

Երևանի ավագան ընտրթյններ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
Քվեարկթյան օրը վիճակահանթյամբ գործառյթների բաշխման համար նախատեսված թերթիկներ, եթե ընտրական տեղամասմ ընտրողների թիվը 1000-ից ավելի է:

ցցակ - 1

ցցակ — 2

քվեաթերթիկ - 1

քվեաթերթիկ — 2

քվեատփ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
Քվեարկթյան օրը վիճակահանթյամբ գործառյթների բաշխման համար նախատեսված թերթիկներ, եթե ընտրական տեղամասմ ընտրողների թիվը 1000-ից պակաս է:

ցցակ - 1

քվեաթերթիկ - 1

քվեատփ
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