Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2015 թվականի հունվարի 29-ին
Պետական գրանցման համարը 3001543

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 հունվարի 2015թ.

N 30 -Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի
6-րդ կետին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Սահմանել համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների գրանցման համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշմամբ սահմանված գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի
ձևերը կարող են ներբեռնվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս. ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
2015 թվականի հունվարի 28-ի N 30 -Ն որոշման

Ձև 1-1

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐՄԱՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ
ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
N_____
«____ » ________________ 20 թ.

_________________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի համաձայն`
ներկայացվում է ___________________________ շրջանի___________________________________ համայնքում
նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

________________________________________________________________________________________ թեկնածուի

գրանցման համար պահանջվող

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

հետևյալ փաստաթղթերը.
1) _________________________________________կուսակցության 20 թ. _________ «____» -ի ____________________ շրջանի
նշվում է կուսակցության անվանումը

նշվում է շրջանի անվանումը

__________________________________ համայնքում

նշվում է համայնքի անվանումը

________________________________թեկնածու առաջադրելու մասին»

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

_________________________________________ N____

որոշումը,

2) տեղեկանք թեկնածուի` վերջին մեկ տարում տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու մասին,
3) թեկնածուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
4) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը:
Առդիր` _______ թերթ:
_________________________________________________________

իրավասու անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն

Ձև 1-2
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
___________________________________________________________ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

նշվում է կուսակցության անվանումը

«_____» ___________ 20 թվականի

N_____

20 ԹՎԱԿԱՆԻ ___________ «___»-Ի ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ _____________________________________ՇՐՋԱՆԻ __________________________________________ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ
նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

____________________________________________________________________________ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

նշվում է «համայնքի ղեկավարի » կամ « ավագանու անդամի» բառերը

Ղեկավարվելով «Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 21րդ հոդվածով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածով`
_____________________________________________կուսակցությունը

որոշում է.

նշվում է կուսակցության անվանումը

1. 20 թվականի __________________ «_____»-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ընտրություններին _________________________ շրջանի, __________________________________________ համայնքում, որպես
նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

_________________________________________________________________________

թեկնածու առաջադրել

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանո ւանդամի» բառերը
____________________________________________________

ազգանունը, անունը, հայրանունը
____________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը
____________________________________________________

հաշվառման վայրը
____________________________________________________

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)
____________________________________________________

կուսակցական պատկանելությունը

Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչներն են`
1)______________________________________________.
ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________
Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը` ________________________________
Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` _____________________________________
2)_____________________________________________.
ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը` ________________________________________________
Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը` ________________________________
Աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)` ____________________________________
Կ.Տ.

____________________________________________________________________________________

որոշումն ստորագրելու իրավասու անձի անուն, ազգանուն և ստորագրություն

Ձև 2
_________________________ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

ԴԻՄՈՒՄ
20 ԹՎԱԿԱՆԻ ___________ «___»-Ի ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ _____________________________________ՇՐՋԱՆԻ __________________________________________ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ
նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

________________________________________________________________________ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ

ԻՆՔՆԱԱՌԱՋԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

Ես`_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
անունը, հայրանունը, ազգանունը

ծնված_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

բնակվող _____________________________________________________________________________________________________________________________________,
նշվում է բնակության վայրը
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

կուսակցական պատկանելությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի համաձայն` 20
թվականի _______________________ «_____»-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ընտրություններին __________________________շրջանի,
________________________________________համայնքում,
նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

որպես_______________________________________________________________________________________ինքնաառաջադրման միջոցով
նշվում է «համայնքի ղեկավարի» կամ «ավագանու անդամի» բառերը

առաջադրում եմ իմ թեկնածությունը:
Կից ներկայացնում եմ`
1) տեղեկանք` վերջին մեկ տարվա ընթացքում_____________շրջանի, ___________________ համայնքում,
նշվում է շրջանի անվանումը

նշվում է համայնքի անվանումը

հաշվառված լինելու մասին,
2) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
3)լիազոր ներկայացուցիչ ______________________________________________ տվյալները,
նշվում է անունը, հայրանունը, ազգանունը

4) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը:
Առդիր` _______ թերթ:
_______________________

ստորագրություն

«____» _______________ 20

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

թ.

