
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 
2020 թվականի ապրիլի 7-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

N 109 -Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններն 

անցկացվել են 2020 թվականի մարտի 31-ին` Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 121-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

ժամկետում: 

Ընտրական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածին համապատասխան` քվեարկությունը 

կազմակերպելու և քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու նպատակով կազմավորվել է թվով 

282 ընտրական տեղամաս, որից 1-ը` քրեակատարողական հիմնարկում, 1-ը` Հայաստանի 

Հանրապետության Երևան քաղաքում (հիմք` Ընտրական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս և 

18-րդ հոդվածի 1-ին մաս): 

Ընտրական օրենսգրքի 36-րդ հոդվածին համապատասխան` գործել է ընտրական 

հանձնաժողովների եռաստիճան համակարգ` կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ: 

Արցախի Հանրապետությունում կազմավորված է ընդհանուր թվով 8 տարածքային 

ընտրական հանձնաժողով` 1-ը Ստեփանակերտ քաղաքում և 7-ը` շրջկենտրոններում: 

Ընտրությունների ողջ գործընթացը կազմակերպել և վերահսկել է Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ` Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով):  

2020 թվականի հունվարի 1-ին գործողության մեջ դրված Ընտրական օրենսգրքի հիման 

վրա Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից մշակվել և 2020 թվականի հունվարին 

ընդունվել է 57 նորմատիվ իրավական ակտ: Այդ իրավական բազայի հիման վրա 

Ստեփանակերտում և շրջկենտրոններում փետրվար ամսում կազմակերպվել են 

մասնագիտական դասընթացներ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամության 

թեկնածուների համար, անցկացվել ստուգարքներ: Արդեն ձևավորված հանձնաժողովների 

պատասխանատուների հետ լրացուցիչ պարզաբանական աշխատանքներ են տարել 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովները: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2020 թվականի ապրիլի 3-ին, հիմք ընդունելով 

ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունները, 

կազմել է արձանագրություններ` համապատասխանաբար Արցախի Հանրապետության 

նախագահի և Ազգային ժողովի 2020 թվականի մարտի 31-ի հերթական ընտրությունների 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ: Արձանագրությունները ստորագրվել են 



հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, դրանց կցվել է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի անդամ` «Ազգային վերածնունդ» կուսակցության կողմից նշանակված Լուսինե 

Հակոբյանի հատուկ կարծիքը (Լ.Հ.- «Հիմնվելով դիտորդական կազմակերպությունների 

զեկույցների վրա` ես և «Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը չենք ընդունում 

ընտրությունների արդյունքները»): 

 

Հանրապետության նախագահի հերթական ընտրությունների քվեարկության արդյունքների  

արձանագրության մեջ նշված է. 

-ընտրողների ընդհանուր թիվը`  104 866 

-քվեարկության մասնակիցների թիվը` 76 001 

-տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը`  

106 067 

- տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր 

թիվը` 30 013 

-անվավեր քվեաթերթիկների թիվը` 2 622 

-անճշտությունների գումարային չափը` 48 

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը,  հայրանունը                          Կողմ քվեարկված                                       

                        քվեաթերթիկների թիվը 

1.    Բալայան Քրիստին Գրիգորի                                                                   202 

2.    Բալասանյան Վիտալի Միխայիլի                                                       10 855 

3.    Ամիրյան Սերգեյ Վասիլիի                                                                        160 

4.    Բաբայան Դավիթ Կլիմի                                                                            587 

5.    Լալայան Բելա Լաերտի                                                                            162 

6.    Հարությունյան Արայիկ Վլադիմիրի                                                    36 076 

7.     Խանումյան Հայկ Ռուբենի                                                                        962 

8.     Իշխանյան Դավիթ Ռուբենի                                                                   1 873 

9.     Բադասյան Վահան Միքայելի                                                                 743 

10.   Մայիլյան Մասիս Սամվելի                                                                   19 360 

11.   Ղուլյան Աշոտ Վլադիմիրի                                                                     1 683 

12.   Իսրայելյան Ռուսլան Էդուարդի                                                             371 

13.   Դադայան Աշոտ Էդուարդի                                                                     198 

14.   Պողոսյան Մելսիկ Ռաֆայելի                                                                  141 

 

Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քվեարկության արդյունքների  

արձանագրության մեջ նշված է. 

-ընտրողների ընդհանուր թիվը`  104 866 

-քվեարկության մասնակիցների թիվը` 75 989 

-տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը`                   

106 034 

- տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր 

թիվը` 29 975 

-անվավեր քվեաթերթիկների թիվը` 2 419 

-անճշտությունների գումարային չափը` 48: 



Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի)                         Կողմ քվեարկված                                       

          անվանումը                    քվեաթերթիկների թիվը 

 

1.    «Ազգային վերածնունդ»  կուսակցություն                                            2 175 

2.   «Միասնական հայրենիք» կուսակցություն                                         17 683 

3.   «Անկախության Սերունդ» կուսակցություն                                           551 

4.   «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն» կուսակցություն                 4 758 

5.    Արցախի հեղափոխական կուսակցություն                                         1 325 

6.    «Ազատ Հայրենիք-ՔՄԴ» կուսակցությունների դաշինք                    30 015 

7.    Արցախի  «Արդարություն» կուսակցություն                                        5 867 

