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 Ընդունված է 2016 թվականի մայիսի 25-ին 

  
Հոդված 44. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով կազմավորելու կարգը 
  
1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն ունի առնվազն 7 անդամ: 
2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամ նշանակում են` 
1) Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունները 

(կուսակցությունների դաշինքները)` մեկական անդամ, եթե խմբակցությունների թիվը 
մեծ է 4-ից, և երկուական անդամ, եթե խմբակցությունների թիվը փոքր է 5-ից. 

2) համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` 2 անդամ: 
Յուրաքանչյուր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու 

համար տարածքային ընտրական հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ 
(բացառությամբ հանձնաժողովի նախագահի) կարող է ներկայացնել մեկ թեկնածու: 
Եթե առաջադրված թեկնածուների թիվը 2-ից ավելի է, ապա տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի 2 անդամին տարածքային ընտրական հանձնաժողովն 
ընտրում է վիճակահանության միջոցով` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած կարգով: 

2.1 Հանրաքվեների ժամանակ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները 
կազմավորվում են հաշվի առնելով համապատասխանաբար Հանրաքվեի մասին 
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի և Տեղական հանրաքվեի 
մասինքվեիականնարղամասային ընտրական հանձնաժողովի ան 

3. Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման համար սույն 
օրենսգրքով սահմանված կարգով կամ ժամկետում որևէ կուսակցություն 
(կուսակցությունների դաշինք) հանձնաժողովի անդամ չի նշանակում, կամ 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամների առաջարկած թեկնածուների 
թիվը պակաս է 2-ից, ապա հանձնաժողովի թափուր տեղերը նրանց փոխարեն 
լրացնում է համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահը հանձնաժողովի կազմավորման համար սահմանված ժամկետի 
ավարտից հետո` եռօրյա ժամկետում: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 
թափուր տեղերը սույն մասով սահմանված կարգով լրացվելու դեպքում 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների` 
ըստ տեղամասերի բաշխման մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
որոշումը չի փոփոխվում անգամ այն դեպքում, երբ թափուր տեղի լրացման 
արդյունքում որոշմամբ սահմանված համամասնությունը խախտվել է: 

4. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ և քարտուղար 
նշանակվում են համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
որոշմամբ` սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված բաշխմանը 
համապատասխան, հանձնաժողովում կուսակցությունների (կուսակցությունների 
դաշինքի) նշանակած անդամներից, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված դեպքի: Եթե կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմում նշանակել է 2 անդամ, ապա 
նշանակելիս նշում է, թե նրանցից ով է զբաղեցնելու հանձնաժողովի նախագահի կամ 
քարտուղարի պաշտոնը: 

5. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում հանձնաժողովի 
նախագահների և քարտուղարների պաշտոնները բաշխվում են Ազգային ժողովում 
խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 



միջև: Յուրաքանչյուր կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) հասանելիք 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի 
պաշտոնների թիվը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

  
ԿՄԹ 

 ՆՔԹ =  ՊԹ 

 x ՏԹ, 
վերցրած 
ամբողջ 
թվերը, 

  
որտեղ` 
ՆՔԹ-ն կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) հասանելիք 

համապատասխանաբար հանձնաժողովի նախագահների և քարտուղարների թիվն է, 
ԿՄԹ-ն Ազգային ժողովի կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ստացած 

մանդատների թիվն է, 
ՏԹ-ն կազմավորված ընտրական տեղամասերի թիվն է, 
ՊԹ-ն Ազգային ժողովի պատգամավորների մանդատների թիվն է: Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովներում հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի 
մնացած պաշտոնները բաշխվում են ըստ մնացորդների մեծության 
հերթականության: Ազգային ժողովի խմբակցությունների քանակը 4-ից մեծ լինելու 
դեպքում, եթե ՆՔԹ-ն որևէ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համար 
ստացվում է մեծ ՏԹ-ի կեսից, ապա ՏԹ-ի կեսը գերազանցող մասը բաշխվում է մյուս 
կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի) միջև սույն հոդվածով 
սահմանված համամասնության սկզբունքով՝ Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

