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საუბნო საარჩევნო კომისია შედგება 13 წევრისაგან (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 24.1): 

 6 წევრს კონკურსის საფუძველზე ირჩევს საოლქო საარჩევნო კომისია;  

 7 წევრს ნიშნავენ პარტიები. 

 

 

 

 

 
 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება იწყება საუბნო საარჩევნო კომისიის 

პირველი შეკრების დღეს და წყდება შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრის  

შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენისთანავე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 25.14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.23; მუხლი 25.21) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირებია: 

  კომისიის თავმჯდომარე; 

  თავმჯდომარის მოადგილე; 

  კომისიის  მდივანი. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე და მდივანი აირჩევა 

საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველ სხდომაზე (იხ. დანართი №1; №2), რომელიც იმართება 

არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 34-ე დღისა (23 სექტემბერი). სხდომა მოიწვევა საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ. სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება 

კომისიის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, არანაკლებ 7 წევრი. სხდომას თავმჯდომარის 

არჩევამდე ხელმძღვანელობს კომისიის უხუცესი წევრი.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის/თავმჯდომარის მოადგილის/მდივნის არჩევის წესი   

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 25) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე/თავმჯდომარის მოადგილე/მდივანი ირჩევა 

კომისიის წევრთაგან, სახელობითი კენჭისყრით, კომისიის სრული შემადგენლობის 

უმრავლესობით. კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს კომისიის არანაკლებ 2 წევრს. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა და მუშაობის წესი 

 

თავი I.  საუბნო საარჩევნო კომისიის  დაკომპლექტების წესი 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი და უფლებამოსილების ვადა  

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების არჩევის წესი 

 

ყურადღება! 

საარჩევნო კომისიის წევრი არ არის მისი დამნიშვნელი/ამრჩევი სუბიექტის 

წარმომადგენელი. იგი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ 

საქართველოს კანონმდებლობას. 

 

ყურადღება! 

აკრძალულია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გამოწვევა კენჭისყრის დღემდე 15 დღით 

ადრე (12 ოქტომბერი) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 29.9).  
 

 
ნაწილი I 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის/თავმჯდომარის მოადგილის/მდივნის არჩევა 

ფორმდება საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებით (იხ. დანართი №3). 

თუ დადგენილ ვადაში ვერ აირჩა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე/თავმჯდომარის 

მოადგილე/მდივანი, აღნიშნული თანამდებობის პირის მოვალეობას მის არჩევამდე ასრულებს 

კომისიის ის წევრი, რომელიც არჩევნებისას ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, ხოლო ხმათა 

თანაბრობის შემთხვევაში – მათგან წილისყრით განსაზღვრული პირი.  

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.1): 

 იწვევს და უძღვება კომისიის სხდომას;  

 იღებს და ანაწილებს კომისიაში  შემოსულ  საბუთებს და კორესპონდენციას;  

 პირადად აგებს პასუხს  საარჩევნო დოკუმენტაციისა და ინვენტარის შენახვა/გაცემაზე; 

 დავალებას აძლევს თავმჯდომარის მოადგილეს, კომისიის მდივანსა და კომისიის სხვა 

წევრებს; 

 კენჭისყრის დღეს ორგანიზებას უწევს კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების წილისყრით 

განაწილებას;  

 პასუხისმგებელია წესრიგის დაცვაზე საარჩევნო უბნის შენობაში და მიმდებარე 

ტერიტორიაზე;  

 ვალდებულია კენჭისყრის შენობაში არ დაუშვას პირები შესაბამისი სამკერდე ნიშნის 

გარეშე;  

 კენჭისყრის შედეგების შეჯამებისთანავე ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემს 

ყველა საარჩევნო დოკუმენტაციას. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.2): 

 ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას, თუ კომისიას არ ჰყავს თავმჯდომარე ან 

მას არ შეუძლია თავისი მოვალეობის შესრულება;  

თავი II. საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობის წესი 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების უფლებამოსილებები 

 

ყურადღება!  

 ერთი და იმავე კანდიდატურის დასახელება შეიძლება მხოლოდ ორჯერ. 

 დასახელებულ კანდიდატს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს კენჭისყრაში და  

ხმა მისცეს საკუთარი კანდიდატურის სასარგებლოდ.  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე/თავმჯდომარის მოადგილე/მდივანი არ 

შეიძლება იყვნენ ერთი და იგივე საარჩევნო სუბიექტის მიერ დანიშნული კომისიის 

წევრები (ერთ საარჩევნო სუბიექტად მოიაზრება ბლოკი ”ბიძინა ივანიშვილი -

ქართული ოცნება” და მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიები: ”ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო”, კონსერვატიული პარტია, პ/მ ”მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს”, პ/გ ”ეროვნული ფორუმი”, რესპუბლიკური პარტია, ჩვენი საქართველო 

- თავისუფალი დემოკრატები). 
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 კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით ახორციელებს კომისიის თავმჯდომარის 

ცალკეულ უფლებამოსილებას.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის  მდივანი  (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.3): 

 ამზადებს კომისიის სხდომის დღის წესრიგსა და განკარგულებათა პროექტებს;  

 პასუხისმგებელია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე; 

 ადგენს კომისიის სხდომათა ოქმებს, მათ შორის, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  

 

 
 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომას იწვევს კომისიის 

თავმჯდომარე საკუთარი ინიციატივით ან მისი მოადგილის 

მოთხოვნით. 

სხდომის მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისთანავე, 

კომისიის მდივანი საუბნო საარჩევნო კომისიაში თვალსაჩინო 

ადგილას აკრავს განცხადებას სხდომის მოწვევის შესახებ, სხდომის თარიღის, ზუსტი დროისა 

და სავარაუდო დღის წესრიგის მითითებით (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი -  

მუხლი 9.1-9.2). 

თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კომისიის მდივანი, პირადად 

არის პასუხისმგებელი სხდომის თარიღი და მისი დაწყების ზუსტი დრო შეატყობინოს 

კომისიის ყველა წევრს (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 9.3). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომა ღიაა. საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე დასწრების 

უფლება აქვთ (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.15):  

 ცესკოს და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს;  

 ცესკოს და საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს;  

 ცესკოს აპარატის თანამშრომლებს; 

 შესაბამის საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებულ მედიის წარმომადგენლებს;   

 საარჩევნო სუბიექტების თითო წარმომადგენელს; 

 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების თითო დამკვირვებელს; 

 საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების თითო დამკვირვებელს (თარჯიმანთან 

ერთად). 

საუბნო საარჩევნო კომისიას უფლება აქვს წესრიგის დარღვევისა და კომისიის მუშაობისთვის 

ხელის შეშლის შემთხვევაში, წესრიგის დამრღვევი პირი გააძევოს სხდომის დარბაზიდან, რაც 

აღინიშნება სხდომის ოქმში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.15).  

  

 
 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომას უძღვება კომისიის თავმჯდომარე ან მისი დავალებით 

თავმჯდომარის მოადგილე (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 9.7). სხდომა 

უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა 

(არანაკლებ 7 წევრი) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.3). 

კომისიის წევრები სხდომაზე დასწრებას ადასტურებენ დასწრების ფურცელზე ხელმოწერით 

(საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 9.5). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომების მომზადება  

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის მიმდინარეობა 
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კომისიის სხდომის დღის წესრიგს ამზადებს კომისიის მდივანი. განსახილველ საკითხს კენჭი 

ეყრება წინადადებათა შემოსვლის რიგის მიხედვით (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი 

- მუხლი 9.4; მუხლი 10.2).  