8.    Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցություն                                4 314 

9.    Միացյալ Հայաստան Կուսակցություն                                                   930 

10.  Արցախի Պահպանողական կուսակցություն                                       2 156 

11. Լեռնային Ղարաբաղի Կոմունիստական կուսակցություն                  402 

12.   «ՆՈՐ ԱՐՑԱԽ»  կուսակցությունների դաշինք                                    3 385 

 

Դիմումների, բողոքների, գրությունների մասին 

Ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացքում մինչև 2020թվականի 

ապրիլի 6-ը ներառյալ Արցախի Հանրապետության ընտրական հանձնաժողովներ են 

ներկայացվել  ընդհանուր թվով 15 դիմում, բողոք, գրոթյուն,  որոնցից` 

-3-ը` պարզաբանում ստանալու մասին (դրանցից 1-ի վերաբերյալ պաշտոնական 

պարզաբանում է տրվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, իսկ 2-ի 

վերաբերյալ պատասխան տրվել` արդեն իսկ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

նորմատիվ որոշումներով հարցերը կարգավորված լինելու հիմնավորմամբ), 

-2-ը` հավելյալ եթերաժամ սահմանելու առաջարկությամբ (հարցը դուրս է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի իրավասության շրջանակներից, Ընտրական օրենսգրքում 

եթերաժամի տևողության մասին հստակ ամրագրում կա ), 

- 10-ը` ենթադրյալ իրավախախտման վերաբերյալ (դրանցից  6-ի դեպքում զանցակազմը 

բացակայել է, 4-ը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների 

լիազորություններին է վերաբերվել, որոնցից 2-ը գտնվում է լրացուցիչ ուսումնասիրման 

փուլում): 

Ներկայացված  բոլոր  դիմումները Ընտրական օրենսգրքի 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ հոդվածների 

պահանջներին համապատասխան քննարկվել են Արցախի Հանրապետության ընտրական 

հանձնաժողովների կողմից և դրանց մեծ մասին տրվել համապատասխան լուծումներ: 

 

Օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերի մասին   

Ընտրական օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն` «Օպերատիվ լուծում 

պահանջող հարցերի վերաբերյալ ընտրական հանձնաժողովները ձեռնարկում են 

համապատասխան միջոցներ: Նման դեպքերում առանձին ակտի տեսքով որոշումների 

ընդունումը պարտադիր չէ»: Ըստ այդմ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի հանձնարարությամբ  ընտրական հանձնաժողովում գործում է թեժ գիծ` սկսած 

սույն թվականի մարտի 30-ից: 

Քվեարկության օրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գործող թեժ գծով 

ստացված, զանգվածային լրատվության միջոցներում և տարբեր էլեկտրոնային կայքերում տեղ 

գտած ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկություններն օպերատիվ կարգով 



ուսումնասիրվել են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, դրանցում 

ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը և փաստական հանգամանքները պարզվել են 

համապատասխան ընտրական հանձնաժողովների, պետական այլ մարմինների հետ և 

տեղեկությունների հաստատման պարագայում տրվել են համապատասխան ցուցումներ կամ 

հանձնարարություններ: Քվեարկության օրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն 

օպերատիվ կարգով արձագանքել է  հանձնաժողովում գործող թեժ գծին կատարված 33 

զանգերին: Դրանցից միայն 6-ն էին ենթադրյալ իրավախախտումների մասին, մնացած 27 

հարցերը վերաբերվում էին տարբեր պարզաբանական ճշտումների, որոնց տեղում օպերատիվ 

արձագանքվել է: 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում արձանագրված հարցեր 

69 (կամ ընդհանուր տեղամասերի 24,5%-ում) տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների գրանցամատյաններում կատարվել է թվով 153 գրառում (դրանցից 

քվեաթերթիկի լուսանկարման կամ դրա փորձի մասին` 16 դեպք, 4 դեպք` թեկնածուի 

տեղամասում գտնվելու վերաբերյալ`դրա իրավունքի բացակայության պայմաններում, 14 

գրառում քվեարկության ընթացքից գոհունակության վերաբերյալ է, մնացածը հիմնականում 

տեղամասի ոչ իդեալական կահավորման, շենքային ոչ բարվոք պայմանների, տեղամասին կից 

կուտակումների մասին է): 213 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 

գրանցամատյաններում  (ընդհանուրի 75,5 %)  որևէ գրառում չկա: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում քվեարկության արդյունքների 

արձանագրություններից և ոչ մեկում չկա նշում հատուկ կարծիք ունենալու մասին: 

Ապրիլի 6-ի դրությամբ տարածքային ընտրական բոլոր հանձնաժողովներում կայացվել են 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում քվեարկության օրն 

արձանագրված խախտումների վերաբերյալ որոշումներ, համաձայն որոնց 2020 թվականի 

մարտի 31-ին անցկացված համապետական ընտրություններում համապատասխան 

տարածքային ընտրական հանձաժողովի սպասարկման տարածքում կազմավորված 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում քվեարկության օրն 

արձանագրված խախտումների վերաբերյալ գնահատականները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել 

քվեարկության արդյունքների վրա:  

Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում օրենքով սահմանված իրենց 

պարտականությունները ոչ պատշաճ իրականացրած ընտրական հանձնաժողովների 

ներկայացուցիչների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու և նրանց 

փոխարինելու  ուղղությամբ: 

