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Ընտրությունների օրը̀  27 ապրիլի, 2014 թվական 

     

Հ/Հ Միջոցառման բովանդակությունը 
Կատարման 

ժամկետը 

Իրավական 
հիմքը̀  ԼՂՀ 
ընտրական 

օրենսգիրք 

Պատասխա 

նատու կատա 
րող(ներ)ը 

1 

Ընտրական  տեղամասի  կազմավորումը  

Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  ոստիկանության 
(այսուհետ` լիազոր մարմին),  համայնքի  
ղեկավարի և տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի (այսուհետ` ՏարԸՀ) 
ներկայացուցչի մասնակցությամբ 
(քվեարկությունից ոչ ուշ, քան 45  օր 
առաջ) 

մինչև մարտի 13-ը 

 
հոդված 15, 

մաս 2 

Լիազոր 

մարմին, 
համայնքի 
ղեկավար, 

ՏարԸՀ 

2 

Տեղամասային կենտրոնի 

կազմավորումը 
(քվեարկությունից ոչ ուշ, քան  45  
օրառաջ)  

մինչև մարտի 13-ը 
 

հոդված 17, 
մաս 1 

Համայնքի 
ղեկավար 

3 

Ընտրական տեղամասի հաստատումը, 

համարակալումը և երկօրյա ժամկետում 
Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով (այսուհետ` 
ԿԸՀ)  ներկայացնելը 
(քվեարկությունից առնվազն 43  օր 
առաջ) 

մինչևմարտի 15-ը 

 

Հոդված 
43,մաս 1, 

կետեր 3, 4 
ՏարԸՀ 

4 

Ընտրողների ցուցակները տեղամասային 
կենտրոնում փակցնելու համար դրանց 
տրամադրումը տեղամասային 

կենտրոնի տարածքը տնօրինող 
հաստատության ղեկավարին 
(քվեարկությունից առնվազն 40  օր 
առաջ) 

մինչև մարտի 18-ը 
 

հոդված12, 
մաս 1 

Լիազոր 
մարմին 



5 

Թեկնածուների ինքնաառաջադրումը 
(քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 30 
և ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ)  
Ինքնաառաջադրվող թեկնածուն 
դիմումին կից ներկայացնում է`  
1) ընտրական գրավի գումարի վճարման 

անդորրագիր 
2) տեղեկանք` վերջին մեկ տարում ԼՂՀ 
քաղաքացի հանդիսանալու մասին.  
3) տեղեկանք` վերջին մեկ տարում 
տվյալ համայնքում հաշվառված լինելու 
մասին.  
4) թեկնածու առաջադրված քաղաքացու 
գույքի և եկամուտների մասին  
հայտարարագիրը 

մարտի 28-ից  մինչև 
ապրիլի 2-ի  ժամը 

18.00-ն 
 

հոդված 120, 
մաս 5,              

հոդված 132, 
մաս 3 

 

6 

Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի (այսուհետ` ՏեղԸՀ)  
կազմավորումը  
 (քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 
26  և ոչ ուշ, քան 23 օր առաջ)   

ապրիլի 1-ից մինչև  
ապրիլի 4-ի ժամը 

18.00-ն 

հոդված 38, 

մաս 2 
ՏարԸՀ 

7 
ՏեղԸՀ առաջին նիստի անցկացումը  
(հանձնաժողովի կազմավորման հաջորդ 
օրը) 

ապրիլի 2-ից մինչև   

ապրիլի 5-ը,  ժամը 
12.00-ին 

հոդված 38, 
մաս 4 

ՏարԸՀ 

8 

Թեկնածուների գրանցումը ՏարԸՀ–ի 
կողմից  
(քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 25  
և ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ)    

ապրիլի 2-ից մինչև   

ապրիլի 7-ի ժամը  
18.00-ն 

հոդված 132, 
մաս 4 

ՏարԸՀ 

9 

Նախընտրական քարոզչությունը  
(սկսվում է թեկնածուների և կուսակցու 
թյունների գրանցման համար նախատես 
ված վերջին օրվան հաջորդող օրը և 
վերջանում քվեարկությունից 1 օր առաջ) 

ապրիլի 8-ից 
ապրիլի 25-ի  ժամը 

24.00-ն 

հոդված 19,  
մաս 5 

թեկնածուներ, 
վստահված 

անձինք 

10 

ՏարԸՀ-ին ընտրողների թվի մասին 

տեղեկանք տրամադրելը 
(քվեարկության օրվանից 10 օր առաջ և 3 
օր առաջ)   