კომისიის ყველა წევრს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხთან დაკავშირებით 

უფლება აქვს სიტყვით გამოვიდეს 2 წუთის განმავლობაში. კომისიის სხდომაზე დასწრების 

უფლების მქონე პირები სხდომაზე სიტყვით გამოდიან სხდომის თავმჯდომარის თანხმობით, 

კომისიის წევრების შემდეგ (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 10.6; მუხლი 9.11). 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომებზე საკითხთა განხილვისა და გადაწყვეტილებათა 

მიღების მიმდინარეობა ფიქსირდება სხდომის ოქმში. კომისიის მდივანი სხდომის ოქმს 

აფორმებს  სხდომიდან ერთი დღის ვადაში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.8).  სხდომის ოქმს 

ხელს აწერენ სხდომის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი (საუბნო საარჩევნო კომისიის 

რეგლამენტი - მუხლი 9.8).  

ოქმი ინომრება და რეგისტრირდება სარეგისტრაციო ჟურნალის ”გასული დოკუმენტაციის” 

ნაწილში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 11) 

საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარმოებს სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომლის წარმოებაზე 

პასუხისმგებელია კომისიის მდივანი. 

სარეგისტრაციო ჟურნალი შედგება ორი ნაწილისაგან: 

I.   შემოსული დოკუმენტაცია 

კომისიის მდივანი ვალდებულია დოკუმენტის/განცხადების შემოსვლისას დაარეგისტრი-

როს შემოსული დოკუმენტი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი  

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმისწარმოების წესი 

 

ყურადღება! 

კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს გამოთქვას 

განსხვავებული აზრი, რომელიც შეიტანება სხდომის ოქმში. განსხვავებული აზრის მქონე 

კომისიის წევრი ვალდებულია პატივი სცეს და დაემორჩილოს კომისიის მიერ მიღებულ 

გადაწყვეტილებებს. მას არა აქვს უფლება თავისი ქმედებით ხელი შეუშალოს კომისიის 

გადაწყვეტილებათა აღსრულებას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.9).  

 

ყურადღება! 

 დოკუმენტის/განცხადების მიღების და ჟურნალში სათანადო რეგისტრაციის შემდეგ 

კომისიის მდივანი ვალდებულია გასცეს ცნობა, რომელშიც მიეთითება დოკუმენ-

ტის/განცხადების მიღების თარიღი და ზუსტი დრო, ასევე, ჟურნალში მისთვის მინი-

ჭებული სარეგისტრაციო ნომერი. აღნიშნული ცნობა კომისიის მდივანმა უნდა 

დაადასტუროს ხელმოწერით (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 11.5).  
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II.  გასული დოკუმენტაცია 

კომისიის მდივანი ვალდებულია დოკუმენტის გაცემა დაარეგისტრიროს გასული 

დოკუმენტაციის ნაწილში.  

სარეგისტრაციო ჟურნალი იხურება ყოველი დღის 18 საათზე. ჟურნალის ორივე ნაწილში, 

უკანასკნელი ჩანაწერის შემდგომ, კეთდება აღნიშვნა ,,ჟურნალი დახურულია”, მიეთითება 

თარიღი და ზუსტი დრო. აღნიშნულ ჩანაწერს კომისიის მდივანი ადასტურებს ხელმოწერით 

(საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 11.15).  
 

 

 

(საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 6) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სამართლებრივი აქტებია: 

 კომისიის განკარგულება;  

 კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება;  

 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება განკარგულებით.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულება შეიძლება გამოიცეს: 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა არჩევის და თანამდებობიდან ვადამდე 

გათავისუფლების შესახებ (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 25; მუხლი 29.3);  

 კენჭისყრის შენობის დროებითი ჩაკეტვის/კენჭისყრის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების დადასტურების ან გაუქმების შესახებ 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 60.4);  

 კენჭისყრის შეწყვეტის და საარჩევნო უბნის დახურვის შესახებ (საარჩევნო კოდექსი -  

მუხლი 60.4);  

 საარჩევნო ყუთის გახსნის დროს, საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვისა და საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში წარდგენის შესახებ, თუ კომისია მიიჩნევს, რომ დარღვეულია 

საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება გამოიცემა:  

 კენჭისყრის შენობის დროებითი ჩაკეტვის/კენჭისყრის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ (საარ-

ჩევნო კოდექსი - მუხლი 60.3); 

 კენჭისყრის შენობის გახსნის/კენჭისყრის გაგრძელების შესახებ (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 60.3); 

 თავმჯდომარის მოადგილისათვის კომისიის თავმჯდომარის ცალკეული უფლება-

მოსილებების  მინიჭების  შესახებ (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.2.ბ). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სამართლებრივი აქტები  

 

ყურადღება! 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება უნდა გაფორმდეს მისი 

მიღებისთანავე, რომელიც არა უგვიანეს მეორე დღისა უნდა გამოიკრას საარჩევნო უბანში 

თვალსაჩინო ადგილზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებას ხელს 

აწერს კომისიის თავმჯდომარე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 30.4; საუბნო საარჩევნო 

კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 6.4).  

 



 
10 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებათა პროექტს ამზადებს კომისიის მდივანი (საუბნო 

საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 9.4). კომისიის განკარგულება მიღებულად 

ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ 

კომისიის სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა (არა ნაკლებ 5 წევრი), ხმების თანაბრად 

გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტად ითვლება სხდომის თავმჯდომარის ხმა (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 8.4-5).  

კომისიის განკარგულებას ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი.  

კომისიის  განკარგულება მეორე დღესვე გამოიკვრება საარჩევნო უბანში (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 30.4; მუხლი 26.3;  საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 6.4).  

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას აკრავს კანდიდატთა 

სიებს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 58.4.დ; საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - 

მუხლი 8.2.ბ-გ).  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 31) 

საუბნო საარჩევნო კომისიას არა უგვიანეს პირველი შეკრების დღისა (კენჭისყრის დღემდე არა 

უგვიანეს 34-ე დღე - 23 სექტემბერი) გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა 

და კომისიის მდივნის მიერ ხელმოწერილი ამომრჩეველთა ერთიანი სია, რომელიც 

განკუთვნილია საჯარო ინფორმაციისთვის (კედლის სია). 

კედლის სია დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში თვალ-

საჩინო ადგილას. 

საუბნო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს მეორე დღისა (25 ოქტომბერი) 

გადაეცემა  დაზუსტებული სიების საბოლოო ვერსიები: 

 საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილი ვერსია (სამაგიდო სია); 

 საჯარო ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ვერსია (კედლის სია). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა წინასაარჩევნო პერიოდში  
ნაწილი II 

თავი I.  ამომრჩეველთა სიები 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე განკარგულების მიღების წესი 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ჩართულობა და შეზღუდვები 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში/კამპანიაში 

 

ამომრჩეველთა ერთიანი სია და მისი გამოქვეყნების წესი  
 

ყურადღება! 

საარჩევნო კომისიის წევრს ეკრძალება საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 45.4.ა).  
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 26.2.ბ) 

საუბნო საარჩევნო კომისია: 

 ამოწმებს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სისწორეს;  

 შეცდომებისა ან უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში, არა უგვიანეს მომდევნო დღისა, 

მაგრამ არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს მე-16 დღისა (11 ოქტომბერი), სიაში ცვლილების 

შეტანის წინადადებით მიმართავს საოლქო საარჩევნო კომისიას; 

 სიებთან დაკავშირებით შემოსულ განცხადებებს, დაუყოვნებლივ, გადასცემს საოლქო 

საარჩევნო კომისიას. 
 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 32) 

ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას ადგენს და განკარგულებით ამტკიცებს საოლქო საარჩევნო 

კომისია და კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს მე-3 დღისა (24 ოქტომბერი) გადასცემს შესაბამის 

საუბნო საარჩევნო კომისიას.  