 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության տեղեկատվության մասին 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովին սույն թվականի ապրիլի 6-ին տրամադրված  տեղեկատվության 

համաձայն` համապետական ընտրությունների համար սահմանված նախընտրական 

քարոզչության ընթացքում և քվեարկության օրը իրավապահ մարմինների կողմից դիմում-

բողոքների, ահազանգերի և զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակումների 

հիման վրա քննության է առնվել հանցագործության և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ 

ընդհանուր 69 հաղորդում, որից 14-ով որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելու մասին, 5-

ով որոշում է կայացվել արդարացման հիմքով քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, 4-ով 

հաղորդման մեջ նշված տեղեկությունը չի հաստատվել, 2-ի շուրջ նախապատրաստված 

նյութերն ուղարկվել են ընտրական հանձնաժողովներ ենթադրյալ վարչական իրավախախտում 



կատարած անձանց նկատմամբ վարչական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու համար, 7-ը 

կցվել է հաղորդման մեջ ներկայացված՝ նույն դեպքի կապակցությամբ իրականացվող 

ստուգման նյութերին, 1-ն ուղարկվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, իսկ 36-ը 

գտնվում է քննարկման փուլում: 

Հիշյալ 69 հաղորդումներով ներկայացված դեպքերից 30-ը գրանցվել է Ստեփանակերտ 

քաղաքում, 11-ական՝ Մարտակերտի և Մարտունու շրջաններում, 6-ը՝ Շուշիի շրջանում, 2-

ական՝ Քաշաթաղի, Հադրութի և Ասկերանի շրջաններում, իսկ 5 հաղորդման մեջ ներկայացված 

ենթադրյալ խախտումները կրել են ընդհանրական բնույթ և վերաբերել են տարբեր շրջանների:  

 

Քվեարկության արդյունքների վիճարկման մասին 

Ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված է ընտրական 

տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու իրավական 

հնարավորությունը: Մասնավորապես, ամրագրված է, որ ընտրական տեղամասում 

քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու դիմում կարող է ներկայացվել միայն 

համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով իրավասու անձի կողմից` 

քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12:00-ից մինչև ժամը 18:00-ն, կամ քվեարկությունից հետո 2-

րդ օրը` ժամը 09:00-ից մինչև ժամը 11:00-ն: Եթե դիմումի քննարկման արդյունքով տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովը հանգում է այն եզրակացության, որ քվեարկության ընթացքում 

տեղի են ունեցել ընտրական օրենսգրքի պահանջների այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող 

էին էապես ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, և եթե հնարավոր չէ պարզել 

քվեարկության իրական արդյունքները, ապա տարածքային ընտրական հանձնաժողովն այդ 

ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր է ճանաչում: Այդ դեպքում 

նյութերն ուղարկվում են Արցախի Հանրապետության դատախազություն: 

Իսկ Ընտրական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Հանրապետության 

նախագահի թեկնածուն, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուն, 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) վստահված անձը, եթե նրանք ներկա են եղել 

ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփմանը, ինչպես նաև 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը` ընտրական տեղամասում քվեարկության 

արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունում քվեարկության արդյունքների ամփոփման 

կարգի վերաբերյալ հատուկ կարծիք ունենալու մասին գրառում կատարելու դեպքում, 

իրավունք ունեն ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում բողոքարկելու 

տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները` տարածքային ընտրական 

հանձնաժողով ներկայացնելով ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

վերահաշվարկի մասին դիմում: Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

վերահաշվարկի դիմում կարող է ներկայացվել միայն համապատասխան տարածքային 

ընտրական հանձնաժողով քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12:00-ից մինչև ժամը 18:00-ն, կամ 

քվեարկությունից հետո 2-րդ օրը` ժամը 09:00-ից մինչև ժամը 11:00-ն»: 

Թվով 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից  և ոչ մեկում տեղամասում 

քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրական տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ կատարելու մասին դիմում չի ստացվել: 

Ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 15-րդ մասի համաձայն`«Ընտրության 

արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող 

ընտրական հանձնաժողով կարող է ներկայացվել ընտրության արդյունքներն ամփոփելու 



համար ընտրական օրենսգրքով սահմանված համապատասխան ժամկետից առնվազն 2 օր 

առաջ` մինչև ժամը 18:00-ն: Ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին 

դիմումների քննարկումը կատարվում է ընտրությունների արդյունքների ամփոփման 

շրջանակում, և դրանց վերաբերյալ առանձին որոշում չի կայացվում»: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի 2020 թվականի մարտի 31-ի 

հերթական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը չի ստացել: 

Առկա չէ որևէ դատական ակտ, որով փաստվել է անձանց ընտրական իրավունքի 

խախտում: Դատական ակտերով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները կամ 

գործողությունները ոչ իրավաչափ չեն ճանաչվել: 

 

Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության եզրակացությունը 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 16-ի N 18-Ն 

որոշմամբ ստեղծված Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ 

ծառայության  կողմից  2020 թվականի մարտի 31-ի հերթական համապետական 

ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների և կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց 

օգտագործման վերաբերյալ ներկայացված եզրակացության համաձայն, Ընտրական օրենսգրքի 

26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան, Հանրապետության նախագահի  բոլոր 

