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ԵՄ-ՀՀ «ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ»   

    Քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի ընտրություններն ու 

քվեարկությունը 
 

Ընտրություններ 

Պլատֆորմի ընտրություններն անցկացվում են երկու փուլով, որոնցից առաջինը 

փաստաթղթերի լրիվության եւ համապատասխանության ստուգման փուլն է, իսկ 

երկրորդը` քվեարկության, որը կարող է լինել նաեւ առցանց: Առցանց քվերկությունն 

անցկացվում է Ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:  

Ընտրությունների փաստաթղթային ստուգման փուլում Հանձնաժողովը ստուգում է 

փաստաթղթերի լրիվությունը, դրանց համապատասխանությունն անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկին, իսկ ողջամիտ կասկածի դեպքում` նաեւ փաստաթղթերի 

կամ տեղեկությունների հավաստիությունը: Հանձնաժողովի տեղեկացմամբ՝ 

հավակնորդը կարող է մասնակցել փաստաթղթային ստուգման փուլին: 

Հանձնաժողովը կազմում է քվեարկության փուլ անցած կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների (այսուհետ` Թեկնածուներ) ցուցակը, որի մասին թեկնածուները 

կծանուցվեն ս.թ. դեկտեմբերի 1-ին` իրենց կողմից ներկայացված էլեկտրոնային 

փոստի հասցեներով:  

 

Քվեարկություն  

Ընտրական հանձնաժողովը մինչեւ ս.թ. դեկտեմբերի 9-ը կհրապարակի 

քվեարկության ժամանակ քվեարկելու իրավունք ունեցող կազմակերպությունների եւ 

քվեարկության փուլ անցած կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ցուցակը, 

ինչպես նաեւ քվեարկության անցկացման օրը, ժամը եւ վայրը ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ-ի եւ 

Ընտրական հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող հետեւյալ կազմակերպությունների 

պաշտոնական կայքերի առավել տեսանելի հատվածում.  

- ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ՝ https://eap-csf.am/  

- «Ազատ քաղաքացի» քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցման կենտրոն՝ 

https://www.freecitizen.am/  

- Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն՝ https://www.uate.org/  

https://eap-csf.am/
https://www.freecitizen.am/
https://www.uate.org/
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- Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան՝  

https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-armenia/  

- Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն՝ https://www.consumeram.am/   

- Փոքր եւ միջին բիզնեսի հիմնադրամ: 

Քվեարկության փուլում քվեարկելու իրավունք ունեցող կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչները կգնահատեն քվեարկության փուլ անցած 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին` ըստ Պլատֆորմի հայաստանյան 

հասարակական կազմակերպությունների եւ հիմնադրամների կազմի ձեւավորման 

ԿԱՐԳ-ի 17-րդ կետի պահանջների, այնուհետեւ գնահատման բոլոր արդյունքներով 

կկազմակերպվի քվեարկություն, որի միջոցով կհաստատվեն միավորները՝ ԿԱՐԳ-ի 

17-րդ կետում սահմանված պահանջներին համապատասխան։  

Քվեարկության արդյունքներով ամենաբարձր հանրագումարային միավորներ 

ստացած 8 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից առավելագույն միավորներ 

ստացած 4-ը կընդգրկվեն Պլատֆորմում (հիմնական անդամներ), մյուս 4-ը 

կհամարվեն փոխարինող անդամներ:  

Ինչպես հիմնական, այնպես էլ փոխարինող անդամների կազմերի հարցում պետք է 

ապահովված լինի սեռերի ներկայացվածության սկզբունքը: Ինչպես հիմնական, 

այնպես էլ փոխարինող անդամների կազմերում պետք է ապահովվի առնվազն մեկ 

մյուս սեռի ներկայացվածությունը։ Այդ նպատակով հիմնական կազմում միայն նույն 

սեռի անդամների ներկայացվածության դեպքում այդ կազմից նվազագույն քվե 

ստացած անդամին Ընտրական հանձնաժողովը փոխարինում է հաջորդող 

առավելագույն քվե ստացած մյուս սեռի թեկնածուով: Այդ փոխատեղման դեպքում, 

հիմնական կազմից հեռացված անդամը անցնում է փոխարինող կազմ: Փոխարինող 

կազմում սեռերի ներկայացվածության ապահովումն իրականացվում է հիմնական 

կազմի համար նախատեսված ընթացակարգով: Փոխարինող կազմից հեռացված 

անդամի թափուր տեղը ընտրական հանձնաժողովը համալրում է թեկնածուներից 

առավել քվե ստացած հաջորդ մյուս սեռի ներկայացուցչով: Սեռերի 

ներկայացվածության սկզբունքից բացառություն թույալտրվում է, եթե Հանձնաժողովը 

ծանրակշիռ փաստարկներով կամ բացառիկ հանգամանքների մատնանշմամբ 

հիմնավորում է դրա պահպանման անհնարինությունը:  

Քվեարկության արդյունքներով հավասար միավորներ ստացած 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից որեւէ մեկին կամ մի քանիսին 

Պլատֆորմում ընդգրկելու նպատակով Հանձնաժողովն անցկացնում է քվեարկություն, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քվեարկության հնարավոր արդյունքները կարող են 

խախտել սեռերի ներկայացվածության սկզբունքը: Այս դեպքում, հանձնաժողովի 

նիստին ներկա յուրաքանչյուր անդամ բաց քվեարկությամբ «կողմ» կքվեարկի 

ընտրված մասնակիցներից համապատասխանաբար որեւէ մեկի կամ մի քանիսի 

թեկնածությանը: Ձայների հավասարության դեպքում կանցկացվի լրացուցիչ 

https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-armenia/
https://www.consumeram.am/
https://eap-csf.am/wp-content/uploads/2021/05/csp-election-commission-procedure_12.05.2021.arm_.pdf
https://eap-csf.am/wp-content/uploads/2021/05/csp-election-commission-procedure_12.05.2021.arm_.pdf
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քվեարկություն` սույն կետում նշված կարգով: Քվեարկության արդյունքներով 

առավելագույն «կողմ» ձայներ ստացած ընտրվող մասնակիցներից 

համապատասխանաբար մեկը կամ մի քանիսն ընդգրկվում են ցուցակում:  

Պլատֆորմի անդամ ընտրվողների եւ փոխարինող անդամների կազմում չեն կարող 

լինել միմյանց նկատմամբ առաջին կարգի ազգականներ (հայր, մայր, զավակ, 

ամուսին, եղբայր, քույր): Նման հանգամանքի առկայության դեպքում ազգակցական 

կապի մեջ գտնվողներից նախապատվությունը կտրվի առավելագույն քվե ստացողին։  

Ընտրական հանձնաժողովը Պլատֆորմի ընտրված անդամների ցուցակը կազմելուն 

հաջորդող երեք օրվա ընթացքում ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ-ի եւ իր անդամ հանդիսացող 

կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերում կհրապարակի ընտրված 

հիմնական եւ փոխարինող անդամների ցուցակը` սույն կարգով նախատեսված 

ընթացակարգերի պահպանմամբ:  

Պլատֆորմի հիմնական անդամների պարտականությունների իրականացման 

անհնարինության դեպքում նրանք կփոխարինվեն փոխարինող անդամներով՝ ըստ 

առավելագույն միավորների հաջորդականության եւ սեռային բաշխվածության 

սկզբունքների պահպանման:  

 