თუ კენჭისყრის დღეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მოთხოვნით საუბნო საარჩევნო 

კომისიას მიმართავს ამომრჩეველი, რომელმაც არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს მე-16 დღისა 

(11 ოქტომბერი) ვერ მოასწრო მიემართა კომისიისთვის სიაში რეგისტრაციის მოთხოვნით 

(ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან, გამოეწერა საავადმყოფოდან, განთავისუფლდა თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებიდან), შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში (ცნობა 

საზღვრის გადაკვეთის შესახებ - ჩანაწერი პასპორტში, ცნობა სამკურნალო დაწესებულებიდან 

გამოწერის შესახებ, ან ცნობა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან განთავისუფლების 

შესახებ), მას სპეციალურ სიაში რეგისტრაციაში გაატარებს საუბნო საარჩევნო კომისია და 

ამომრჩეველთა სიებს დაურთავს წარდგენილი დოკუმენტების ფოტოასლებს (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 31.12). 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 33; მუხლი 34.2.ე) 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირებაზე პასუხისმგებელია საუბნო საარჩევნო 

კომისია. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია დგება ერთიანი და სპეციალური სიების 

საფუძველზე. 

ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეჰყავთ თუ: 

 შეზღუდული შესაძლებლობის ან/და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია 

კენჭისყრის შენობაში მისვლა (ასეთი ამომრჩევლების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 

საარჩევნო უბანზე ერთიან სიაში არსებული ამომრჩევლების 3 პროცენტს. აღნიშნული 

ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მონაცემთა გადამოწმება 

 

ამომრჩეველთა სპეციალური სია 

 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირების წესი 

 

ყურადღება! 

 კედლის სიების თავდაპირველი ვერსია უნდა ჩამოიხსნას და იმავე ადგილას გამოიკრას 

დაზუსტებული ვერსია. 

 დაუშვებელია სამაგიდო სიისა და მისი ასლის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემა. 
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რაოდენობის შევსების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია 

ყოველი ახალი შემოსული განცხადების შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიას და დაელოდოს შესაბამის მითითებებს);      

 იმყოფება საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე, მაგრამ ძნელად მისადგომ ადგილას (ასეთ  

შემთხვევაში რეკომენდირებულია კონსულტაციის გავლა საოლქო საარჩევნო კომისიასთან); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 სამკურნალოდ წევს საავადმყოფოში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში და 

მასში არ იხსნება საარჩევნო უბანი (კენჭისყრის დღეს სტაციონარულ/სამკურნალო დაწე-

სებულებაში მყოფი ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაციას საოლქო საარჩევნო კომისია გადასცემს 

საუბნო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს 2 დღისა); 

 სამხედრო მოსამსახურეა, მსახურობს სახელმწიფო საზღვარზე განლაგებულ სამხედრო 

ნაწილში, რომელიც საარჩევნო უბნიდან შორსაა განლაგებული, და მასში არ იხსნება 

საარჩევნო უბანი; 

 იმყოფება პატიმრობაში. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში  შეიტანება ამომრჩვლის იგივე მონაცემები, რაც არის 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში და დამატებით აღინიშნება მისი რიგითი ნომერი ერთიან ან 

სპეციალურ სიაში.  

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩეველის შეყვანის შემთხვევაში ერთიანი და 

სპეციალური სიების გასწვრივ გრაფაში - “ფაქტობრივი მდგომარეობა” უნდა გაკეთდეს  

აღნიშვნა - ”გადასატანი ყუთი”. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია მისი შედგენისთანავე თვალსაჩინო ადგილას გამოიკვრება 

საუბნო საარჩევნო კომისიისა და კენჭისყრის შენობებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყურადღება! 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით ამომრჩეველი 

საუბნო საარჩევნო კომისიას წერილობით ან სატელეფონო შეტყობინებით მიმართავს 

კენჭისყრის დღემდე 2 დღით ადრე მაინც (24 ოქტომბერი). კომისიის მდივანი 

სარეგისტრაციო ჟურნალში ატარებს ამომრჩევლის წერილობით განცხადებას ან 

სატელეფონო ზეპირ განცხადებას, სატელეფონო შეტყობინების შემოსვლის ზუსტი 

დროის, ტელეფონის ნომრის, ამომრჩევლის სახელის, გვარის, მისი პირადი ნომრისა 

და იმ მისამართის მითითებით, სადაც ამომრჩეველი ითხოვს გადასატანი საარჩევნო 

ყუთის მიტანას. თუ ეს მისამართი არ არის იმ საარჩევნო უბნის ტერიტორიის 

საზღვრებში, სადაც ამომრჩეველი რეგიტრირებულია, მას განემარტება, რომ არ 

შეიყვანება გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში. 

ყურადღება! 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შესაყვანი ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაცია 

დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას საარჩევნო უბანში თვალსაჩინო ადგილზე. 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებსა და 

დამკვირვებლებს უფლება აქვთ, გადაამოწმონ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით 

ხმის მიცემის მოთხოვნის საფუძვლიანობა და არჩევნების დღემდე ნებისმიერ დროს 

დასვან საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე ამ პირების გადასატანი საარჩევნო ყუთის 

სიაში შეყვანის მიზანშეწონილობის საკითხი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილებას იღებს საუბნო საარჩევნო კომისია. 
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(საქართველოს ცენტრალური სააჩევნო კომისიის 2013 წლის 4 ივლისის  №17 დადგენილება)  

 

ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების მიზნით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები 

კენჭისყრამდე არაუადრეს 30-ე (27 სექტემბერი) და არაუგვიანეს მე-20 (7 ოქტომბერი) დღემდე 

არიგებენ ამომრჩევლის მონაცემების ბარათებს.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 35) 

საუბნო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 

და ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეყვანილ ყველა ამომრჩეველს გადასცეს ამომრჩევლის ბარათი 

არა უგვიანეს 24 ოქტომბრისა. 

საუბნო საარჩევნო კომისია, საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, იღებს დაბეჭდილ ამომრჩეველთა 

ბარათებს, რომელშიც მითითებულია: 

 კენჭისყრის თარიღი და დრო; 

 კენჭისყრის შენობის მისამართი, სართულისა და ოთახის ნომრები; 

 ამომრჩევლის ნომერი ამომრჩეველთა სიაში; 

 ამომრჩევლის მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ან სხვა მიზეზით კენჭისყრაში 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით მონაწილეობის მიღების თაობაზე განცხადების ან 

განაცხადის გაკეთების წესი, საუბნო საარჩევნო კომისიის ტელეფონის (ფაქსის) ნომრები და 

სხვა რეკვიზიტები; 

 საარჩევნო უბნის ნომერი; 

 ამომრჩევლის გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი); 

 ამომრჩევლის რეგისტრაციის ადგილი. 

ამომრჩევლის ის ბარათები, რომლებიც ვერ დაურიგდა ამომრჩევლებს მითითებული 

მისამართების მიხედვით, კომისიის წევრებმა უნდა დაუბრუნონ კომისიის მდივანს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამომრჩევლის ბარათი 

 

ყურადღება! 

ამომრჩევლის ბარათის მიუღებლობა არ არის კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლების 

შეზღუდვის საფუძველი. 

 

ამომრჩევლის მონაცემების  ბარათი 

 

ყურადღება! 

ამომრჩევლის მონაცემების ბარათების დარიგება უნდა მოხდეს საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ შედგენილი გრაფიკის შესაბამისად, კომისიის არანაკლებ 2 

წევრის მიერ ერთდროულად.  ამ მოთხოვნათა არაჯეროვანი შესრულება განიხილება  

დისციპლინურ გადაცდომად. 
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საუბნო საარჩევნო კომისია, კენჭისყრის მზადებისა და ჩატარების მიზნით, საოლქო საარჩევნო 

კომისიიდან იღებს: 

საარჩევნო დოკუმენტაციას  

 ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საბოლოო ვერსიას; 

 ამომრჩეველთა ბარათებს;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ბლანკებს;  

 საარჩევნო ბიულეტენების ბლოკნოტებს;  

 სპეციალურ კონვერტებს;  

 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნს;  

 საკონტროლო ფურცლებს;  

 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმსა და “შესწორების ოქმის” ფორმებს;  

 სადემონსტრაციო ოქმს.  
 