թեկնածուները, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները                  

(կուսակցությունների  դաշինքները) բացել են նախընտրական հիմնադրամներ: Նշված 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք իրենց նախընտրական քարոզչությունը 

ֆինանսավորելու նպատակով «Արցախբանկ», «Հայբիզնեսբանկ», «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ-ներում 

և «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում բացել են ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ: 

Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության կողմից վերահսկվել է նախընտրական 

հիմնադրամների ձևավորման, հիմնադրամներ կատարված կամավոր մուծումների, դրանց 

հաշվարկման և ծախսերի իրականացման ողջ գործընթացը, նշված գործարքների 

իրականացման համար թեկնածուներին և կուսակցություններին ցուցաբերվել է մեթոդական և 

գործնական օգնություն: 

 Արցախի Հանրապետությունում գործող բոլոր բանկերը փետրվարի 25-ին 

գրություններով տեղեկացվել են գրանցված կուսակցությունների և թեկնածուների մասին, 

նրանց են տրամադրվել ընտրական գործընթացի վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ 

տեղեկությունները: Նշված բանկերի համապատասխան աշխատողները նույնպես ժամանակին 

հրահանգավորվել են նախընտրական հիմնադրամների գործառույթների իրականացման 

համար: Ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ բացվելուց հետո, եռօրյա 

պարբերականությամբ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին են տրամադրվել 

տեղեկանքներ՝ Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

նախընտրական հիմնադրամների ֆինանսական մուտքերի և ելքերի մասին: 

Հանրապետության նախագահի ընտրություններին մասնակցող բոլոր թեկնածուները, 

Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունները և 

կուսակցությունների  դաշինքները հիմնականում նախընտրական քարոզչությունն սկսվելուց 

հետո՝ 10-րդ օրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել հայտարարագրեր՝ 

իրենց նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման 

վերաբերյալ: Իսկ ընտրություններից հետո ներկայացրել են իրենց հայտարարագրերը՝ 



նախընտրական հիմնադրամների մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ, նշելով կատարված բոլոր 

մուծումների ժամանակագրությունը, դրանց կատարողների անունը, ազգանունը, հաշվառման 

հասցեն, մուծված գումարի չափը, կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի 

տվյալները, ինչպես նաև հիմնադրամում մնացած գումարի չափը:  

Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունն ուսումնասիրելով և ընդհանրացնելով 

ներկայացված հայտարարագրերն ու մյուս փաստաթղթերը, պարզել է, որ մինչև 2020 թվականի 

մարտի 31-ը Հանրապետության նախագահի թեկնածուների և Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուտքերի ընդհանուր գումարը կազմել է. 

- Հանրապետության նախագահի թեկնածուներ՝ 29 725 680  ՀՀ դրամ, ելքերի գումարը՝ 

29 674 480  ՀՀ դրամ,  մնացորդը կազմել է  51 100  ՀՀ դրամ:   

-Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների  դաշինքների)  մուտքերի գումարը՝  42 404 700  ՀՀ  դրամ,  ելքերի  

գումարը՝ 42 362 700 ՀՀ  դրամ: Մնացորդը կազմել է  42 000  ՀՀ դրամ:  

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների և Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական 

հիմնադրամներում ընդհանուր մնացորդը կազմել է 93 100 ՀՀ դրամ, որը համաձայն Ընտրական 

օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 9-րդ մասի, եռամսյա ժամկետում, իրենց հայեցողությամբ պետք է 

օգտագործվի բարեգործական նպատակներով: Եռամսյա ժամկետը լրանալուց հետո 

հիմնադրամներում մնացած միջոցները կփոխանցվեն պետական բյուջե:  

Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Հանրապետության նախագահի 14 

թեկնածուները, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 10 կուսակցություններն ու 2 

կուսակցությունների դաշինքները Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել 

նախընտրական գրավի մուծման անդորրագրերը՝ նախագահի թեկնածուները և 

կուսակցությունները՝ 1 000 000-ական, իսկ կուսակցությունների դաշինքները՝ 1 250 000-ական 

դրամի չափով՝ ընդհանուր 26 500 000 ՀՀ դրամ:  

Կուսակցությունների լիազոր ներկայացուցիչները, ինչպես նաև թեկնածուների մեծ մասը 

բարեխղճորեն կատարել են իրենց հիմնադրամների հետ կապված գործառույթները, ինչը չի 

կարելի ասել առանձին թեկնածուների և նրանց լիազոր ներկայացուցիչների մասին: 

Չնայած  Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության պատասխանատուների գործադրած 

ջանքերին, որոշ թեկնածուներ և կուսակցություններ հայտարարագրերը ներկայացրել են 

ուշացումներով, ոչ պատշաճ ձևով, որոշակի թերացումներով, որոնք  Վերահսկիչ-վերստուգիչ 

ծառայության կողմից շտկվել են: 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող  կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) կողմից նախընտրական 

հիմնադրամների ձևավորման, մուտքերի և ելքերի առումով կոպիտ խախտումներ չեն 

արձանագրվել:  

 

Ընտրական գործընթացի հրապարակայնության ապահովում 

Մարտի 31-ի ընտրությունները դիտարկելու նպատակով Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովում օրենքով սահմանված ժամկետներում հավատարմագրվել է 963 (մեկ 

