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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

ՄԱՄՈՒԼԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

1. Ի գիտություն ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրաքվեի 

կենտրոնական հանձնաժողովի մամուլի կենտրոնի ղեկավար Երվանդ Հաջիյանի 

ներկայացված ամփոփ տեղեկատվությունը մամուլի կենտրոնի գործունեության մասին 

(կցվում է): 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
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ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ   
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ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (14.02.2017-22.02.2017) 

 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ 2017թ. 

փետրվարի 20-ի հանրաքվեն լուսաբանելու նպատակով Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի 

անվան երաժշտական քոլեջի շենքում ժամանակավոր հիմունքներով գործել է ԼՂՀ 

հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի մամուլի կենտրոնը: 

Մամուլի կենտրոնի նախապատրաստական-կազմակերպչական աշխատանքները 

հիմնականում սկսվել են փետրվարի 14-ին, բուն բացումը տեղի է ունեցել փետրվարի 18-ին։  

Կառույցի ժամանակավոր աշխատակազմում ընդգրկվել է 24 հոգի (ստեղծագործական 

և տեխնիկական անձնակազմ): Եվս 2 հոգի՝ Երևանից հրավիրված օտար լեզուների 

մասնագետներ, աջակցել են Մամուլի  կենտրոնի  աշխատանքներին` փետրվարի  19-ին և 

21-ին կատարելով մամլո-ասուլիսների բանավոր (համաժամանակյա) թարգմանություններ 

հայերենից-անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով, և` հակառակը։ 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության հանրաքվեի ընթացքի և 

արդյունքների մասին համապարփակ տեղեկատվություն տարածելու, ինչպես նաև  

հավատարմագրված միջազգային և տեղական դիտորդներին, հավատարմագրված և այլ 

ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին հանրաքվեի գործընթացի իրողություններին տեղյակ 

պահելու նպատակով Մամուլի կենտրոնում ստեղծվել են հնարավորինս  ժամանակակից 

պայմաններ։  

Մասնավորապես, Մամուլի կենտրոնն ապահովված էր համացանցով, այդ թվում՝ Wi-fi 

կապով՝ մինչև 30 մբ/վրկ, իսկ փետրվարի 21-ին` մինչև 100 մբ/վրկ արագությամբ, 

հեռախոսակապով՝ միջազգային ելքով, նոութբուքերով (20 հատ), համակարգչային 

անհրաժեշտ այլ տեխնիկայով։ Համացանցից և հեռախոսակապից օգտվելու 

հնարավորությունն անվճար էր։ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով պատրաստվել են 

մեդիա-փաթեթներ` ինչպես ԼՂՀ-ի, այնպես էլ  Սահմանադրության հանրաքվեի  վերաբերյալ 

տեղեկատվական անհրաժեշտ նյութերով, ընդհանուր առմամբˋ 10 տեղեկանք: 

ԼՂՀ ՀԿՀ նախագահի, ինչպես նաև միջազգային դիտորդների ճեպազրույցները և մամլո-

ասուլիսները տեղի են ունեցել անմիջականորեն Մամուլի կենտրոնի տարածքում` մեծ 

դահլիճում: Փետրվարի 19-ին տեղի է ունեցել ԼՂՀ ՀԿՀ նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի 1 

ընդարձակ մամլո-ասուլիսը, փետրվարի 20-ին՝ ԼՂՀ ՀԿՀ անդամների 4 ճեպազրույց 

հանրաքվեի ընթացքի մասին, փետրվարի 21-ին՝ ԼՂՀ ՀԿՀ նախագահի ամփոփ 1 մամլո 

ասուլիսը Սահմանադրության հանրաքվեի  ընթացքի և արդյունքների մասին։  

Միաժամանակ պայմաններ են ստեղծվել տարբեր երկրներից ժամանած  միջազգային 

դիտորդական առաքելություններիի կողմից  13 մամլո ասուլիսներ անցկացնելու համար: 

Համեմատության համարˋ  2015թ. մայիսի 3-ի ԼՂՀ խորհրդարանական ընտրությունների 

ժամանակ անցկացվել է միջազգային դիտորդական առաքելությունների 10 մամլո-ասուլիս։ 

ԼՂՀ ՀԿՀ նախագահի և անդամների մամլո-ասուլիսներն ու ճեպազրույցները 

հեռարձակվել են Արցախի հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերով: Բացի այդ, 

բոլոր ելույթները մամլո-հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկվել են տեղական, 

հայաստանյան, ՀՀ-ում հավատարմագրված օտարերկրյա և սփյուռքի մոտ 140 ԶԼՄ-ների 

էլեկտրոնային հասցեներով: Մամլո-հաղորդագրությունները թարգմանվել և սփռվել են նաև 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։ Ընդհանուր առմամբ, ուղարկվել է 9 մամլո 