საარჩევნო ინვენტარს  

 ძირითად და გადასატან გამჭვირვალე საარჩევნო ყუთებს;  

 საარჩევნო ყუთების ლუქებს;  

 კენჭისყრის კაბინებს;  

 მარკირების სითხეს და მარკირების შესამოწმებელ სპეციალურ ხელსაწყოს (ულტრაიის-

ფერი ფარანი);  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს;  

 რეგისტრატორების ბეჭდებს; 

 ასლგადამღებ მანქანას;  

 სამელნე ბალიშებს. 

სხვა საარჩევნო მასალას 

 პრეზიდენტობის კანდიდატების სიას; 

 საარჩევნო ბიულეტენის შევსების ინსტრუქციას;  

 ამონარიდს კანონიდან, თუ რა შემთხვევაშია ბიულეტენი ბათილი;  

 საარჩევნო დოკუმენტაციის შესაფუთ კონვერტებს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

კომისიის თავმჯდომარე, ან თავმჯდომარის განკარგულების საფუძველზე - თავმჯდომარის 

მოადგილე, არის საოლქო საარჩევნო კომისიისგან საარჩევნო დოკუმენტაციის მიღებაზე 

თავი II.  საარჩევნო დოკუმენტაციის მიღება და კენჭისყრის შენობის მოწყობა 

 

 
საოლქო  საარჩევნო  კომისიისგან  საარჩევნო  დოკუმენტაციის და ინვენტარის  მიღება  

 

საარჩევნო დოკუმენტაციისა და ინვენტარის მიღება-ჩაბარების აქტი  

 

ყურადღება! 

საოლქო საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენებსა და სპეციალურ კონვერტებს 

კენჭისყრის დაწყებამდე არა უგვიანეს 12 საათისა გადასცემს საუბნო საარჩევნო კომისიებს 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 63.9). 
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პასუხისმგებელი პირი. ხოლო საარჩევნო დოკუმენტაციის შენახვაზე და დანიშნულებისამებრ 

გაცემაზე პასუხისმგებელია საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.1.დ; მუხლი 63.6). 

მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერენ საარჩევნო დოკუმენტაციის 

გამცემი და მიმღები პირები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 63.10). 

მიღება-ჩაბარების აქტს საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი 

რეგისტრაციაში  ატარებს  სარეგისტრაციო ჟურნალის ”შემოსული 

დოკუმენტაციის” ნაწილში. 

 

 

 

კენჭისყრის პროცედურების ჩასატარებლად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები 

ვალდებულნი არიან კანონით დადგენილი წესების დაცვით, 

კენჭისყრამდე არა უგვიანეს ერთი დღისა, მოაწყონ კენჭისყრის 

შენობა. საუბნო საარჩევნო კომისიამ უნდა მოაწყოს (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 58.4.ა-გ) : 

 ამომრჩეველთა სარეგისტრაციო მაგიდები; 

 ფარული კენჭისყრის კაბინები: ერთი კაბინა ყოველ 500 

ამომრჩეველზე. კაბინის ერთი მხარე ღია უნდა იყოს ნახევრამდე, ხოლო ზედა ნახევარი 

ფარდით დაფარული. ფარული კენჭისყრის კაბინაში უნდა იყოს საწერი კალამი; ამონარიდი 

კანონიდან, თუ რა შემთხვევაშია ბიულეტენი ბათილი და ცესკოს მიერ დადგენილი 

საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი 

 სპეციალური კონვერტების მაგიდა (უნდა იდგეს საარჩევნო ყუთთან ახლოს); 

 აწყობილი საარჩევნო ყუთები (დალუქვის გარეშე). 

კენჭისყრის შენობაში გამჭვირვალე საარჩევნო ყუთი თვალსაჩინო ადგილზე მოთავსებული 

უნდა იყოს ისე, რომ ამომრჩეველი დაუბრკოლებლად მივიდეს მასთან და კონვერტის ჩაშვების 

შემდეგ დაუყოვნებლივ დატოვოს საარჩევნო უბანი.  

საუბნო საარჩევნო კომისია, ეტლით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

მომრჩევლების მიერ კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს 25-ე დღის  

(2 ოქტომბერი) მიმართვის შემთხვევაში, კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს  მე-

20 დღისა (7 ოქტომბერი) მიმართავს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, რომ მათ უზრუნველყონ 

კენჭისყრის ადგილის  დროებითი, მარტივი ადაპტაცია (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 58.3). 

საარჩევნო უბანში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული უნდა იყოს: 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 58.4.დ; 58.5) 

 ამომრჩეველთა სიები;  

 არჩევნებში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატების სია;  

 ცესკოს მიერ დადგენილი საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი; 

 ამონარიდი კანონიდან, თუ რა შემთხვევაშია ბიულეტენი ბათილი; 

 კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმი. 

 

კენჭისყრის შენობის მოწყობა  
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საარჩევნო უბანი იხსნება კენჭისყრის დღის 7 საათზე.  

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან კენჭისყრის დღის განმავლობაში 

ატარონ მათთვის განკუთვნილი სპეციალური ფორმები. აღნიშნული მოთხოვნის 

შეუსრულებლობა ზემდგომი საარჩევნო კომისიის მიერ განხილულ იქნება როგორც 

დისციპლინური გადაცდომა და წარმოადგენს დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 

საფუძველს. 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.16; მუხლი 39.3,6; მუხლი 42.5; მუხლი 44.5) 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის  უფლება აქვთ:  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს; 

 ზემდგომი საარჩევნო კომისიის წევრებს/წარმომადგენლებს; 

 საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის  

არაუმეტეს 1 წარმომადგენელს); 

 რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი 

და იმავე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს 1 დამკვირვებელს); 

 რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე 

საერთაშორისო ორგანიზაციის არაუმეტეს 2 დამკვირვებელს (დამატებით შესაძლოა 

ახლდეს თარჯიმანი); 

 მედიის აკრედიტებულ წარმომადგენლებს (პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის ერთი და 

იმავე საშუალების არაუმეტეს 3 წარმომადგენელს). 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს 

 

 

ნაწილი III 

 

თავი I. საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები 

 

 

საარჩევნო  უბნის გახსნა 

 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები 

 

ყურადღება! 

თუ ამ დროისთვის კომისიის წევრთა რაოდენობა შვიდზე ნაკლები 

აღმოჩნდა, აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწო- 

დება საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელიც დაუყოვნებლივ  

იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 

 

ყურადღება! 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს 

მისი ვინაობისა და სტატუსის დამადასტურებელი სამკერდე ნიშანი (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი  8.17).  
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 41)  

დამკვირვებელს და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს  უფლება აქვთ: 

 კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად 

გადაადგილდეს საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად, დაუბრკოლებლად 

დააკვირდეს კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან; 

 კენჭისყრის დღის ნებისმიერ დროს შეენაცვლოს თავისი წარმდგენი ორგანიზაციის სხვა 

რეგისტრირებულ წარმომადგენელს. 

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალების წარმომად-

გენელს  უფლება  არ აქვს: 

 ჩაერიოს საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში; 

 გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველთა ნების თავისუფალ გამოვლენაზე; 

 აგიტაცია გაუწიოს ამომრჩეველს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან 

საწინააღმდეგოდ; 

 ატაროს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი. 
 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61- 62) 

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე პროცედურები ტარდება შემდეგი 

თანმიმდევრობით: 

საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე იხსნება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 61.2.ა).  

კომისიის თავმჯდომარე, საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე, კენჭისყრის 

დღის ჩანაწერთა წიგნს გადასცემს საუბნო საარჩევნო კომისიის 

მდივანს. კომისიის მდივანი ვალდებულია, კომისიის 

თავმჯდომარესთან ერთად, აღრიცხოს კენჭისყრის დღის ყველა 

საარჩევნო პროცედურა და მიუთითოს მათი განხორციელების დრო (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 62.3). 