Մնացորդների հավասարության դեպքում մնացած պաշտոնների բաշխումը 
կատարվում է վիճակահանությամբ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած կարգով: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, եթե 
կազմավորված ընտրական տեղամասերի թիվը փոքր է 3-ից, ապա տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի պաշտոնների բաշխումը 
կատարվում է վիճակահանությամբ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած կարգով` հաշվի առնելով, որ նույն հանձնաժողովում այդ երկու 
պաշտոնները միաժամանակ չեն կարող զբաղեցնել կառավարության 
կազմավորմանը մասնակից կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 
ներկայացուցիչները: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և 
քարտուղարների բաշխումը` ըստ ընտրական տեղամասերի, կատարվում է մինչև 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամներ նշանակելու մասին 
հայտերը ներկայացնելու համար ժամկետի սկիզբը` Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

6. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամներ նշանակելու մասին 
հայտերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվում են 
քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ` մինչև ժամը 
18.00-ն, արտահերթ ընտրությունների դեպքում` քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, 
քան 20, և ոչ ուշ, քան 18 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն: Տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովում անդամներ նշանակելու մասին հայտն ստորագրում է 
կուսակցության ղեկավարը կամ նրա հանձնարարությամբ՝ կուսակցության ղեկավարի 
տեղակալը (քարտուղարը), կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` խմբակցության 
ղեկավարը, նրա բացակայության դեպքում՝ խմբակցության քարտուղարը: 



Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամներ նշանակելու կարգը, 
հայտի ձևը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը սահմանում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

7. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղամասային 
կենտրոնում հրավիրվում է հանձնաժողովի կազմավորման օրվանից հետո` 3-րդ օրը՝ 
ժամը 12.00-ին: 

8. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարման կամ դադարեցման դեպքում թափուր տեղը համալրվում է 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման համար սույն օրենսգրքով 
սահմանված կարգով` յոթնօրյա ժամկետում, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, 
քան 3 օր առաջ: 

9. Եթե սույն հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված ժամկետում և կարգով 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ չի նշանակվել, ապա 
հանձնաժողովի անդամների թափուր տեղերը լրացնում է տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահը` տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում 
ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանցից: Այս դեպքում, եթե սույն հոդվածի 8-րդ 
մասով սահմանված ժամկետում և կարգով տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի նշանակվող անդամը պետք է զբաղեցներ հանձնաժողովի 
նախագահի կամ քարտուղարի պաշտոնը, ապա ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահի նշանակած անդամն է նշանակվում այդ պաշտոնում: 

10. Եթե քվեարկության օրը` ժամը 8.00-ին, մինչև 1 000 ընտրող ունեցող 
ընտրական տեղամասի դեպքում 5-ից պակաս թվով տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի անդամ է ներկայացել, ապա չներկայացած անդամների 
լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են, և անդամների թիվը 
համապատասխանաբար մինչև 5 անդամ լրացնում է տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահը` տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում 
ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանց թվից: Եթե քվեարկության օրը` ժամը 8.00-
ին, 1 000-ից ավելի ընտրող ունեցող ընտրական տեղամասի դեպքում 7-ից պակաս 
թվով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ է ներկայացել, ապա 
չներկայացած անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են, և 
անդամների թիվը համապատասխանաբար մինչև 7 անդամ լրացնում է տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանց թվից: Եթե 
քվեարկության օրը` ժամը 9.00-ի դրությամբ, տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովում ներկա անդամների թիվը նվազ է հանձնաժողովի անդամների 
ընդհանուր թվի 2/3-ից, ապա հանձնաժողովի կազմը համալրվում է սույն մասով 
սահմանված կարգով, այնպես, որ ապահովվի հանձնաժողովի անդամների 
ընդհանուր թվի 2/3-ը: 

11. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են 
ընտրության ավարտից հետո՝ համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի 
կողմից ընտրության արդյունքները ամփոփվելուց 7 օր հետո, բացառությամբ 
Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլ անցկացվելու դեպքի: 

12. Ընտրությունների արդյունքները դատարան բողոքարկվելու դեպքում 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են 
դատական ակտի հրապարակման օրվա հաջորդ օրը: 