միջազգային դիտորդ` Սևծովյան-կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական 

հետազոտությունների ինստիտուտից, Հայաստան Հանրապետության Ազգային ժողովի և 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական  ընտրական հանձնաժողովի 

պատվիրակություններ, հայաստանյան և արցախյան 9-ական հասարակական 



կազմակերպություններ), իսկ քվեարկության օրը փաստացի դիտարկում իրականացրել 410 

դիտորդ: Հավատարմագրված  լրատվամիջոցների  թիվը 49 է, իսկ նրանց ներկայացուցիչները 

233-ն են: 

Արձանագրվել է, որ 282 տեղամասերից միայն 2 տեղամասում (N2/41 Ասկերանի շրջան, 

գյուղ Փառուխ (ընտրողների թիվը`47) և N3/23 տեղամասում`Հադրութի շրջան, գյուղ Հին Թաղեր 

(ընտրողների թիվը`97)) դիտորդ-ԶԼՄ ներկայացուցիչ-վստահված անձ չի գրանցվել:  

Ստորև ներկայացվում են տվյալներ սույն թվականի մարտի 31-ի համապետական 

ընտրություններին դիտորդների, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, 

վստահված անձանց` 282 տեղամասերում փաստացի ներկայացվածության վերաբերյալ . 

 

Շրջանը/քաղաքը Ընտրատեղամ

ասերի 

ընդհանուր 

քանակը 

Դիտորդներ 

/տեղամասերի 

քանակ/ 

Վստահված 

անձինք 

/տեղամասերի 

քանակ/ 

ԶԼՄ 

ներկայացուցիչներ 

/տեղամասերի 

քանակ/ 

ք. Ստեփանակերտ 35 35 35 35 

Ասկերանի շրջան 42 32 41 5 

Հադրութի շրջան 34 21 33 8 

Մարտակերտի շրջան 45 35 45 13 

Մարտունու շրջան 39 30 38 14 

Շահումյանի շրջան 16 15 1 16 

Շուշիի շրջան 9 8 9 2 

Քաշաթաղի շրջան 61 27 61 9 

ք.Երևան 1 1 1 1 

Ընդհանուրը 282 204 (72,3%) 264 (93,6%) 103 (36,5%) 

 

Մեծապես կարևորելով ընտրական գործընթացների հրապարակայնության ու 

թափանցիկության ապահովումը և հաշվի առնելով, որ ընտրական օրենսդրությամբ 

զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն լուսանկարելու, 

տեսանկարահանելու ընտրական գործընթացը նաև տեղամասերում` առանց ընտրողների 

քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու, Արցախի Հանրային հեռուստատեսությունը` 

մասնագիտացված կազմակերպության հետ համագործակցելու միջոցով, պետական 

ֆինանսավորմամբ Ստեփանակերտ քաղաքի բոլոր 35 տեղամասերում և շրջկենտրոնների 

տեղամասերում (ընդհանուր թվով 48 տեղամաս` հանրապետության գրեթե 53 տոկոս 

ընտրողների ընտրական իրավունքի իրացման դիտարկման հնարավորությամբ) տեղադրել է 

տեսախցիկներ և ամբողջ քվեարկության ընթացքը հեռարձակել youtube-յան էջի միջոցով: Սա 

օրենսդրական պարտադիր պահանջ չէ, դրա նկատմամբ ընտրական հանձնաժողովները 

վերահսկման որևէ պարտավորություն չունեն, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դրանց 

տեղակայման դիրքը կարող է ընտրական իրավունքի գաղտնիության սկզբունքի (օրինակ` 

քվեախցիկում քվեարկության ընթացքի նկարահանում) խախտման հանգեցնել:  

Ընտրական օրենսգիրքն առաջին անգամ սահմանել է քվեարկությանը մասնակցած 

ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակում, բացառությամբ զորամասում, 

քրեակատարողական հիմնարկում կազմվող ցուցակների: Ընտրական օրենսգրքի 74-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` «Համապետական ընտրությունների ժամանակ տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12:00-ից սկսած, իրականացնում 

է ընտրական տեղամասերից ստացված՝ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների 

սկանավորում, որին կարող են հետևել ընտրական հանձնաժողովների անդամները, 

թեկնածուները, վստահված անձինք, դիտորդները և զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչները: Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները սկանավորվում են 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով և ժամկետներում: 



Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների սկանավորված ցուցակները փակցվում են 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովում՝ բոլորի համար տեսանելի տեղում»: 

Ընտրական ցուցակները սկանավորվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

սահմանած կարգով և չափորոշիչներին համապատասխան այնպես, որ տվյալ ընտրական 

տեղամասի ընտրողների ցուցակում ընտրողի հերթական համարը, ազգանունը, անունը, 

հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, հաշվառման վայրի հասցեն, ինչպես նաև ընտրողի, 

ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամի 

ստորագրությունների համար նախատեսված սյունակները տեսանելի լինեն: 

Սկանավորումը բոլոր տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում իրականացվել է 

մինչև ապրիլի 2-ի ժամը 12:00-ն, այսինքն` սահմանված ժամկետում, որի մասին Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղեկատվություն է հրապարակվել: 

Ընտրությունների լուսաբանման աշխատանքներին նպաստելու, այդ աշխատանքներում 

ներգրավված կազմակերպություններին և ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրված լրատվամիջոցների 