ჩანაწერთა წიგნის პირველ და მეორე გვერდებზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მე-10 და 

მომდევნო გვერდებზეც  კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის შენობაში მყოფი კომისიის ყველა 

წევრის სახელი და გვარი (მათი წარმდგენი სუბიექტის მითითებით) და კენჭისყრის შენობაში 

ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირის მონაცემები  (სახელი, გვარი, წარმდგენი ორგანიზაცია ან 

საარჩევნო სუბიექტი) და ხელმოწერით ამოწმებინებს მათ.  

კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს დალუქული პაკეტის მთლიანობას, რომელშიც 

მოთავსებულია საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭედი,  ხსნის დალუქულ პაკეტს  

და ბეჭედს უკეთებს პირველ ნაკვეთურს, რომლის ნიმუშიც აისახება კენჭისყრის დღის 

ჩანაწერთა წიგნში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ბ). 

კომისიის თავმჯდომარე ატარებს  წილისყრას  ფუნქციათა  გასანაწილებლად. 

დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალების 

წარმომადგენლის უფლებრივი მდგომარეობა 

 

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები 

 

II 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს შორის  გასანაწილებელი ფუნქციებია:  

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი; 

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორი (არანაკლებ ერთი რეგისტრატორი ყოველ 300 ამომ-

რჩეველზე); 

 საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრი.   

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ წილისყრის ჩატარებამდე უნდა შეადაროს საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობა და გასანაწილებელი ფუნქციების რაოდენობა.   

იმ შემთხვევაში, თუ წილისყრის ჩატარების დროს დამსწრე კომისიის წევრთა რაოდენობა 

აღმოჩნდება გასანაწილებელ ფუნქციებზე:  

 1-ით ნაკლები, მცირდება ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის 

წევრების რაოდენობა;  

 2-ით ნაკლები, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს 

კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი 

კომისიის წევრის ფუნქციას;  

 3-ით ნაკლები, კომისიის თავმჯდომარე ასრულებს საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური 

კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის ფუნქციას.  

პირველ რიგში, კომისიის თავმჯდომარე ატარებს წილისყრას პარტიების მიერ დანიშნულ 

კომისიის წევრთაგან გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები 2 წევრის გამოსავლენად 

(აუცილებლობის შემთხვევაში).  

 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: 

 პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი 

ფორმისა და სახეობის ფურცლებს; 

 2 ფურცელზე, ერთი და იმავე საწერი კალმით წერს ფუნქციის დასახელებას “გადასატანი 

საარჩევნო ყუთის წამღები”; 

 წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;  

 ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს 

მაგიდაზე; 

 წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. 

ყურადღება!   

წილისყრაში არ მონაწილეობენ კომისიის თავმჯდომარე/მოადგილე/კომისიის მდივანი. 

ყურადღება! 

წილისყრით გამოვლენილი პირები არ შეიძლება იყვნენ ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიეს 

წარდგენილი კომისიის წევრები (ერთ საარჩევნო სუბიექტად მოიაზრება ბლოკი ”ბიძინა 

ივანიშვილი-ქართული ოცნება” და მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიები: ”ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”, კონსერვატიული პარტია, პ/მ ”მრეწველობა 

გადაარჩენს საქართველოს”, პ/გ ”ეროვნული ფორუმი”, რესპუბლიკური პარტია, ჩვენი 

საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.დ). 
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კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგი შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე. (კომისიის 

წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის მინიჭებას).  

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ კომისიის წევრთა გამოვლენის შემდეგ, კომისიის 

თავმჯდომარე ატარებს  წილისყრას სხვა ფუნქციების გასანაწილებლად. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: 

 კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და სახეობის 

ფურცლებს; 

 ფურცელზე, ერთი და იმავე საწერი საშუალებით  წერს ფუნქციის დასახელებას “ნაკადის 

მომწესრიგებელი”, “რეგისტრატორი”, “საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური  კონვერტების 

ზედამხედველი”; 

 წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;  

 ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს 

მაგიდაზე;  

 წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. 

კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგები შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე. (კომისიის 

წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის მინიჭებას). 

კომისიის წევრის წილისყრით დადგენილი ფუნქციის დროებით გადაცემა კომისიის სხვა 

წევრისთვის შეიძლება მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით, რასაც კომისიის 

მდივანი აღნიშნავს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-5 გვერდზე კომისიის წევრი 

ხელმოწერით ადასტურებს ფუნქციის გადაცემას. 

 (საარჩევნო კოდექსი - 61.2.ზ). 

თუ კომისიის რომელიმე წევრი, კომისიაში გამოცხადდა წილისყრის პროცედურის 

დასრულების შემდეგ, მისთვის ფუნქციის მინიჭების საკითხს წყვეტს საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი შრომის ანაზღაურების საკითხს - საოლქო საარჩევნო 

კომისია (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.4).  

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო 

სუბიექტების წარმომადგენლებისაგან წილისყრით გამოავლენს არა უმეტეს 2 

წარმომადგენელს, რომლებიც დააკვირდებიან საჩივრების რეგისტრაციის პროცესს.  

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.5).  

 

 

 

 

IV 

ყურადღება! 

წილისყრაში არ მონაწილეობენ მდივნად არჩეული კომისიის წევრის დამნიშნავი პარტიისა 

და ამავე პარტიის მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმომადგენლები. 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.5).  
 

ყურადღება! 

წილისყრაში მონაწილეობენ მხოლოდ ბლოკში შემავალი პარტიების მიერ დანიშნულ 

კომისიის წევრები, ხოლო პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნული 

კომისიის წევრს ავტომატურად ენიჭება ეს ფუნქცია (თანხმობის შემთხვევაში).  
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კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს ამომრჩეველთა რაოდენობას სიების 

მიხედვით, მიღებული საარჩევნო ბიულეტენებისა და სპეციალური 

კონვერტების რაოდენობას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.6.ა-ბ).                 

კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს და ინდივიდუალური ნომრის მქონე 

ლუქით ლუქავს ძირითად და გადასატან საარჩევნო ყუთებს 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.6.გ). 

კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებს გადასცემს მასალებს. 

 

კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა რეგისტრატორებს გადასცემს:  

 ანბანის მიხედვით დანაწილებულ ამომრჩეველთა ერთიან სიას, ერთ-ერთ რეგისტრატორს 

აგრეთვე გადასცემს ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);  

 მაჟორიტარული საარჩევნო ბიულეტენის თითო ბლოკნოტს;  

 წილისყრით გამოვლენილ რეგისტრატორის ბეჭედს, რომელსაც 

გადაცემამდე უკეთებს პირველ ნაკვეთურს (ბეჭდის ნიმუში აისახება  

ჩანაწერთა წიგნში) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.8);  

 მარკირების სითხეს.  

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელ 

კომისიის წევრს გადასცემს მარკირების 

შესამოწმებელ ულტრაიისფერ ფარანს. 

კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო ყუთისა და 

სპეციალური კონვერტების ზედამხედველ კომისიის 

წევრს გადასცემს ძირითად საარჩევნო ყუთს და სპეციალურ კონვერტებს. 

ივსება საკონტროლო ფურცელი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.10). 

კენჭისყრის დაწყებამდე კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი ავსებენ საკონტროლო 

ფურცლებს (გარდა პირველი ამომრჩევლის შესახებ მონაცემებისა). საუბნო საარჩევნო კომისიის 

ყველა დამსწრე წევრი ხელს აწერს საკონტროლო ფურცელს. 

 

 

 

 

 

პირველი ამომრჩევლის მოსვლისას ამომრჩეველი გადის რეგისტრაციას და იღებს საარჩევნო 

ბიულეტენს, რის შემდეგაც კომისიის მდივანს მისი  მონაცემები შეაქვს საკონტროლო 

ფურცელში და ამომრჩეველს ხელს აწერინებს მასზე. საკონტროლო ფურცელზე, ასევე 

ყურადღება! 

თავმჯდომარემ თითოეულ სარეგისტრაციო მაგიდასთან უნდა გამოაკრას ამომ-

რჩეველთა გვარების ანბანური თანმიმდევრობა მაგიდაზე განლაგებული სიების 

შესაბამისად. 

