
ԶԵԿՈՒՅՑ 

ԳՅՈՒՄՐԻ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԵՐՈՒՄ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ  

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավն 

ընդգրկում է  2016 թվականի սեպտեմբերի 9-30-ն ընկած ժամանակահատվածը։ 

Առաջին անգամ Գյումրիում և Վանաձորում ինքնակառավարման մարմինները 

ձևավորվում են համամասնական ընտրակարգով։ Գյումրիում առաջադրվել են 10 

կուսակցություն1 և 1 դաշինք2, Վանաձորում՝ 8 կուսակցություն3։ 

Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը դիտարկվել է Վանաձորում 3 

դիտորդի կողմից և Գյումրիում 4 դիտորդի կողմից. 

Երկարաժամկետ դիտարկման մեթոդաբանությունը 

Երկարաժամկետ դիտարկման ընթացքում նախընտրական քարոզչության ընթացքի 

վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման նպատակով մշակվել են համապատասխան 

գործիքներ (տե′ս Հավելված 1-ում)։ 

Տեղեկատվությունը հավաքագրվել է՝ 

 Կուսակցությունների նախընտրական շտաբների ղեկավարներից,  

 Կուսակցությունների ցուցակներում ընդգրկված ավագանու անդամների 

թեկնածուներից, 

 Նախընտրական հանդիպումների դիտարկումներից, 

 Զանգվածային լրատվության տեղական միջոցներից, 

 

Կուսակցությունների կողմից ավագանու անդամների թեկնածուների ցուցակների 

վերլուծությունը 

                                                                 
1
 Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական, Բարգավաճ Հայաստան, Գաղափարակից լիբերալների Ալյանս 

(ԳԱԼԱ), Գյումրեցու ոգի, Գործարար, Համախմբում, Հայ ազգային կոնգրես, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, 

Հայկական վերածնունդ, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություններ։ 
2
 Բալասանյան դաշինք։  

3
 Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Համախմբում, Հայ ազգային կոնգրես, Հայ հեղափոխական 

դաշնակցություն, Հայկական վերածնունդ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն և Քաղաքացիական 
պայմանագիր կուսակցություն:  

 
 



Գյումրիում ավագանու ընտրություններին կուսակցությունների կողմից առաջադրվել  

են ընդհանուր թվով 422 հոգի, իսկ Վանաձորում՝ 325 հոգի։ Առավել մեծ թվով թեկնածուներ 

առաջադրել են Գյումրիում Բալասանյան դաշինքը (99 հոգի) և Հայկական վերածնունդ 

կուսակցությունը (90 հոգի), իսկ Վանաձորում՝ Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը (70 

հոգի) և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը (68 հոգի):  

Պետական և տեղական բյուջետային հիմնարկների ներկայացուցիչներն առավելապես 

ներգրավված են իշխանական կոալիցիայի կուսակցություններում /տես աղյուսակ 1ա 1բ/։  

Գյումրիում՝ Բալասանյան դաշինքում, այն կազմում է ավագանու թեկնածուների 

գրեթե կեսը՝ 49 %, ՀՅԴ կուսակցության ցուցակում ՝ 45 %-ը: 

Վանաձոր քաղաքում բյուջետային հիմնարկների ներկայացուցիչները կազմում են 

ՀՀԿ-ի ավագանու թեկնածուների ցուցակի ցուցակի 56 %-ը, իսկ ՀՅԴ-ի ցուցակի՝  45 %-ը։ 

Բյուջետային հիմնարկներում Գյումրիում ներկայացված են նաև  Համախմբում, ՀԱԿ և 

ԳԱԼԱ կուսակցությունները, իսկ Վանաձորում՝ ՀԱԿ, Քաղաքացիական պայմանագիր,  

Հայկական վերածնունդ և Համախմբում կուսակցությունների նախընտրական շտաբներում։ 

Վանաձորում առաջադրված կուսակցությունների ավագանու թեկնածուների 

ցուցակում բյուջետային հիմնարկների ներկայացուցիչների ընդհանուր թիվը կազմում է 

թեկածուների գումարային թվի  27 տոկոսը, իսկ Գյումրում՝ 28 տոկոսը։ Ոչ իշխանական 

կուսակցություններում բյուջետային հիմնարկների ներկայացուցիչները ավելի մեծ թվով 

ներգրավված են Վանաձորում, քան Գյումրիում։   

Մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչների թիվը առավել մեծ տոկոս է կազմում 