աշխատանքին աջակցելու, ինչպես նաև, Ընտրական օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխան, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների 

հայտարարություններն ու ճեպազրույցները ուղիղ հեռարձակելու տեխնիկական 

հանարավորություններն ապահովելու նպատակով գործել է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի Մամլո կենտրոնը: 

Նախապատրաստական-կազմակերպչական աշխատանքները սկսվել են քվեարկության 

օրվանից մեկ շաբաթ առաջ: Կազմվել է Մեդիա-փաթեթ՝ մարտի 31-ի ընտրությունների, 

Արցախում ընտրական գործընթացների և Արցախի Հանրապետության մասին ամփոփ 

տեղեկատվությամբ: Ներառվել են նաև նախագահի բոլոր թեկնածուների և ընտրարշավի 

մասնակից բոլոր ուժերի կենտրոնական շտաբների կոնտակտային տվյալները՝ պայմաններ 

ապահովելով բոլորի լուսաբանման համար: Մեդիա-փաթեթը տպագիր տարբերակով 

տեղադրվել է Մամլո կենտրոնում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով նախապես ուղարկվել է 

հավատարմագրված լրատվամիջոցներին: Մամլո կենտրոնը տեղակայվել է Ստեփանակերտի 

մշակույթի և երիտասարդության պալատում: Ճեմասրահում կահավորվել է համակարգչային 

սրահը՝ դյուրակիր համակարգիչներով, կահավորվել է ժամանակավոր հեռուստատաղավարը՝ 

հայտարարությունների և հարցազրույցների համար: Տարածքն ապահովվել է բարձր 

թողունակությամբ անլար և մալուխային ինտերնետ կապով՝ միանգամից մի քանի 

լրատվամիջոցների հնարավորություն տալով աշխատել ուղիղ եթերում: Նույն սրահում 

տեղադրված են եղել նաև անվճար հեռախոսներ՝ ՀՀ ելքով: 

Մարտի 31-ին, ժամը 9-ին Մամլո կենտրոնի ճեմասրահում ձևավորված տաղավարից, 

Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ընտրությունների մեկնարկի մասին 

հայտարարությամբ հանդես է եկել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը: 

Ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները Ստեփանակերտ քաղաքի Մշակույթի և 

երիտասարդության պալատի մեծ դահլիճում երեքժամյա պարբերականությամբ հանդես են եկել 

ճեպազրույցներով՝ ներկայացնելով քվեարկությանն ընտրողների մասնակցության մասին 

ցուցանիշները: Այդ թեմայով վերջին ճեպազրույցը կայացել է մարտի 31-ին, ժամը 21:00-ին: 

Ճեպազրույցները ուղիղ հեռարձակվել են Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ: 

Զուգահեռ, եռալեզու՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, ճեպազրույցները համաժամանակյա 

թարգմանությամբ տեսագրվել և ուղիղ հեռարձակվել են համացանցում՝ youtube-յան էջով: 

Ուղիղ միացմանը հետևելու հրավերն ուղարկվել է ավելի քան 150 լրատվամիջոցների և անհատ 



լրագրողների: Ուղիղ միացումները վերահեռարձակվել կամ ընթացիկ նյութերում օգտագործել 

են մեկ տասնյակից ավելի հայաստանյան հեռուստաալիքներ: 

Մարտի 31-ին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ստացվող 

հաղորդագրություններին համապատասխան նորություններն օպերատիվ  բազմացվել են և 

տրամադրվել Մամլո կենտրոնում աշխատող լրատվամիջոցներին: Նույն 

հաղորդագրությունները, եռալեզու թարգմանությամբ, տարածվել են տեղեկատվական 

բազայում հավաքագրված բոլոր լրատվամիջոցներին: 

Ապրիլի 1-ին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում քվեների հաշվարկի 

ընթացիկ արդյունքների ներկայացմանը զուգահեռ, Մամլո կենտրոնը, Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի կայքին հղում կատարելով, տարածել է համապատասխան 

տեղեկատվությունը: Ժամը 13:45-ին Մամլո կենտրոնում կայացել է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի ճեպազրույցը՝ ընտրությունների նախնական արդյունքների 

վերաբերյալ:  Հաջորդիվ՝  կայացել է Սրբուհի Արզումանյանի մամլո ասուլիսը:  

Ապրիլի 1-ին մամլո կենտրոնում կայացել են նաև դիտորդական առաքելություն 

իրականացնող կազմակերպությունների և պետական մարմինների ներկայացուցիչների 

ասուլիսները: Մասնավորապես, լրագրողների հարցերին պատասխանել են Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհրդարանական պատվիրակության 

ներկայացուցիչները, ընտրություններին մասնակցած միակ միջազգային դիտորդը՝ Սևծովյան-

կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի 

տնօրեն Վլադիմիր Զախարովը,  դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայաստանյան 

մի քանի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

նախագահը և Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական 

հանձնաժողովի նախագահը:  

Բոլոր ասուլիսները հեռարձակվել են Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ 

եթերում և եռալեզու համաժամանակյա թարգմանությամբ տարածվել youtube-յան էջով: 

Մամլո կենտրոնի տարածքում գործել է նաև բուժկետը, սպասարկման սրահ: 

 