 

ყურადღება!  

კომისიის წევრებისათვის მასალების გადაცემის შემდეგ დაუყოვნებლივ, კენჭისყრის 

დაწყებამდე, უნდა შეივსოს საკონტროლო ფურცელი (ნუ დაელოდებით პირველ  

ამომრჩეველს).        

 

V 

VI 

VII 

VIII 
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აღინიშნება მათი საარჩევნო ყუთებში ჩაგდების ზუსტი დრო. კომისიის თავმჯდომარე 

საკონტროლო ფურცლის ერთ ეგზემპლარს აგდებს ძირითად საარჩევნო ყუთში, მეორე 

ეგზემპლარს – გადასატან საარჩევნო ყუთში (არსებობის შემთხვევაში), ხოლო მესამე ეგზემპლარს 

ინახავს საარჩევნო ყუთებში არსებულ საკონტროლო ფურცლებთან შემდგომი შედარების მიზნით.   

საკონტროლო ფურცლის მონაცემები შეიტანება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-4 

გვერდზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 64-65) 

კენჭისყრა  ტარდება კენჭისყრის დღის (27 ოქტომბერი) 08:00  საათიდან  20:00  საათამდე. 

ხმის მიცემის პროცედურა ტარდება შემდეგი წესისა და თანმიმდევრობის დაცვით:  

კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი ნაკადის მომწესრიგებელთან გადის 

მარკირების შემოწმების პროცედურას. 

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი:  

 არეგულირებს საარჩევნო უბანში შემოსული ამომრჩევლების ნაკადს; 

 სთხოვს ამომრჩეველს წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის 

პირადობის  მოწმობა/ID ბარათი, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი 

ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქის პასპორტი; 

 ულტრაიისფერი ფარნით ამოწმებს, აღენიშნება თუ არა ამომრჩეველს 

მარკირება; 

 ამოწმებს, თუ რამდენი ამომრჩეველი დგას ამომრჩევლისთვის განკუთვნილ 

სარეგისტრაციო მაგიდასთან. თუ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი 

დგას, დროებით აყოვნებს კენჭისყრის ოთახში მორიგი ამომრჩევლის შესვლას; 

 მიუთითებს ამომრჩეველს, მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც 

მიეკუთვნება ამომრჩეველთა სიაში მისი გვარის პირველი ასო. 

 

 

 

 

 

 

ამომრჩეველი რეგისტრატორთან  გადის რეგისტრაციას. 

 

თავი II. კენჭისყრის პროცესი 

ყურადღება!  

პირველი ამომრჩევლის მიერ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, კომისიის თავმჯდომარე 

საოლქო საარჩევნო კომისიას აცნობებს ყუთ(ებ)ის დალუქვის, საკონტროლო ფურცლ(ებ)ის 

ყუთ(ებ)ში ჩაგდების, კომისიის სპეციალურ ბეჭედსა და რეგისტრატორების ბეჭდებზე 

პირველი ნაკვეთურის გაკეთებისა და ნაკვეთურის ნიმუშის კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 

წიგნში ასახვის შესახებ. 

 

ყურადღება! 

თუ ხელსაწყომ გამოავლინა, რომ ამომრჩეველს უკვე აქვს მარკირება, მას ეკრძალება 

კენჭისყრაში მონაწილეობა, ხოლო  მისი ვინაობა შეიტანება ჩანაწერთა წიგნში.  

 

I 

II 

კენჭისყრის  ჩატარება 
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ამომრჩეველთა რეგისტრატორი: 

 სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID 

ბარათი ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, (საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში – დევნილის მოწმობა 

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ერთად). ერთიან სიაში 

რეგისტრირებულ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეს სთხოვს წარმოადგინოს 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს პასპორტი; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის ყოფნის დადასტურების შემთხვევაში ახორციელებს 

მის მარკირებას (მარკირება არ გამოიყენება პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში, საავადმყოფოებსა და სხვა სამკურნალო დაწესებულებებში);  

 

 

 

 

 

 

 აკეთებს ხელმოწერას ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სათანადო გრაფაში, ხოლო შემდეგ 

ამომრჩეველი ხელმოწერით ადასტურებს საარჩევნო ბიულეტენის მიღებას;                   

 საარჩევნო ბიულეტენის  გაცემისას ხელს აწერს მის  უკანა გვერდზე სათანადო გრაფაში და 

ბიულეტენს  ამოწმებს სპეციალური ბეჭდით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყურადღება! 

თუ ერთიან სიაში ამომრჩევლის მონაცემები არ მოიძებნა: 

 უბანზე ელექტრონული სიების არსებობის შემთხვევაში, მონაცემთა გადამოწმებაზე 

პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია, ამომრჩეველი მოძებნოს ელექტრონულ სიებში 

და  მიაწოდოს ინფორმაცია იმ უბნის შესახებ, რომელშიც ის არის რეგისტრირებული;  

 უბანზე ელექტრონული სიების არ არსებობის შემთხვევაში, მონაცემთა გადამოწმებაზე 

პასუხისმგებელი პირი უნდა დაუკავშირდეს საოლქო საარჩევნო კომისიას ან ცესკოს 

ცხელ ხაზს ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. 

 

ყურადღება!  

მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს 

კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება და მასზე საარჩევნო ბიულეტენი არ გაიცემა. 

ყურადღება!    

რეგისტრატორის ფუნქციის გადაცემის შემთხვევაში, რეგისტრატორი ვალდებუ- 

ლია  გადაითვალოს სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისა და მის მიერ გაცემული 

ბიულეტენების რაოდენობა (თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული 

ბიულეტენების ჩათვლით) და შედეგები აცნობოს თავმჯდომარეს. ტოლობის არ 

არსებობის შემთხვევაში უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება, რომელიც დაერთვება 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.   

ყურადღება!  

თუ საარჩევნო უბანზე გამოცხადდა ამომრჩეველი, რომელსაც ერთიან სიაში 

მინიჭებული აქვს სტატუსი ”არის საზღვარგარეთ”, აღნიშნული ამომრჩეველი 

კენჭისყრაში მონაწილეობას მიიღებს ზოგადი წესით. 
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ამომრჩეველი შედის ფარული კენჭისყრის კაბინაში და ავსებს 

ბიულეტენს. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა 

პირის დასწრება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამომრჩეველი მიდის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან და სპეცია-

ლური კონვერტების ზედამხედველის მითითებით იღებს სპეცია-

ლურ კონვერტს, ათავსებს მასში ბიულეტენს. 

საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი: 

მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი აქვს, ხსნის 

საარჩევნო ყუთის ჭრილს და მიუთითებს ამომრჩეველს მოათავსოს სპეციალური კონვერტი 

საარჩევნო ყუთში. 

 

ამომრჩეველი სპეციალურ კონვერტს აგდებს საარჩევნო  ყუთში. 

 

 

 

 

 

 

 

    კონვერტის ყუთში ჩაშვების შემდეგ  ამომრჩეველი ტოვებს საარჩევნო უბანს. 

 

ფიზიკური მდგომარეობის გამო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის პროცედურა  

(საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 21 ივნისის №20/2012 

დადგენილება)   

ამომრჩეველი, რომელიც ზედა კიდურების არ ქონის გამო ვერ ახერხებს ხმის მიცემის 

პროცედურების (მარკირება, ხელისმოწერა ბიულეტენის მიღებაზე, ბიულეტენის მოთავსება 

საარჩევნო ყუთში) დამოუკიდებლად შესრულებას (ფიზიკური მდგომარეობა) კენჭისყრაში 

მონაწილეობს შემდეგი პროცედურების გათვალისწინებით:  

 ამომრჩეველი არ გადის მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურას; 

ყურადღება! 

 თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია დამოუკიდებლად შეავსოს საარჩევნო ბიულეტენი, მას 

უფლება აქვს, ფარული კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პირი, 

გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა 

და დამკვირვებლისა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.3). 