հաղորդագրություն: Միաժամանակ, փետրվարի 20-ին ԼՂՀ ժամանած միջազգային 

դիտորդներին և նրանց ուղեկցող անձանց, ովքեր դիտարկում էին անցկացնում  

Ստեփանակերտի և տարբեր շրջանների տեղամասերում, հանրաքվեի ընթացքի մասին 

ուղարկվել է 5 SMS-հաղորդագրություն։ 



 

  

Կատարվել է նաև ԼՂՀ ՀԿՀ պաշտոնական հաղորդագրությունների թարգմանությունը 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով՝ նախատեսված պաշտոնական վեբ-կայքի համար։  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության մասին հայաստանյան և օտարերկրյա 

ԶԼՄ-ներում հրապարակված տեղեկատվությունն անմիջապես տպագրվել, բազմացվել և 

տեղադրվել է մամուլի կենտրոնումˋ ի գիտություն այդտեղ այցելած տեղական և միջազգային 

դիտորդների և լրագրողների: Նշված տեղեկատվությունը նաև արխիվացվել է։ 

ԼՂՀ ՀԿՀ նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը հարցազրույցներ է տվել Արցախի և 

Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություններին ուղիղ եթերով։ Մամուլի կենտրոնի 

ղեկավարը ևս հարցազրույցներ է տվել Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը ուղիղ 

եթերով և Արցախի հանրային ռադիոյին: 

Բացի այդ, ընտրությունների ընթացքի և արդյունքների մասին ԼՂՀ ՀԿՀ 

տեղեկատվությունը պաշտոնապես հրապարակվելուց անմիջապես հետո թարգմանվել, 

բազմացվել և տրամադրվել է դիտորդներին ու լրագրողներին:  

Միջազգային դիտորդական առաքելությունների եզրակացությունները տեղում 

թարգմանվել, բազմացվել և տրամադրվել են ցանկացողներին: Հանրաքվեի ընթացքի 

վերաբերյալ իրենց դիտարկումների մասին եզրակացություններ են գրել 

Եվրախորհրդարանում Արցախի բարեկամության խմբի և «Հայաստանի եվրոպացի 

բարեկամներ» պատվիրակությունները։  

Մամուլի կենտրոնի միջոցով Հայսատանի Հայաստանից հրավիրվել են 20 լրագրողներ 

11 ԶԼՄ-ներից:  

Մամուլի կենտրոնում փետրվարի 18-22-ը ժամը 09:00-21:00 հերթականությամբ գործել է 

բուժկետը՝ 2 հոգի անձնակազմով (բժիշկ և բուժքույր): 5 օրվա ընթացքում 5 մարդ է դիմել 

բժշկական օգնության համար: 

 Փետրվարի 17-22-ը գործել է նաև ոստիկանության հերթապահ մասը՝ 2 հոգի 

անձնակազմով և «Արցախէներգո» ՓԲԸ մասնագետներըˋ նույնպես 2 հոգի անձնակազմով: 

Արտառոց ոչ մի դեպք տեղի չի ունեցել:  

Փետրվարի 19-22 անվճար գործել է սրճարանը, «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ընկերության 

վաճառքի կետը։  

Հարկ է ընդգծել Մամուլի կենտրոնի աշխատակազմի մասնագետ անդամների 

պատրաստվածությունը և պատրաստակամությունը կառույցի արդյունավետ 

գործունեությունն ապահովելու համար:  

Գործի համար խիստ շահեկան էր նոութբուքերի և այլ տեխնիկայի առկայությունը, 

երաժշտական քոլեջի շենքում Wi-Fi գոտու ստեղծումը՝ կառույցի գործունեությունը 

տեխնիկական տեսակետից  լավ  կազմակերպելու  համար: Հանրաքվեի  օրը՝  փետրվարի 

20-ին ԼՂՀ տարբեր շրջաններում գտնվող միջազգային դիտորդներին և նրանց 

ուղեկցողներին SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու մեխանիզմի կիրառումը 

հնարավորություն է տվել անմիջապես և ժամանակին բոլորին տեղյակ պահել հանրաքվեի 

ընթացքի, արդյունքների, այդ թվում՝ Մամուլի կենտրոնում նախատեսվող մամլո-

ասուլիսների մասին: Բոլոր միջազգային դիտորդներին «Ղարաբաղ Տելեկոմ» ընկերության 

կողմից անվճար տրամադրվել են կանխավճարային սիմ-քարտեր։ 

 

ԼՂՀ հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի  

մամուլի կենտրոնի ղեկավար                   Ե.ՀԱՋԻՅԱՆ 

 

22 փետրվարի 2017թ. 