Գյումրիում՝ ԳԱԼԱ կուսակցության ավագանու թեկնածուների ցուցակում՝ 67 տոկոս,  

այնուհետև Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունում՝ 57 տոկոս։ 

Մասնավոր սեկտորը զգալիորեն  ներկայացված է նաև «Գյումրեցու ոգի» 

կուսակցությունում (44 տոկոս), Բալասանյան Դաշինքում (40 տոկոս), Գործարար 

կուսակցությունում (38 տոկոս) և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում (33 տոկոս): 

Վանաձորում մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներն առավել մեծ չափով 

ներկայացված են Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունում՝ 63 տոկոս, անհամեմատ քիչ 

ներկայացված են Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում՝ 38 տոկոս,  

ՀՀԿ-ում և ՀՅԴ-ում՝ 34-ական տոկոս և ԲՀԿ-ում՝ 32 տոկոս։ 

Կուսակցությունների ավագանու անդամների ցուցակներում ներգրավված են նաև 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և առավել շատ Վանաձորում,  

քան Գյումրիում (Վանաձորում՝ 8 հասարակական կազմակերպությունից, Գյումրիում՝ 5)։ 



Առավել մեծ թվով հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ընդգրկված  

են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակում։  

Ուշագրավ է կուսակցությունների ավագանու  անդամների ցուցակներում 

«չաշխատողների» ներգրավվածության պատկերը։ Բոլոր կուսակցությունների ավագանու  

անդամության թեկնածուների ընդհանուր թվում  չաշխատողների տոկոսը կազմում է  

Վանաձորում 38 տոկոս, Գյումրիում՝ 33 տոկոս։  

Գյումրիում չաշխատողների տեսակակար կշիռը առավել մեծ է ՀԱԿ ցուցակում՝ 64 

տոկոս, այնուհետև  Համախմբում կուսակցության ցուցակում՝ 61 տոկոս և Քաղաքացիական 

պայմանագիր կուսակցության ցուցակում՝ 59 տոկոս։ Առավել քիչ են չաշխատողներ 

ընդգրկված  Բալասանյան դաշինքում՝ 10 տոկոս և  ՀՅԴ-ում՝ 18 տոկոս։ 

Վանաձոր քաղաքում կուսակցությունների ավագանու թեկնածուների ցուցակում 

չաշխատողներ ներգրավման տոկոսը առավել բարձր է  Այլանս առաջադիմական 

ցենտրիստական կուսակցությունում (73 տոկոս), ՀԱԿ-ում (72 տոկոս) և Համախմբում 

կուսակցությունում (61 տոկոս) ։ Նկատենք, որ էական տարբերություն կա Հայկական 

վերածնունդ կուսակցության ավագանու թեկնածուների ցուցակում չաշխատողների 

ներգրավման տոկոսների միջև Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում (Գյումրիում՝ 33 տոկոս,  

Վանաձորում՝ 61 տոկոս)։   

Վանաձոր քաղաքում առավել քիչ չափով չաշխատողներ ներգրավված են Լուսավոր 

Հայաստան կուսակցությունում՝ 3 տոկոս, ՀՀԿ-ում՝ 7 տոկոս և ՀՅԴ-ում՝ 21 տոկոս։  

Թե′ Գյումրիում և թե′ Վանաձորում բոլոր կուսակցությունների ավագանու  

թեկնածուների ցուցակներում յուրաքանչյուր 3-ից մեկը կին է (տե՛ս աղյուսակ 2 ա, 2բ), որը 

համապատասխանում է ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նորմերին։ 

Կուսակցությունների կողմից ավագանու  անդամների թեկնածուների ցուցակում 

ընդգրկվել են նաև անկուսակցականներ /տե՛ս աղյուսակ 3ա, 3բ/։  

Գյումրիում միայն Հայկական վերածնունդ, Քաղաքացիական պայմանագիր և Ալյանս 

առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունների ցուցակներում չեն ընդգրկված  