 თუ ამომრჩეველს ან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი ან 

სპეციალური კონვერტი, მათ ამის შესახებ უნდა აცნობონ კომისიის თავმჯდომარეს. კომისიის 

თავმჯდომარის დავალებით, რეგისტრატორი ვალდებულია ამომრჩეველს შეუცვალოს 

გაფუჭებული ბიულეტენი ახლით. კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ ბიულეტენს, 

ამომრჩევლის თანდასწრებით, ჩამოაჭრის კუთხეს, დააწერს „გაფუჭებულია“ და აწერს ხელს. 

კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ ბიულეტენს ინახავს ცალკე (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 65.4).  

 

ყურადღება! 

 საარჩევნო ყუთთან ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა არ შეიძლება.  

 დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვს დააკვირდეს 

საარჩევნო ყუთს, საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტების  ჩაყრას.  

 

III 

IV 

V 
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 მასზე საარჩევნო ბიულეტენის გაცემისას ამომრჩეველთა რეგისტრატორი, ამომრჩეველთა 

ერთიანი სიის გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა”, აკეთებს ჩანაწერს „ფიზიკური 

მდგომარეობა” და აღნიშნულს ადასტურებს პირადი ხელმოწერით; 

 ამომრჩეველს უფლება აქვს დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პირი, გარდა საარჩევნო 

კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და 

დამკვირვებლისა; 

 აღნიშნული ამომრჩევლის ნაცვლად, მისი თანდასწრებით, ბიულეტენს სპეციალურ 

კონვერტში ათავსებს და შემდეგ საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი 

რომელიც დაეხმარება მას კენჭისყრის კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენის შევსებაში.  

 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 59) 

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში წესრიგის დაცვაზე პასუხის-

მგებელია საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ, კენჭისყრის შენობაში 

წესრიგის დაცვის მიზნით, მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულება 

სავალდებულოა საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის, კენჭისყრის 

შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირისა და ამომრჩევლისათვის.  

საუბნო საარჩევნო კომისიას უფლება აქვს, კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლისა და 

წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში, წესრიგის დამრღვევი გააძევოს კომისიის განთავსების 

შენობიდან. დამრღვევის გაძევების შემთხვევაში დგება შესაბამისი აქტი, რომელსაც ხელს 

აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და წევრები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.6) 

რეკომენდებულია რეგისტრატორებმა 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 და 19:00 საათზე, კენჭისყრის 

პროცესისთვის ხელისშეუშლელად, გადაითვალონ  სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისა და 

მათ მიერ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა (თავმჯდომარისთვის გადაცემული 

გაფუჭებული ბიულეტენების ჩათვლით).  

 

 

 

 

კენჭისყრის დღეს წესრიგის დაცვა კენჭისყრის შენობაში  

 

კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა აღრიცხვა 

 

ყურადღება! 

 დაუშვებელია კენჭისყრის შენობაში შეიარაღებულ პირთა შესვლა.  

 თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხე ექმნება 

კენჭისყრის ჩატარებას ან საარჩევნო დოკუმენტაციის უსაფრთხო გადაადგილებას, 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნით შეიძლება გამოძახებულ 

იქნენ და დარღვევის აღკვეთამდე კენჭისყრის შენობაში/მიმდებარე ტერიტორიაზე 

იმყოფებოდნენ პოლიციის მუშაკები.  

 

ყურადღება! 

თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს 

ახსნა-განმარტება, რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს. 
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კომისიის მდივანს ამომრჩეველთა სიაში კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების 

რაოდენობა 12:00 და 17:00 საათის მდგომარეობით შეაქვს საუბნო საარჩევნო კომისიის 

სადემონსტრაციო ოქმსა  და ჩანაწერთა წიგნში და აცნობებს საოლქო საარჩევნო კომისიას.   

 

 

 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის პროცედურა იწყება 

კენჭისყრის დღის 09:00 საათიდან და სრულდება 19:00 საათზე. კენ-

ჭისყრის დამთავრების შემდეგ დაუყოვნებლივ ილუქება საარჩევნო ყუთში 

სპეციალური კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი. გადასატანი საარჩევნო ყუთი 

საარჩევნო უბანში უნდა დაბრუნდეს არა უგვიანეს 20 საათისა (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 66.1).  

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს, სურვილისამებრ, უფლება აქვთ 

დააკვირდნენ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცედურას. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემისას ავტომანქანის გამოყენების 

შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია გამოყოს ადგილი ავტომანქანაში 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთაგან წილისყრით გამოვლენილი 2 

მეთვალყურისათვის. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლებ კომისიის 

წევრებს გადასცემს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 66.3): 

 დალუქულ გადასატან საარჩევნო ყუთს, რომელშიც მოთავსებულია საკონტროლო 

ფურცელი;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას;  

 სპეციალურ კონვერტებს;  

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით 

დამოწმებულ საჭირო რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენებს.  

ზემოაღნიშნული მონაცემები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის  მე-4 გვერდზე. 

 

 

 

 

 

ფიზიკური მდგომარეობის გამო ამომრჩევლის მიერ, გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით 

ხმის მიცემის შემთხვევაში, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის გრაფაში – „ამომრჩევლის 

ხელმოწერა” – გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლები კომისიის წევრი აკეთებს ჩანაწერს 

„ფიზიკური მდგომარეობა” და ადასტურებს პირადი ხელმოწერით. 

აღნიშნული ამომრჩევლის ნაცვლად ბიულეტენს ავსებს, სპეციალურ კონვერტში ათავსებს და 

კონვერტს აგდებს გადასატან საარჩევნო ყუთში, ამომრჩევლის თანდასწრებით მის მიერ 

არჩეული პირი (გარდა: საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის 

წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა) (საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

2012 წლის  21 ივნისის №20/2012 დადგენილება). 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლებმა კომისიის წევრებმა კენჭისყრის შენობაში 

დაბრუნების შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს უნდა გადასცენ გამოუყენებელი 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემა  

 

ყურადღება!  

მარკირება არ გამოიყენება გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით კენჭისყრაში 

მონაწილე ამომრჩეველთა მიმართ  (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 64.5). 
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ბიულეტენები და სპეციალური კონვერტები. კომისიის მდივანმა ასეთ ბიულეტენებს და 

სპეციალურ კონვერტებს უნდა ჩამოაჭრას კუთხე, დააწეროს „გაფუჭებულია“ და კომისიის 

თავმჯდომარის ხელმოწერის შემდეგ ცალკე შეინახოს. 

 
 

 

თუ რაიმე გარემოება აფერხებს კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიას და დაელოდოს შესაბამის მითითებებს.      

 

 

 
 

 
 

კენჭისყრის პროცედურა სრულდება და კენჭისყრის შენობა იკეტება 

20:00 საათზე. ამ დროისათვის რიგში მდგომ ამომრჩევლებს 

შეუძლიათ ხმის მიცემა. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდო-

მარის დავალებით კომისიის ერთ-ერთი წევრი აღრიცხავს რიგში 

მდგომ ამომრჩეველთა გვარებსა და სახელებს და მათ რაოდენობას 

აცნობებს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, ხოლო 

კომისიის მდივანი ჩანაწერთა წიგნში აღნიშნავს რიგში მდგომი 

ამომრჩევლების რაოდენობას. როგორც კი ბოლო ამომრჩეველი მისცემს ხმას, კენჭისყრა 

დასრულებულად ცხადდება, რის შემდეგაც საუბნო საარჩევნო კომისია ლუქავს საარჩევნო 

ყუთის ჭრილს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა პირმა, ხმების 

დათვლისას კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების გარდა, დატოვოს 

საარჩევნო უბანი. საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანმა კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში 

უნდა მიუთითოს ხმების დათვლის დროს კენჭისყრის შენობაში მყოფ პირთა ვინაობა. 