ապրիլի 17-ին, 
ապրիլի 24-ին, 

հոդված  12, 
մաս 1.1 

լիազոր 
մարմին 

11 

Քվեաթերթիկների պատվիրումը և 
տպագրության կազմակերպումը 
(քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 9 
և ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ)  

ապրիլի 18-ից 
մինչև ապրիլի 24-ը 

հոդված 50.1, 

մաս 7 
 

ԿԸՀ 
քարտուղար,  

ՏարԸՀ 

նախագահ 

12 

Քվեաթերթիկների և ՏեղԸՀ կնիքի 
տրամադրումը ՏարԸՀ-ին 
(քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 5 
և ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ)  

ապրիլի 22-ից 

մինչև ապրիլի 24-ը 
 

հոդված 50.2, 
մաս 4 

ԿԸՀ 
քարտուղար 

13 
Ընտրողների վերջնական ցուցակների 
տրամադրումը ՏեղԸՀ  նախագահին  
(քվեարկության օրվանից 2 օր առաջ)  

ապրիլի 25-ին 
 

հոդված 12, 
մաս 2 

լիազոր 
մարմին 



14 

Կնիքի և քվեաթերթիկների կնքված 
փաթեթի հանձնումը ՏեղԸՀ –ի 

նախագահին  
(քվեարկության նախորդ օրը)   

ապրիլի 26-ին 

 
հոդված 50.2, 

մաս 5 
ՏարԸՀ 

15 
Քվեարկության սենյակի կահավորումը 

(ավարտվում է քվեարկությունն 
սկսվելուց առնվազն 24 ժամ առաջ) 

մինչև ապրիլի 26-ի  
ժամը 8.00-ն 

հոդված 
48,մաս 3 

համայնքի 

ղեկավար, 
ՏարԸՀ 

16 
Քվեարկության անցկացումը 
տեղամասային կենտրոնում 

  

ապրիլի 27-ի ժամը 
8.00-ից մինչև ժամը 

20.00-ն 

հոդված132, 

մաս 1 
ՏեղԸՀ 

17 

Փաթեթավորված  ընտրական 
փաստաթղթերը,  քվեարկության 
արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրության 2 օրինակը, 
գործավարության մատյանը,  կնիքը, 
քվեատուփը  և քվեախցիկը  ՏարԸՀ 

ներկայացնելը 
(քվեարկության ավարտից ոչ ուշ, քան 12  
ժամվա ընթացքում) 

մինչև ապրիլի 28-ի 
ժամը  8.00-ն 

 

հոդված 

62,մաս 9 

ՏեղԸՀ 
նախագահ և 
քարտուղար 

18 

Համայնքի ավագանու անդամների 

ընտրությունների  արդյունքների 
ամփոփիչ արձանագրության կազմումը 
(քվեարկության ավարտից ոչ ուշ, քան 48 
ժամվա ընթացքում, իսկ դատարանում 
կամ ՏարԸՀ-ում բողոք լինելու դեպքում` 
քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 5 օր 
հետո)   

մինչև ապրիլի 29-ի 
ժամը 20.00-ն,  

մինչև մայիսի 1-ի 
ժամը 20.00-ն 

հոդված 130, 
մաս 1, 

հոդված 63.1 
ՏարԸՀ 

19 

Համայնքի  ավագանու անդամների  
ընտրությունների  արդյունքների մասին 

որոշումն ընդունելուց հետո ԿԸՀ և 
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի 
ղեկավարին  հաղորդագրության  

ուղարկումը  

որոշումն 

ընդունելուց հետո̀  
2 ժամվա 

ընթացքում 

հոդված 130, 
մաս 5 

ՏարԸՀ 
նախագահ 

20 

Սահմանված կարգով պահպանելու 
համար տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրական փաստաթղթերի 
պետական արխիվ հանձնելը 

ընտրությունների 
արդյունքների 

հրապարակումից 
հետո̀  2 ամսվա 
ընթացքում, իսկ 

դատական վեճի 
առկայության 

դեպքում`վերջնակ

ան որոշում 
ընդունելուց հետո 

հոդված 

45,մաս 5 
ՏարԸՀ 

 