անկուսակցականնները։ Առավել մեծ չափով անկուսակցականներն ընդգրկված են ԲՀԿ 

կուսակցության և Բալասանյան դաշինքի ցուցակներում, համապատասխանաբար՝  10 և 25 

տոկոս։ Վանաձորում առավել մեծ է անկուսակցականնների  ներգրավման տոկոսը ԲՀԿ-ում։ 

Ելնելով ներկայացված տվյալներից՝ կարող ենք եզրահանգել, որ պետական և 

տեղական բյուջետային հիմնարկների ներկայացուցիչների ընդգրկման ծավալը անհամեմատ 

բարձր է իշխանական կոալիցիայի կուսակցությունների՝ ՀՅԴ, ՀՀԿ և Բալասանյան դաշինքի 

ավագանու թեկնածուների ցուցակում։ Այսինքն,  վարչական ռեսուրսների օգտագործման 



հնարավորություններով առավելապես «հարուստ» են իշխանական կոալիցիայի 

կուսակցությունները (ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն, Բալասանյան Դաշինքը)։ 

Բյուջետային հիմնարկների և մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչների ընդգրկման 

ծավալով կարելի է գնահատել առաջադրված կուսակցությունների մեկնարկային 

կարողությունները։  

Այս տեսանկյունից Վանաձոր քաղաքում առաջատար դիրքում է ՀՀԿ-ն՝ 90 տոկոս,  

այնուհետև Լուսավոր Հայաստանկ կուսակցությունը՝ 86 տոկոս և ՀՅԴ-ն՝ 79 տոկոս։ Այս 

եռյակից անհամեմատ հետ է մնում հաջորդ՝ չորրորդ դիրքը գրավող Քաղաքացիական 

պայմանագիր կուսակցությունը՝ 48 տոկոս։  Գյումրիում պատկերրը հետևյալն է․՝ 

Բալասանյան դաշինքի ցուցակում՝ 89 տոկոս, ՀՅԴ-ի ցուցակում՝ 81 տոկոս, Հայկական 

վերածնունդ կուսակցության ցուցակում՝ 79 տոկոս և  ԳԱԼԱ կուսակցության ցուցակում՝ 71 

տոկոս, որի գերակշիռ մասը կազմում են մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչները: Այս 

ցուցանիշի տեսակետից թվարկված կուսակցություններն ունեն մեկնարկային 

առավելություններ մյուս կուսակցություննների նկատմամբ։ 

Կուսակցությունների նախընտրական շտաբների թիվը  

Ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կուսակցությունների 

ռեսուրսների գնահատման կարևոր ցուցանիշ է հանդիսանում նախընտրական շտաբների 

թիվը։  

Գյումրիում  առավել մեծ թվով նախընտրական շտաբներ ունեն Հայկական 

վերածնունդ (15), ՀՅԴ կուսակցությունները (10)։ ԲՀԿ գլխավոր շտաբից տարբեր թվական 

տվյալներ են հայտնել 7-ից 9-ը, մինչև 15 և 30։ Այլանս առաջադիմական ցենտրիստական 

կուսակցության նախընտրական շտաբների թիվը 7-ն է։ Համախմբում, «Գյումրեցու ոգի» և 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունները հայտնել են 4 նախընտրական 

շտաբների ձևավորման մասին։ Հայ ազգային կոնգրես, Քաղաքացիական պայմանագիր և 

Այլանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունները հայտնել են ընդամենը 1-

ական նախընտրական շտաբներ ունենալու մասին, իսկ Գործարար կուսակցությունը՝ 2-ի։ 

Որևէ տվյալ  չի ներկայացրել Բալասանյան դաշինքը։ 

Վանաձորում, ըստ նախընտրական գլխավոր շտաբների ղեկավարների կողմից  

ներկայացված տվյալների, առավել մեծ թվով նախընտրական շտաբ ունեն ՀՅԴ-ն՝ 20, ՀՀԿ-ն՝ 

17, ԲՀԿ-ն՝ 16 և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը՝ մինչև 15։ Հայկական վերածնունդ 

