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N 29 -Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

  

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի            

2-րդ մասի 5-րդ կետով և 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել ընտրական փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման և ընդունման 

վերաբերյալ ստացականների ձևերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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ք.Ստեփանակերտ 



 

 

 

 

 

Ձև 1 
Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագանների հանձնման 

______________________________________________________________ 

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվեց. 

□ քվեաթերթիկներ  _____________________________________հատ 

□  արձանագրության ձևաթղթեր  __________________________հատ 

□  արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթեր _______________հատ 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիք  __________հատ 

□  քվեախցիկներ   ______________________________________հատ 

□  քվեատուփ  _________________________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  _________________________________________հատ 

□  ընդհանուր փաթեթ  

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկ)___________________ հատ 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթ (փոքր պարկ)  ___________հատ 

□ գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

 

_________________տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

Տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

                Կ.Տ                                «____» ____________ 20      թ. 

 

 

Հավելված    

Արցախի  Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020  թվականի հունվարի 16-ի N 29-Ն որոշման 

 
Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագանների հանձնման 

______________________________________________________________ 

N _______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվեց. 

□ քվեաթերթիկներ  _____________________________________հատ 

□  արձանագրության ձևաթղթեր  __________________________հատ 

□  արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթեր   ______________հատ 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիք  __________հատ 

□  քվեախցիկներ   ______________________________________հատ 

□  քվեատուփ   ________________________________________ հատ 

□ շրջիկ արկղ  _________________________________________հատ 

□  ընդհանուր փաթեթ  

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկ)___________________հատ 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթ  (փոքր պարկ) ___________հատ 

□ գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

 

_________________տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                       ստորագրություն  

Տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                       _______________________ 
                                                                                                                                                        ստորագրություն  

                    Կ.Տ                                   «____» ____________ 20      թ. 

 



 

Ձև 2 
Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագանների ընդունման 

______________________________________________________________ 

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից 

ընդունվեց. 

□ ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը  

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկը) 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթը  (փոքր պարկը) 

□  քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը 

□  քվեախցիկ  ___________________________հատ 

□  քվեատուփ  ___________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  ___________________________հատ 

 

Հանձնեց՝ N ________  տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                     
             _______________________ 
                                                                                                                                                        ստորագրություն 

Ընդունեց՝____________________տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝               
              _______________________ 
                                                                                                                                                     ստորագրություն  

                Կ.Տ  

                                                       «____» ____________ 20      թ. 

 

 

 
Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրական 

 փաստաթղթերի ու պարագանների ընդունման 

______________________________________________________________ 

N _______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից 

ընդունվեց. 

□ ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը  

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկը) 

□  ընտրողների ցուցակների փաթեթը  (փոքր պարկը) 

□  քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը 

□  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը 

□  քվեախցիկ  ___________________________հատ 

□  քվեատուփ  ___________________________հատ 

□ շրջիկ արկղ  ___________________________հատ 

 

Հանձնեց՝ N _______  տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝                     
             _______________________ 
                                                                                                                                                        ստորագրություն 

Ընդունեց՝_________________տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ՝               
              _______________________ 
                                                                                                                                                     ստորագրություն  

                Կ.Տ  

                                                       «____» ____________ 20      թ. 

 

 