Ընտրությունների քարոզչության լուսաբանման գործընթացի մշտադիտարկման մասին 

Հիմք ընդունելով Ընտրական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 10-րդ կետը, 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի    

11-րդ հոդվածը Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը 2020 թվականի փետրվարի 26-ից 

մինչև մարտի 31-ը ներառյալ իրականացրել է համապետական ընտրությունների քարոզչության 

լուսաբանման գործընթացի մշտադիտարկում: 

Արցախի Հանրապետությունում գործող 1 հանրային և 16 մասնավոր 

հեռուստառադիոընկերություններից Արցախի Հանրապետությունում համապետական 

ընտրությունների քարոզչության լուսաբանման գործընթացին մասնակցելու ցանկություն են 

հայտնել «Արցախի հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն, «Արցախկապ» ՓԲԸ-ն, 

«Փեյս հեռուստառադիոընկերություն», «Միքս Մեդիա», «Ռադիո  FM 103» ՍՊԸ-ները,  «Ազգային 

ռադիո և հեռուստատեսություն», «էքսելենթ Տելեսիսթեմս», «Դիջիթալ Սմայլ» ՓԲԸ  

ռադիոընկերությունները, ինչի մասին վերջիններս պատշաճ կերպով տեղեկացրել են 

Հանձնաժողովին և օրենքով սահմանված կարգով հայտարարել են իրենց վճարովի եթերաժամի  

սակագների  մասին: 



Իրականացվել է քարոզարշավի լուսաբանմանը մասնակցող 

հեռուստառադիոընկերությունների վերգետնյա եթերային հեռարձակմամբ սփռված ծրագրերի 

Ընտրական օրենսգրքի, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ԼՂՀ օրենքի պահանջներին 

համապատասխանության վերահսկողություն  և դիտարկում` հեռարձակվող ծրագրերի 

վերահսկման պատահական ընտրանքի և հավասարաչափ բաշխման սկզբունքով: 

Նշված ժամանակահատվածում անմիջական դիտարկման է ենթարկվել 

հեռուստառադիոծրագրերի և դրանց տեսագրությունների (ձայնագրությունների) ավելի քան 

16970 եթերաժամ, որից 1540 ժամը՝ հեռուստածրագրերի մշտադիտարկում, իսկ 15430 ժամը՝ 

ռադիոծրագրերի մշտադիտարկում: 

Ի հետևություն մշտադիտարկման արդյունքների` Հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ 

նախընտրական քարոզչության ընթացքում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 

հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից  վճարովի եթերաժամի մեկ 

րոպեի գինը փոփոխության չի ենթարկվել: 

Հանձնաժողովի մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրվել են վերգետնյա եթերային 

հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից 

26.02.20-29.03.20թթ. ժամանակահատվածում Հանրապետության նախագահի և Ազգային Ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող նախագահի թեկնածուներին, կուսակցություններին 

(կուսակցությունների դաշինքներին) տրամադրված եթերաժամանակի հետևյալ ցուցանիշները․ 

-հանրային հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով նախագահի թեկնածուներին անվճար 

կարգով տրամադրված ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է 840 րոպե, իսկ վճարովի 

կարգով` 2240 րոպե,  

-հանրային ռադիոյով կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքներին) անվճար 

կարգով տրամադրված ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է 1140 րոպե, իսկ վճարովի 

կարգով`2160 րոպե,  

-հանրային հեռուստատեսությամբ կուսակցություններին (կուսակցությունների 

դաշինքներին) անվճար կարգով տրամադրված ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է 720 

րոպե, իսկ վճարովի կարգով` 1440 : 

Մշտադիտարկման արդյունքում մարտի 2-ին և 3-ին արձանագրվել է, որ «Փեյս» ՍՊ 

ընկերության կողմից քաղաքական գովազդ իրականացնելիս չի պահպանվել 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջները: Բանավոր 

նախազգուշացումից  հետո, խախտումը վերացվել է, ինչպես նաև մարտի 12-ին Հանձնաժողովի 

մասնագետների կողմից արձանագրվել է, որ «Փեյս կինո» հեռուստաալիքով «Նոր Արցախ» 

կուսակցությունների դաշինքի քաղաքական գովազդն առանց դադարի հեռարձակվել է ժամը 

03:40-ից- 8:20-ը ընկած ժամանակահատվածը,  «Փեյս» ՍՊ ընկերությանը  նախազգուշացնելուց 

հետո խախտումը վերացվել է և ներկայացրել է  գրավոր բացատրություն: 

Մարտի 12-ին Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ «Ազգային վերածնունդ» 

կուսակցության քաղաքական գովազդը հեռարձակվելիս տեխնիկական խնդիրների պատճառով 

դադարեցվել է, Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը դրա մասին անմիջապես բանավոր 

տեղեկացրել է Հանրային ծառայությունները տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներին, որից հետո «Ազգային 

վերածնունդ» կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանի հետ պայմանավորվել են և 

շարունակությունը հեռարձակվել է մարտի 13-ին:  

Հանձնաժողովի կողմից 2020 թվականի մարտի 31-ի համապետական ընտրությունների 

նախընտրական քարոզչության վճարովի կարգով տրամադրվող եթերաժամանակի սակագնի 



սահմանման և անփոփոխության օրենսդրական պահանջների, ինչպես նաև եթերաժամանակի 

ոչ խտրական տրամադրման սկզբունքի խախտումներ չեն արձանագրվել:   