կուսակցությունն ունի ընդամենը 8, Համախմբում կուսակցությունը՝ 4, ՀԱԿ-ը և 

Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը՝ 1-ական։ 

Ըստ նախընտրական շտաբների թվի վերաբերյալ տվյալների կարող  ենք 

արձանագրել, որ նախընտրական քարոզչության ընթացքում առավել մեծ ռեսուրսներ 



ներգրավել են ՀՀԿ, ՀՅԴ, ԲՀԿ, Լուսավոր Հայաստան և Հայկական վերածնունդ 

կուսակցությունները։  

Նախընտրական քարոզչության ընթացքում խախտումների ընդհանուր 

նկարագիրը 

Նախընտրական շտաբների ղեկավարների հետ հանդիպումների ժամանակ 

նախընտրական քարոզչության ընթացքում առաջացած խնդիրների թվում նշվել է 

նախընտրական շտաբի տարածքի ձեռքբերման հետ կապված խոչընդոտները։ Գյումրիում 

այդ մասին հայտնել է Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը։  

Վանաձորում նախընտրական քարոզչության կանոնների խախտումների մասին 

հայտնել են ԲՀԿ, Լուսավոր Հայաստան, ՀԱԿ, ՀՅԴ, Հայկական Վերածնունդ և 

Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների նախընտրական շտաբներից։ Դրանք 

վերաբերել են նախընտրական հանդիպումների համար  հրապարակների տրամադրմանը,  

անթույլատրելի վայրերում պաստառների առկայությանը, մինչև պաշտոնական 

քարոզչության սկիզբը բարեգործական միջոցառումների կազմակերպմանը(սեպտեմբերի 1-

ին և 6-ին անվճար գրենական պիտույքների տրամադրումը Վանաձորի թիվ 4 և թիվ 6 

դպրոցներում ՀՀԿ-ի կողմից), անչափահասների ներգրավվումը  թռուցիկների, բուկլետների 

տարածման գործում, պետական կառույցների աշխատողների վրա ճնշումները և 

սահմանափակումները։  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից տեղեկատվության ստացման  հարցումներ են 

ուղարկվել Շիրակի և Լոռու մարզպետներին,  Գյումրի և Վանաձոր համայքապետերին,   

սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում՝ նախընտրական ժամանակահատվածում 

մարզպետարանների, քաղաքապետարանների արձակուրդում գտնվող աշխատակիցների 

թվի վերաբերյալ։ Ըստ ստացված պատասխանների, նախընտրական քարոզչության 

ժամանակահատվածում արձակուրդում գտնվել են  Շիրակի մարզպետարանի  17 

աշխատակից, Լոռու մարզպետարանի 36 աշխատակից, Գյումրիի  և Վանաձորի 

քաղաքապետարանների  34-ական աշխատակից։ 

Ըստ Գյումրիի քաղաղապետարանի տրամադրած տեղեկատվության, ևս 29 

աշխատակից տեխսպասարկման աձնակազմից գտնվել են արձակուրդի մեջ։  

Այսպիսով, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 25 տոկոսը,  Գյումրիի 