13. Առանձին ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն 
անվավեր ճանաչելու մասին որոշում ընդունվելու կամ այդ ընտրական 
տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակվելու դեպքում այդ տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի անդամների լիազորությունները համարվում են 
վաղաժամկետ դադարած, և նրանք չեն կարող ընդգրկվել վերաքվեարկություն 
անցկացնող տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերում: 



Ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակվելու կամ 
ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և վերաքվեարկություն անցկացվելու դեպքում 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կամ քարտուղարի 
պաշտոնների՝ նախկինում կատարված բաշխումը պահպանվում է, և տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովների նոր նշանակումներ կատարելու համար հայտերը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվում են վերաքվեարկություն 
նշանակելու մասին որոշումն ընդունելուց հետո՝ 3 օրվա ընթացքում՝ մինչև ժամը 
18.00-ն: Այդ դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների առաջին 
նիստերը տեղի են ունենում կազմավորման ժամկետի ավարտի հաջորդ օրը` ժամը 
12.00-ին: 
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Հոդված 51. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթները և 

լիազորությունները 
  
1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անկախ պետական մարմին է, որը 

կազմակերպում է Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունները, հանրաքվեները, ինչպես նաև վերահսկողություն է իրականացնում 
դրանց օրինականության նկատմամբ: 

2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը` 
1) վերահսկողություն է իրականացնում ընտրությունների նախապատրաստման և 

անցկացման համար հատկացված պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման 
նկատմամբ. 

2) ընդունում է իր և ստորադաս ընտրական հանձնաժողովների 
կանոնակարգերը. 

3) կազմակերպում և անցկացնում է ընտրությունների անցկացման 
մասնագիտական դասընթացները, սահմանում դասընթացներ կազմակերպելու և 
որակավորում շնորհելու կարգը. 

4) վերահսկողություն է իրականացնում սույն օրենսգրքի միատեսակ կիրառման 
նկատմամբ. 

5) սահմանում է քվեաթերթիկների, քվեարկության ծրարների, 
արձանագրությունների և ընտրական այլ փաստաթղթերի ձևերը, նմուշները, դրանց 
լրացման և պահպանման կարգը, ընտրական հանձնաժողովներին ապահովում է 
անհրաժեշտ ընտրական փաստաթղթերով. 

6) սահմանում է թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը. 

7) իր լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է որոշումներ, որոնք 
պարտադիր են կատարման հանրապետության ողջ տարածքում. 

8) վերացնում, ուժը կորցրած, անվավեր կամ չեղյալ է ճանաչում ընտրական 
հանձնաժողովների` սույն օրենսգրքին հակասող որոշումները, բացառությամբ 
Գյումրու և Վանաձորի ավագանու անդամներ ընտրվելու, համայնքի ղեկավար կամ 
ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 



որոշումների. 
9) լսում է ընտրական հանձնաժողովների և պետական մարմինների 

հաղորդումները ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման մասին. 
10) հավատարմագրում է զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչներին, դիտորդներին. 
11) գրանցում է Ազգային ժողովի ընտրված պատգամավորներին, Երևանի 

ավագանու ընտրված անդամներին, տալիս է համապատասխան վկայական. 
12) նշանակում է Երևանի ավագանու նոր ընտրություններ. 
13) ընդունում է սույն օրենսգրքով նախատեսված որոշումներ, օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով տալիս է ընտրական գործընթացների հետ կապված 
յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ այն դեպքերում, երբ 
համապատասխան գործառույթը վերապահված չէ պատասխանատու այլ 
մարմինների, ինչպես նաև ընտրական գործընթացները կանոնակարգելու 
նպատակով ընդունում է սույն օրենսգրքին չհակասող որոշումներ. 

14) մշակում և հրապարակում է ուսումնական նյութեր՝ ընտրական 
հանձնաժողովների անդամների, մասնագետների, թեկնածուների, վստահված 
անձանց, դիտորդների և ընտրողների համար. 

15) սահմանում է ընտրական հանձնաժողովներում վիճակահանություններ 
անցկացնելու կարգը. 

