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ք.Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ԵՎ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՁԵՎԵՐԸ,  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ  

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՁԵՎԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի ԹԻՎ 35/140, 2007 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի ԹԻՎ 35/141, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 

47/176, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9-Ի ԹԻՎ 51/191  ՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

12-Ի N80/287-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

5-րդ կետին, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ հոդվածներին և §Իրավական ակտերի մասին¦ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.  
1. Սահմանել 

1) ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության և ընտրական 

տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածքի ձևերը` համաձայն 

N N 1, 2 հավելվածների. 

2) Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների և 

ընտրությունների քվեարկության արդյունքների  արձանագրության ձևը`համաձայն N 3 

հավելվածի. 

3) համապետական ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների և 

ընտրությունների քվեարկության արդյունքների արձանագրության ձևը` համաձայն N 4 

հավելվածի: 



2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի հետևյալ որոշումները. 

1) 2007 թվականի մայիսի 30-ի §Քվեարկության մասնակիցների թվի վերաբերյալ 

արձանագրության ձևը հաստատելու մասին¦  թիվ 35/140. 

2) 2007թվականի մայիսի 30-ի §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 

ընտրության արձանագրությունների ձևերը հաստատելու մասին¦  թիվ 35/141. 

3) 2007թվականի սեպտեմբերի 15-ի §Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունների քվեարկության արդյունքների արձանագրությունների ձևերը հաստատելու  

մասին¦ թիվ 47/176. 

4) 2007 թվականի նոյեմբերի 9–ի §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի՝ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների արդյունքների ամփոփման 

տեղամասային և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների արձանագրությունների ձևերը 

հաստատելու  մասին¦  թիվ 51/191. 

5) 2010 թվականի փետրվարի 12-ի §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի՝ համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 

արձանագրությունների ձևերը սահմանելու  մասին¦N 80/287-Ն: 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ       Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ  

  



Հավելված N 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2015 թվականի հունվարի 28-ի   N 27-Ն որոշման 

                  

                    ՁԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

              ____________________________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                               նշվում է ընտրության անվանումը1 ______________________________________________ 

նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը  

Արձանագրություն 
 

___________________ շրջան, ______________________ համայնք 

թիվ _____ ընտրատարածքի թիվ _____/_____ ընտրական տեղամասում ________________________________ընտրության քվեարկության արդյունքների 
                                                         նշվում է ընտրության անվանումը 

 

  Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով տեղամասում քվեարկության արդյունքները, արձանագրում է               

                                                                                                                                                                                                                                                                   Վերահաշվարկի արդյունքում                

                                                                                                                                                                                                                                                         ՏարԸՀ-ն արձանագրում է 

 

  
Ընտրողների  թիվը (Ը) 

Քվեարկության մասնակիցների թիվը 

(Մ) 

 

(Ը) 

 

(Մ) 

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում 

1 1   

Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2 2 2   

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2 3 3   

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակում2 4 4   

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակում2 

5 5   

Ընտրողների հիմնական ցուցակում 6 6   

Ընդհանուր թիվը (1-6 տողերի թվերի  գումարը)     

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը     
Մարված (չօգտագործված) քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (հավասար է չօգտագործված 

քվեաթերթիկների թվի և ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տված քվեաթերթիկների թվերի 

գումարին) 

    

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը     

______________________ 
1 Նշվում են «Հանրապետության Նախագահի» կամ «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով» կամ «ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի» կամ «համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի 

ավագանու անդամի» բառերը: 

2 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով» ընտրությունների դեպքում:  



Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության, կուսակցությունների 

դաշինքի անվանումը (լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության) 
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 

Վերահաշվարկի տվյալները 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)  
  

Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը    

Անճշտությունների գումարային չափը   

 
Արձանագրությունում տվյալները լրացվում են թվերով և տառերով 

 Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն  Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն 

 Հանձնաժողովի նախագահ՝      

Նախագահի տեղակալ`      

Քարտուղար՝      

Անդամներ՝      

      

 
Առարկության (հատուկ կարծիքի)  համար 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Կ.Տ.                             Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20   թ., ժամը____-ին: 

 

ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

________________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովում արձանագրությունն ընդունվել է «____» _____________ 20     թ., ժամը______-ին: 

Հանձնաժողովի նախագահ  _______________ 

Կ.Տ.                                                     ստորագրություն 
Վերահաշվարկ իրականացրած ՏարԸՀ անդամների կազմը 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն  Ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն 

     

     

     

     

     

 

Կ.Տ.                                                               Վերահաշվարկի արդյունքներն արձանագրվել են «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին: 
 (փոփ. և լրաց. 20.07.2015  N 89-Ն) 



                                                                                                              Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2015 թվականի հունվարի 28-ի   N 27-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                     նշվում է ընտրության անվանումը               