քաղքապետարանի աշխատակազմի՝ 14 տոկոսը, Շիրակի մարզպետարանի 10 տոկոսը  

պաշտոնապես գտնվել են արձակուրդի մեջ։ 

Գյումրիում նախընտրական քարոզչության  կանոնների խախտումների մասին 

հայտնել են Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը, Բալասանյան 



դաշինքը, ԳԱԼԱ-ն, Համախմբում կուսակցությունը, ՀԱԿ-ը, ՀՅԴ-ն և Քաղաքացիական 

պայմանագիր կուսակցությունը։ Եվ որքան էլ զարմանալի է Բալասանյան դաշինքը։ 

Ըստ նախընտրական շտաբների ղեկավարների հաղորդած տվյալների, որոշակի 

արգելքներ են եղել նախընտրական քարոզչության ընթացքում և նախընտրական 

քարոզչության պայմանները գնահատում են անհավասար։ Նշել են վարչական ռեսուրսի 

չարաշահման փաստերի մասին։ 

Մասնավորապես, Բալասանյան դաշինքը, չարաշահելով պաշտոնական դիրքը,  

մանկապարտեզի երեխաներին հանգստի ժամին տարել է նորաբաց պուրակ՝ ապահովելու  

համար մարդկանց ներկայություն։ Ընդ որում երեխաների ծնողները տեղյակ չեն եղել այս 

մասին, հանկարծակի են եկել՝ տեսնելով իրենց երեխաներին պուրակում և երեխաներին 

տարել են տուն։ 

 Ահազանգներ են ներկայացվել, առանց նշելու կուսակցությունների անունները,  

կաշառքի և վարչական ռեսուրսների չարաշահումների մասին։ Ըստ Համախմբում 

կուսակցության նախընտրական շտաբից  հայտնած տեղեկության, Գյումրիում գովազդային 

վահանակների 90 տոկոսը զբաղեցված է եղել Բալասանյան դաշինքի կողմից։  

Մինչ պաշտոնական քարոզարշավի սկիզբը,  Բալասանյան դաշինքի կողմից 

կազմակերպվել  է քաղաքապետի աշխատանքների հրապարակային հաշվետվություն, որը 

դիտարկվել է որպես քարոզչական գործողություն։  

Կուսակցությունների միջև գովազդների անհավասար բաշխման մասին ահազանգել է 

նաև ՀՅԴ կուսակցությունը։  

Վանաձորում երկարաժակետ դիտորդների կողմից արձանագրվել են չթույլատրված  

վայրերում գովազդային պաստառների փակցնելու դեպքեր։ Դիտորդների կողմից արված  22 

լուսանկարներում արձանագրված են հետևյալ թվով խախտումները․  15 պաստառներ 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ավագանու անդամի թեկնածու Մմաիկոն 

Ասլանյանի, 8-ը՝  ՀՅԴ-ի,  5-ը՝ ԲՀԿ-ի, 3-ը՝  Վերածնունդ կուսակցության,  2-ը՝ Լուսավոր 

Հայաստան կուսակցության և 1-ը՝ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։  

Նախընտրական քարոզչությունն աչքի է ընկել լարվածությամբ, որը դրսևորվել է նաև 

կուսակցությունների մեկը մյուսի նկատմամբ քննադատական, այդ թվում սուր 

գնահատականներ պարունակող հրապարակային ելույթներով։ Այդ մասին հայտնել են նաև 

նախընտրական շտաբների ղեկավարները, մասնավորապես՝ Քաղաքացիական 

պայմանագիր կուսակցության, ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների քննադատական ելույթները 

Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նկատմամբ և վերջինիս հակադարձումը։  



Նշենք, որ բոլոր կուսակցությունների նախընտրական շտաբները պատրաստակամ 

էին տրամադրել իրենց հասանելի տեղեկատվությունը,   բացառությամբ Հայկական 

վերածնունդ կուսակցության։  

Լուսավոր Հայաստան կուսակցության  նախընտրական  շտաբից հայտնել են, որ 

իրենց կուսակցության նախընտրական հանդիպման վայրում հանդիպումից կես առաջ իր 

նախընտրական հանդիպումն է կազմակերպել Քաղաքացիական պայմանագիր 

կուսակցությունը և ըստ Լուսաավոր Հայաստան կուսակցության  նախընտրական շտաբի 

գնահատման զբաղվել է հակաքարոզչությամբ։ 

Համախմբում կուսակցության նախընտրական շտաբից  իրենց մտահոգությունն են 

հայտնել Տավրոս թաղամասում քվեարկության օրվա ընթացքում հնարավոր խախտումների 

վերաբերյալ, ենթադրելով, որ հնարավոր է նույնիսկ լուրջ բախումներ, և դիտորդներին դիմել 

են ուժեղացված դիտորդական առաքելություն իրականացման հարցով։ Նախընտրական 

պաստառների պոկելու, ոչնչացնելու մասին ահազանգ է հնչեցրել Քաղաքացիական 

պայմնագիր կուսակցության  նախընտրական շտաբը։  

 Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիները կուսակցությունների 

նախընտրական շտաբներ դիմել են հիմնականում անձնական խնդիրների լուծման 

նպատակով, որպիսիք են՝ ֆինանսական աջակցություն, բուժում, բնակարանային հարցեր։ 

Միայն որոշ դեպքերում են քաղաքացիները դիմել նախընտրական քարոզարշավներին 

մասնակցելու, աջակցելու,նախընտրական ծրագրերին ծանոթանալու նպատակով։ 

Կուսակցությունների ավագանու անդամների թեկնածուների մի մասի հաղորդած  

տեղեկատվության համաձայն, նախընտրական հանդիպումները,  որպես կանոն 

կազմակերպվել  են շենքերի բակերում, կազմակերպվել են համերգներ, փակ հանդիպումներ 

համախոհների հետ, շատ քիչ դեպքերում են եղել են անհատական հանդիպումներ 

ընտրողների հետ։  

Ավագանու ոչ մի թեկնածու որևէ մտահոգություն չի արտահայտել քարոզչական,  

տեղեկատվական թերթիկների,  քարոզչական հանդիպումների կազմակերպման 

խոչընդոտների հետ կապված խոչըդոտների մասին։ 

Գյումրի քաղաքում Հայկական վերածնունդ կուսակցության նախընտրական  շտաբից  

հայտնել են, որ խոչընդոտում են իրենց հանդիպումները պետական մարմինների 

ներկայացուցիչների հետ։ Արձանագրվել է նաև մի կուսակցության թեկնածուի կողմից մեկ 

այլ կուսակցության թեկնածուի նկատմամբ սպառնալիքներ սոցիալական ցանցերով։    

Չնայած ավագանու անդամության առանձին թեկնածուներ չեն հայտնում 

մտահոգություններ խոչընդոտների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ լրատվական միջոցներով 