16) հաստատում է քվեատուփի նմուշը և տեխնիկական բնութագիրը. 
17) իրականացնում է վերահսկողություն կուսակցությունների ֆինանսական 

գործունեության նկատմամբ. 
18) գրանցում է Ազգային ժողովի և Երևանի ավագանու ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ցուցակներում 
ընդգրկված թեկնածուներին տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած նմուշի վկայական. 

19) օրենքով սահմանված կարգով կարող է ստեղծել հիմնարկներ. 
20) տալիս է սույն օրենսգրքի կատարումն ապահովող պարտադիր կատարման 

ենթակա հրահանգներ. 
21) ուժը կորցրած է ճանաչում ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու 

որակավորման վկայականը, եթե համապատասխան որակավորման վկայական 
ստացած անձի կողմից խախտվել են սույն օրենսգրքի պահանջները. 

22) սահմանում է տեխնիկական սարքավորումների սպասարկման և 
գործարկման, ինչպես նաև այդ սարքավորումների հիշողության կրիչների 
օգտագործման և պահպանման կարգը. 

23) սահմանում է քաղաքացիություն չունեցող ընտրողների անձը հաստատող 
այն փաստաթղթերի տեսակները, որոնք կարող են օգտագործվել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ. 

24) սահմանում է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողների անձը 
հաստատող փաստաթղթերի տեսակները. 

«24.1) գրանցում Է հանրաքվեներ անցկացնելու նախաձեռնող խմբին և 
դադարեցնում գրանցումը. 

24.2) սահմանում է հանրաքվեներ անցկացնելու նպատակով 
ստորագությունների հավաքման ձևաթերթիկների ձևերը և լրացման կարգը. 

24.3) սահմանում է տեղում ստորագրությունների հավաքմանը միանալու 

նոտարական կարգով տրված հայտարարության ձևը սահմանում է հանրաքվեներ 



անցկացնելու նպատակով ստորագրությունների վավերականության հաստատման 
կարգը. 

24.4) . սահմանում է հանրաքվեներ անցկացնելու նպատակով 
ստորագրությունների վավերականության հաստատման կարգը. 

24.5) սահմանում է հանրաքվեների քարոզչության կողմերին դահլիճներ և այլ 
շինություններ տրամադրելու կարգը. 

24.6) սահմանում է հանրաքվեների քարոզչության կողմերին զանգվածային 

լրատվության միջոցներով անվճար և վճարովի եթերաժամ տրամադրելու կարգը, 
ժամերի քանակը և ժամանակացույցը. 

24.7) իրականացնում է հանրաքվեներ անցկացնելու նպատակով հավաքված 
ստորագրությունների վավերականության հաստատում:»: 

25) իրականացնում է սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
 
3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա 

հանձնարարությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներից որևէ 
մեկն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով հաղորդում է ներկայացնում Ազգային ժողով իր 
գործունեության մասին: 

Այս հաղորդումը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
համացանցային կայքում: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է դիմել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը, Ազգային ժողովին՝ ընտրական գործընթացի 
կազմակերպման բարելավմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների մասին 
առաջարկություններով: 
 
  
 
 
 

Հոդված 52. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
լիազորությունները 

  
1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը մշտական հիմունքներով 

գործող պետական մարմին է: Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` 
1) վերահսկողություն է իրականացնում իր կողմից սպասարկվող 

տարածքում սույն օրենսգրքի պահանջների կատարման նկատմամբ. 
2) հաստատում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների, 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների 
քվեաթերթիկների նմուշները. 

3) սահմանում է ընտրական տեղամասերի հերթական համարները` 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգին 
համապատասխան, և այդ տվյալները երկօրյա ժամկետում ներկայացնում 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 



4) իր և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գործունեության 
վերաբերյալ տեղեկություններ է հաղորդում Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով. 

5) քննարկում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 
որոշումների, գործողությունների և անգործության վերաբերյալ ստացված 
դիմումները, վերանայում կամ վերացնում է տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովների` սույն օրենսգրքին հակասող որոշումները. 

6) ըստ ընտրական տեղամասերի` տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովների արձանագրությունների տվյալների հիման վրա սույն 
օրենսգրքով սահմանված դեպքերում հրապարակում է քվեարկության 
նախնական արդյունքները. 