                                                                                                                      «____» _______________________20    թ. 
                                                                                                 նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Քաղվածք 

___________________ շրջան, ______________________ համայնք 

թիվ _______ ընտրատարածքի թիվ _____/_____ ընտրական տեղամասում 

________________________________քվեարկության արդյունքների  արձանագրությունից 
           նշվում է ընտրության անվանումը 

  Ընտրողների թիվը (Ը) Քվեարկության 

մասնակիցների 

թիվը (Մ) 
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում 
1 1 

Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1 2 2 

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1 3 3 

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակում1 4 4 

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակում1 
5 5 

Ընտրողների հիմնական ցուցակում 6 6 

Ընդհանուր թիվը (1-6 տողերի թվերի  գումարը)   
Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը   
Մարված (չօգտագործված) քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը   
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ 

կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը 
(լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին 

դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ 

թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)  

 

Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը  

Անճշտությունների գումարային չափը  

Արձանագրությունը ստորագրել են հանձնաժողովի _____________________ անդամ, առարկություն (հատուկ կարծիք) 

ներկայացրել են ___________________________ անդամ: 

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20 թ., ժամը____-ին: 

Հանձնաժողովի նախագահ՝ _________________________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն 

Հանձնաժողով քարտուղար՝_________________________________________________________ 
ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն         

                                       Կ.Տ . 

 ________________________________________ 
1 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով» ընտրությունների դեպքում: 

(փոփ. և  լրաց. 20.07.2015  N 89-Ն) 



Հավելված N 3 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2015 թվականի հունվարի 28-ի N 27-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                             նշվում է ընտրության անվանումը1                                                                                                                      

                                                                                                                        «____» _______________________20    թ. 
                                                                                                       նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Արձանագրություն 

__________________________________ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 
                      նշվում է ընտրության անվանումը 

 

_____________________________________________________________________________ 

նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է 

 
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 

 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը  

( _________________ )2  Ընտրողների ընդհանուր թիվը  

Քվեարկության մասնակիցների թիվը  

ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը  

ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը  

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության, 

կուսակցությունների դաշինքի անվանումը (լրացվում է ըստ 

քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների 

թիվը 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու 

քվեարկվելու դեպքում) 

 

Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը  

Անճշտությունների գումարային չափը  

Հանձնաժողովի նախագահ __________________________________________________________ 
                                                     ազգանուն, անուն, հայրանուն                                      ստորագրություն 

Նախագահի տեղակալ              _______________________________________________________________ 

Քարտուղար                _____________________________________ __________________________ 

Անդամներ                          __________________________________________________________ 

                                                 __________________________________________________________ 

                                       __________________________________________________________ 

                                                 __________________________________________________________ 

Կ.Տ.                                __________________________________________________________ 

                                       __________________________________________________________ 
Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20 թ., ժամը____-ին: 

___________ 
1 Նշվում են «ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի» կամ «համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի 

ավագանու անդամի» բառերը: 

2 «ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի» ընտրության դեպքում նշվում է «Ընտրատարածքում» բառը, 

«համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի ավագանու անդամի» ընտրության դեպքում` «Համայնքում» բառը: 



Հավելված N 4 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2015 թվականի հունվարի 28-ի   N 27-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                                     նշվում է ընտրության անվանումը1 

                                                                                                                      «____» _______________________20    թ. 
                                                                                                       նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Արձանագրություն 

__________________________________ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 
            նշվում է ընտրության անվանումը   

_____________________________________________________________________________ 

նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է 
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 

 

Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների 

ընտրողների թիվը2 

 

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների 

ընտրողների թիվը 2 

 

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների 

թիվը2 

 

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակների ընտրողների թիվը2 

 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը  

Ընտրողների ընդհանուր թիվը  

Քվեարկության մասնակիցների թիվը  

ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը  

ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը  

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը  

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության, 

կուսակցությունների դաշինքի անվանումը (լրացվում է ըստ 

քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվը 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու 

քվեարկվելու դեպքում) 

 

Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը  

Անճշտությունների գումարային չափը  

 

Հանձնաժողովի նախագահ` _________________________________________________________ 
                                                     ազգանուն, անուն, հայրանուն                                      ստորագրություն 

Նախագահի տեղակալ`         __________________________________________________________ 

Քարտուղար`                          __________________________________________________________ 

Անդամներ                      __________________________________________________________ 

                    __________________________________________________________ 

                                                   __________________________________________________________ 

                                                              __________________________________________________________ 

Կ.Տ.                                            __________________________________________________________ 

                                                   __________________________________________________________ 

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20   թ., ժամը____-ին: 

_____________ 
1 Նշվում են «Հանրապետության Նախագահի» կամ «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով»  բառերը: 

2 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով» ընտրությունների դեպքում: 