Բացի այդ, Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը 2020 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 31-ն ընկած 

ժամանակահատվածում ընտրություններին մասնակցող նախագահի թեկնածուներից, 

կուսակցություններից և կուսակցությունների դաշինքներից որևէ բողոք չի ստացել: 

Նախընտրական քարոզչությանը վերաբերող դիմում-բողոքներ չեն ստացվել նաև 

պետական մարմիններից, հասարակական կազմակերպություններից, զանգվածային 

լրատվամիջոցներից և քաղաքացիներից:   

Արձանագրվել է, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքական կյանքում առաջին անգամ 

Արցախի հանրային հեռուստաընկերության կողմից կազմակերպվել է քաղաքական բանավեճ` 

2020 թվականի մարտի 31-ի ԱՀ նախագահի ընտրություններին մասնակցող նախագահների 

թեկնածուների միջև, ընդ որում` մասնակցելու հրավերն ուղղարկվել է բոլոր թեկնածուներին, 

որին հրաժարվել է մասնակցել երկու թեկնածու: Դրանով Արցախի Հանրապետության 

քաղաքական կյանքում ներմուծվել է նոր, հանրության կողմից հիմնականում դրական 

գնահատված քաղաքական մշակույթ:  

 

Նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման միջոցառումների մասին 

Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածմամբ պայմանավորված Արցախի 

Հանրապետությունում համաճարակային կայուն վիճակը պահպանելու և  մարտի 31-ի 

համապետական նշանակության ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու 

նկատառումներից ելնելով, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոր կորոնավիրուսի 

տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող Արցախի Հանրապետության 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ համագործակցելով՝ ձեռնարկել է մի շարք 

նախականխիչ-պաշտպանական միջոցներ: Մասնավորապես, հիմքում ունենալով բացառապես 

ընտրողների առողջական վիճակը անխոցելի պահելու գերնպատակը, քվեարկության օրը 

տեղամասային կենտրոնների սանիտարահիգիենիկ վիճակն ու տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովականների, ընտրողների և այլ անձանց առողջական վիճակի անվտանգության 

ապահովման ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ. տեղամասային 

կենտրոններում գտնվողները (ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, ընտրողներ և այլ 

անձինք) ապահովվել են մեկանգամյա օգտագործման դիմակներով, ձեռնոցներով, ախտահանիչ 

նյութերով  (ալկոհել, քլորակիր), տեղամասային կենտրոններում փակցվել են ուղեցույց-

բժշկական ցուցումներ: Տեղամասերը ախտահանվել են նախապես: Քվեարկելիս գրառում 

կատարելու համար յուրաքանչյուր ընտրողի տրամադրվել է անհատական գրիչ: Քվեարկության 

օրը Արցախի Հանրապետության բոլոր պետական բուժհիմնարկները շուրջօրյա 

հերթապահություն են իրականացրել: 

Նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելիչ միջոցառումների տրամաբանությամբ՝ 

մինչ աշխատանքների մեկնարկը ախտահանվել է նաև Մամլո կենտրոնի ողջ տարածքը: Դա 

պարբերաբար կրկնվել է նաև կենտրոնի աշխատանքների ողջ ընթացքում: Մուտքի մոտ, 

երկրորդ հարկում, համակարգչային հատվածում ապահովվել է անհատական պաշտպանիչ 

միջոցների՝ դիմակների, ձեռնոցների, անձեռոցիկների, ախտահանիչ լուծույթների 

առկայությունը:  

 

 

 



Տեխնիկական և տեղեկատվական լրացուցիչ միջոցների ձեռնարկում 

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի կողմից քաղաքի գրեթե բոլոր տեղամասերն 

ապահովվել են թեքահարթակներով` տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող 

քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացումն ապահովելու նպատակով: 

Արցախի Հանրապետության պետբյուջեի միջոցների հաշվին ձեռք են բերվել` 

տեսողության խնդիր ունեցող ընտրողների համար` խոշորացույցեր, տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովներում ընտրական փաստաթղթերի փաթեթավորման համար` մեկանգամյա 

օգտագործման մեծ պարկեր, ընտրողների ստորագրված ցուցակների սկանավորման համար` 

համակարգչային տեխնիկա, նոր քվեախցեր: Ընտրողների ստորագրված ցուցակների և 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կնիքների փաթեթավորման համար փոքր 

պարկերը, ինչպես նաև լրացուցիչ քվեատուփերը տրամադրվել են Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից` նվիրատվության 

տեսքով: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմվել և համապատասխան 

օգտատերերին են տրամադրվել դիտորդի, վստահված անձի, տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի ուղեցույց-ձեռնարկներ, ուղեցույց` անհատական հուշաթերթ (յուրաքանչյուր 

հանձնաժողովականի համար): 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անիմացիոն տեսահոլովակի միջոցով 

Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ, իր պաշտոնական կայքէջի և ֆեյսբուքյան էջի 

միջոցով ընտրողներին իրազեկել է քվեարկության կարգի մասին: 

 

Վերոգրյալը հիմք ընդունելով և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի 2020 թվականի մարտի 

31-ի հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և քվեարկության ընթացքում տեղի չեն 

ունեցել Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք 

կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելու պահից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                        Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 