7) կազմակերպում և անցկացնում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, 
ինչպես նաև իր կողմից սպասարկվող տարածքում ընդգրկված համայնքներում 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները և ամփոփում 
դրանց արդյունքները. 

8) հետևում է ընտրողների ցուցակները համընդհանուր ծանոթացման 
համար դրանք ընտրական տեղամասերում փակցնելուն. 

9) վերահսկում է քվեարկության սենյակների` սույն օրենսգրքի 
պահանջներին համապատասխան կահավորումը. 

10) գրանցում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ինչպես նաև 
համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին: Գյումրու, 
Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուներին, ինչպես նաև համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին տալիս է Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

11) գրանցում է Գյումրու, Վանաձորի ընտրված ավագանու անդամներին և 
տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի 
վկայական. 

12) անվավեր է ճանաչում ընտրական տեղամասում քվեարկության 
արդյունքները. 

13) իրականացնում է սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ 
լիազորություններ: 

  
 

  
 
 
Հոդված 52. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները 

  
1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը մշտական հիմունքներով գործող 

պետական մարմին է: Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` 
1) վերահսկողություն է իրականացնում իր կողմից սպասարկվող տարածքում 

սույն օրենսգրքի պահանջների կատարման նկատմամբ. 
2) հաստատում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների, 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների քվեաթերթիկների 
նմուշները. 

3) սահմանում է ընտրական տեղամասերի հերթական համարները` 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգին համապատասխան, 
և այդ տվյալները երկօրյա ժամկետում ներկայացնում Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով. 



4) իր և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գործունեության 
վերաբերյալ տեղեկություններ է հաղորդում Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով. 

5) քննարկում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների որոշումների, 
գործողությունների և անգործության վերաբերյալ ստացված դիմումները, վերանայում 
կամ վերացնում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների` սույն օրենսգրքին 
հակասող որոշումները. 

6) ըստ ընտրական տեղամասերի` տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովների արձանագրությունների տվյալների հիման վրա սույն օրենսգրքով 
սահմանված դեպքերում հրապարակում է քվեարկության նախնական արդյունքները. 

7) կազմակերպում և անցկացնում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, ինչպես 
նաև իր կողմից սպասարկվող տարածքում ընդգրկված համայնքներում տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները և ամփոփում դրանց 
արդյունքները. 

8) հետևում է ընտրողների ցուցակները համընդհանուր ծանոթացման համար 
դրանք ընտրական տեղամասերում փակցնելուն. 

9) վերահսկում է քվեարկության սենյակների` սույն օրենսգրքի պահանջներին 
համապատասխան կահավորումը. 

10) գրանցում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ինչպես նաև համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին: Գյումրու, Վանաձորի 
ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական 
ցուցակում ընդգրկված թեկնածուներին, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու անդամի թեկնածուներին տալիս է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

11) գրանցում է Գյումրու, Վանաձորի ընտրված ավագանու անդամներին և 
տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

12) անվավեր է ճանաչում ընտրական տեղամասում քվեարկության 
արդյունքները. 

 

12.1) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված դեպքերում և կարգով գրանցում է տեղական հանրաքվե անցկացնելու 
նախաձեռնող խմբին և դադարեցնում գրանցումը. 

12.2) Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված դեպքերում և կարգով իրականացնում է տեղական հանրաքվե 

անցկացնելու նպատակով հավաքված ստորագրությունների վավերականության 
հաստատում. 

13) իրականացնում է սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
  

  
Հոդված 53. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները 
  
1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը` 



1) կազմակերպում է ընտրությունների և հանրաքվեների քվեարկությունը, 
ամփոփում քվեարկության արդյունքներն ընտրական տեղամասում. 

2) կազմում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 
արձանագրություն. 

3) հանձնաժողովի կնիքը, գրանցամատյանը, քվեարկության արդյունքների 
վերաբերյալ արձանագրության 2 օրինակը, տեխնիկական սարքավորումները, 
ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման պարկը (այսուհետ` պարկ) 
և քվեատուփը ներկայացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողով: 

 Ընդունված է 2002 թվականի մայիսի 7-ին 
 


