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ք.Ստեփանակերտ 

 

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 3-Ի ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ` ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը   ո ր ո շ ո ւ մ   է. 

1. Հաստատել ԼՂՀ Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով 

պատգամավորների ընտրությունների նախնական արդյունքների արձանագրությունը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. ԼՂՀ Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների 

քվեարկության նախնական արդյունքների մասին տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների արձանագրություններն ընդունել   ի  գիտություն: 

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                  Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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Արձանագրություն 

Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով  ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 

Նախնական 
_____________________________________________________________________________ 

նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է 

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված 

ընտրողների լրացուցիչ  ցուցակների ընտրողների թիվը 
426     (չորս հարյուր քսանվեց) 

Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների 

ընտրողների թիվը 
517     ( հինգ հարյուր տասնյոթ) 

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների 

ընտրողների թիվը  
9    (ինը) 

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների 

ընտրողների թիվը 
231 (երկու  հարյուր երեսունմեկ) 

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ 

ցուցակների ընտրողների թիվը 
6  (վեց) 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների  ընտրողների թիվը 100817   (հարյուր հազար ութ հարյուր 

տասնյոթ ) 

Ընտրողների ընդհանուր թիվը 102006  ( հարյուր երկու հազար վեց ) 

Քվեարկության մասնակիցների թիվը 72296 (յոթանասուներկու  հազար 

երկու հարյուր իննսունվեց) 

ՏԸՀ-ներին  հատկացված  քվեաթերթիկների  թիվը 103699     ( հարյուր երեք հազար վեց   

հարյուր իննսունինը) 

ՏԸՀ-ներում մարված  քվեաթերթիկների  ընդհանուր  թիվը 31403  (երեսունմեկ հազար չորս 

հարյուր երեք) 

Անվավեր քվեաթերթիկների  թիվը 3384   (երեք հազար երեք հարյուր 

ութսունչորս) 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության 

անվանումը (լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության) 

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների 

թիվը 

1.§Ազատ հայրենիք¦ կուսակցություն 32632   (երեսուներկու հազար վեց 

հարյուր երեսուներկու) 

2.§Ազգային վերածնունդ¦ կուսակցություն 3709  (երեք հազար յոթ հարյուր  ինը) 

3. Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցություն 13105 (տասներեք հազար հարյուր 

հինգ) 

4. Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցություն 1136  (հազար  հարյուր երեսունվեց) 

5.§Խաղաղություն և զարգացում¦ կուսակցություն 591   (հինգ  հարյուր իննսունմեկ) 

6.§Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն¦ կուսակցություն 12965  (տասներկու հազար ինը 

հարյուր վաթսունհինգ) 

7.§Շարժում-88¦ կուսակցություն 4777  (չորս հազար յոթ հարյուր 

յոթանասունյոթ) 

Թեկնածուին, կուսակցությանը դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների 

թիվը  (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 

____ 

Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը 72299  (յոթանասուներկու հազար 

երկու հարյուր իննսունինը) 

Անճշտությունների գումարային չափը 24   (քսանչորս) 

  Հանձնաժողովի նախագահ`        Ս.Արզումանյան       _____________________                                    

  Նախագահի տեղակալ`                Ե.Արզումանյան         _____________________ 

                Քարտուղար`                                    Ռ.Նազարյան            _____________________ 

                Անդամներ                                        Բ. Ալավերդյան       _____________________ 

                                                  Ս. Առաքելյան          _____________________ 

                                                     Ս. Աֆիյան                _____________________ 

                                                 Ս. Շահվերդյան         _____________________ 

    Կ.Տ.                                      Հ. Սուլեյմանյան      _____________________ 

                                                 Կ. Քոչարյան             _____________________ 

                                         Արձանագրությունը կազմվել է «4 »մայիսի  2015թ., ժամը 18.00-ին: 