և սոցցանցերով բավական ակտիվ հակաքարոզչություն է տեղի  ունեցել Վանաձոր քաղաքում 



Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նկատմամբ։ Հրապարակվել են նաև համակիրների 

նկատմամբ սպառնալիքների վերաբերյալ տեղեկություններ, մեկ մահվան դեպք է գրանցվել 

Գյումրի քաղաքում․ ըստ նախնական վարկածի, ինքնասպանություն է գործել ԲՀԿ 

կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանի որդի Արշակ Գրիգորյանը,  իսկ 

Վանաձորում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համախոհի նկատմամբ բռնություն է 

կիրառվել։  

Համադրելով վերը նշված տեղեկությունները՝ կարող ենք արձանագրել, որ առավել  

էական ազդեցություն ունեցել են ստվերային, ոչ հրապարակային  գործոնները, որոնց մասին 

թե նախընտրական  շտաբների ղեկավարները, թե ավագանու անդամության թեկնածուները 

խուսափում են բարձրաձայնել՝ «տհաճ» իրավիճակներում չհատնվելու մտահոգությունից 

ելնելով։ 

Զանգվածային լրատվության տեղական միջոցներով նախընտրական քարոզչության 

լուսաբանումն իրականացվել է հեղինակային հաղորդումների, լրատվական 

թողարկումների, հարցազրույցների, տարբեր հաղորդաշարերի միջոցով․ Վանաձորում՝ 

Ֆորտունա, Լոռի Թի-Վի, ՄԻԳ, Գյումրիում՝ Ցայգ, «Շիրակ Հանրային», Գալա 

հեռուստաընկերություններով։ 

Հեռուսատսեսային հաղորդումների դիտարկման հիման վրա կարող ենք 

արձանագրել, որ տարբեր կուսակցությունների ավագանու թեկնածուների մասնակցությամբ 

հեռուստատեսային բանավեճեր կազմակերպել է հիմնականում «Ցայգ» 

հեռուստաընկերությունը։ 

Այսպիսով, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունների նախընտրական քարոզչության դիտարկման արդյունքներից կարելի է 

եզրակացնել․ 

1. Նախընտրական քարոզչությունը  պաշտոնական մեկնարկից հետո գնալով ավելի է 

թեժացել, որն ուղեկցվել է կուսակցությունների միջև փոխադարձ քնադատությամբ,  

ընդհուպ մինչև հակաքարոզչական բնույթ կրող հրապարակային ելույթներով,  

2. Առաջադրված կուսակցությունների միջև չեն պահպանվել հավասար պայմանններ 

նախընտրական քարոզչության իրականացման համար, ակնհայտ արտոնյալ 

պայմանններում է գտնվել Հայաստանի հանրապետական կուսակցոիթյունը և 

Բալասանյան դաշինքը։ 

3. Նախընտրական քարոզչության գովազդների, նախընտրական հանդիպումների 

հրապարակային տարածքներից օգտվելու առավել  մեծ հնարավորություն ունեցել են 

իշխանական կուսակցությունները՝ ՀՀԿ-ն,  ՀՅԴ-ն,  Բալասանյան դաշինքը,  

հատկապես մարզային և համայնքային  ենթակայության հիմնարկություններում 

հանդիպումների տեսանկյունից։ 



4. Նախընտրական քարոզչության ընթացքում կուսակցությունների կողմից 

օգտագործվող ֆինանասական ռեսուրսները վերահսկելի չեն եղել, ընդհուպ 

նախընտրական  շտամբների աշխատակիցների վճարման հարցերում։ 

5. Լուրջ մտահոգություններ կան ՀՀԿ-ի և Բալասանյան դաշինքի կողմից վարչական 

ռեսուրսների չարաշահման և ի նպաստ իրենց թեկնածուների օգտագործման 

առումով։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