 

 

 

 

თავი III. საარჩევნო უბნის დახურვა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება 

 

 

კენჭისყრის პროცესის დროებით შეჩერება  

 

საარჩევნო უბნის დახურვა  

 

ყურადღება! 

 გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიას შეუძლია კენჭისყრა 

დამთავრებულად გამოაცხადოს 20 საათამდე ნებისმიერ დროს, თუ კენჭისყრაში 

მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა სიაში შეყვანილმა ყველა ამომრჩეველმა.  

 კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო 

საარჩევნო კომისია ლუქავს საარჩევნო ყუთის ჭრილს, ამომრჩეველთა სიას, 

გამოუყენებელ და გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს (ბიულეტენებს 

დალუქვამდე ჩამოეჭრება კუთხე). 

ყურადღება! 

კენჭისყრის შენობის დაკეტვის შემდეგ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარ 

განსაზღვრულ საარჩევნო უბნის შენობაში შეაქვთ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 

საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთი და დალუქული საარჩევნო დოკუმენტაცია. 

 



 
27 

 

 

კენჭისყრის დასრულების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მიდის თითოეულ რეგისტრა-

ტორთან, რომლებიც კომისიის თავმჯდომარის მითითებით (კენჭისყრის დასრულებამდე 

რეგისტრატორების მიერ დაწერილ ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით) ითვლიან: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კენჭისყრის დასრულების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კენჭისყრის 

შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, კომისიისა და ამომრჩეველთა 

რეგისტრატორის ბეჭდებს უკეთებს მეორე ნაკვეთურს. ნაკვეთურიანი ბეჭდების ნიმუში 

აისახება ჩანაწერთა წიგნში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1).  

კომისიის თავმჯდომარე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, 

კომისიის წევრთაგან წილისყრით შეარჩევს არანაკლებ სამ მთვლელს, ხოლო დამკვირვებლები 

თავისი შემადგენლობიდან, ურთიერთშეთანხმებით, შეარჩევენ არა უმეტეს ორ მეთვალყურეს. თუ 

დამკვირვებლები ვერ შეთანხმდებიან, მათგან ორ მეთვალყურეს წილისყრით გამოავლენს 

კომისიის თავმჯდომარე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1).  

მთვლელების გამოსავლენად წილისყრა შემდეგი წესის დაცვით 

მიმდინარეობს - საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: 

 კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი 

ფორმისა და სახეობის ფურცლებს; 

 ფურცლებზე, ერთი და იმავე საწერი საშუალებით  წერს 

ფუნქციის დასახელებას “პირველი მთვლელი”, “მეორე მთვლე-

ლი”, “მესამე მთვლელი”; 

 წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;  

 ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს 

მაგიდაზე.  

წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. 

წილისყრის შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე (კომისიის 

წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის მინიჭებას). (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 

61.2.ვ).     

გაცემული 

ბიულეტენების 

რაოდენობას 

გაფუჭებული 

ბიულეტენების 

რაოდენობა 

ამომრჩეველთა  

ხელმოწერების 

რაოდენობის 

საარჩევნო უბნის მოწყობა ხმების დათვლის პროცედურისთვის  

 

ყურადღება! 

 თუ ტოლობა არ შედგა, რეგისტრატორმა ხელახლა უნდა გადათვალოს და დააზუსტოს 

რაოდენობა. თუ ტოლობა კვლავ არ შედგა, რეგისტრატორმა უნდა დაწეროს ახსნა-

განმარტება (მიზეზის მითითებით), რომელიც თან უნდა დაერთოს შემაჯამებელ ოქმს. 

 რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითი-

თებული მონაცემები გათვალისწინებულ უნდა იქნას კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის 

შედგენისას. 
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საარჩევნო უბანზე მყოფი წარმომადგენლებისაგან კომისიის თავმჯდომარე წილისყრით 

გამოავლენს არა უმეტეს 2 წარმომადგენელს, რომლებიც კომისიის წევრთაგან წილისყრით 

გამოვლენილ მთვლელებთან ერთად მონაწილეობენ ნამდვილი ან/და ბათილი საარჩევნო 

ბიულეტენების დათვლის პროცესში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.2).  

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე და მთვლელები ხმების დათვლის 

პროცედურისთვის ამზადებენ საარჩევნო უბანს: 

 მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ერთ მხარეს; 

 კომისიის თავმჯდომარე იკავებს ადგილს ისე, რომ მან შეძლოს 

ყველა მთვლელის დანახვა; 

 კომისიის მდივანი ადგილს იკავებს თავმჯდომარის გვერდით და ავსებს ჩანაწერთა წიგნს; 

 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე დანარჩენი პირები ადგილს იკავებენ მაგიდისგან 

(მთვლელებისაგან) ორი მეტრის დაშორებით (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.3).    

კომისიის თავმჯდომარემ მთვლელების მაგიდასთან უნდა მიიტანოს: 

 ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია, გადსატანი საარჩევნო ყუთის სია;     

 გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები; 

 გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები; 

 ძირითადი და გადასატანი საარჩევნო ყუთები; 

 შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცელი; 

 სანთლები, ფარანი (ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევისთვის); 

 კალკულატორი.  

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67) 

მთვლელები თანამიმდევრულად ითვლიან კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3): 

 ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მიხედვით;  

 სპეციალური სიის მიხედვით;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს შედეგები დაუყოვნებლივ შეაქვს სადემონსტრაციო ოქმსა 

და ჩანაწერთა წიგნში.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს ჩამოაჭრის 

კუთხეს. გამოუყენებელ და გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს კრავს ცალ-ცალკე პაკეტებად 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.4).  

 

 

 

 

საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები 

 

ყურადღება!  

წილისყრაში არ მონაწილეობენ იმ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რომელთა 

მიერ დანიშნული კომისიის წევრები არიან წილისყრით გამოვლენილი მთვლელები 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.2). 
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3; 67.4): 

კომისიის მდივანი ცალ-ცალკე ლუქავს:  

 ამომრჩეველთა ერთიან სიას; 

 სპეციალურ სიას; 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას.  

მთვლელები ცალ-ცალკე ლუქავენ:    

 გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს;  

 გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს. 

მთვლელები თითოეულ პაკეტზე მიუთითებენ საარჩევნო უბნის დასახელებას და ნომერს, 

საარჩევნო დოკუმენტაციის სახეს. კონვერტს ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის 

თავმჯდომარე.  

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი  68.1,2,4) 

კომისია თავდაპირველად ხსნის გადასატან საარჩევნო ყუთს.  

კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებისა და კენჭისყრის შენო-

ბაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, ამოწმებს 

საარჩევნო ყუთზე ლუქის მთლიანობას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთვლელები გადასატან საარჩევნო ყუთში არსებულ სპეციალურ 

კონვერტებს ათავსებენ მაგიდაზე, რის შემდეგაც: 

 ამოწმებენ გადასატან საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის 

არსებობას;  

 ყუთში არსებულ საკონტროლო ფურცელს უდარებენ კომისიაში 

შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს; 

 თუ დარღვევა არ გამოვლინდა, კომისიის თავმჯდომარე  მიუთითებს მთვლელებს დრო-

ებით დააბრუნონ სპეციალური კონვერტები გადასატან ყუთში.  

 

 

 

 

 

 

 

ამომრჩეველთა სიების, გაფუჭებული და გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვა 

 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნა  

 

ყურადღება! 

თუ ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას  

არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით გრძელ-

დება კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

საარჩევნო ყუთი ილუქება და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან ერთად 

დაუყოვნებლივ გადაეცემა ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას.   

 

ყურადღება! 

თუ გადასატან საარჩევნო ყუთში არ აღმოჩნდა საკონტროლო ფურცელი, ან საკონ-

ტროლო ფურცლებს შორის განსხვავება გამოვლინდა, ყველა სპეციალური კონვერტი და 

საარჩევნო ბიულეტენი შეიკვრება პაკეტად, დაეწერება „ბათილია“. დოკუმენტაცია 

საარჩევნო უბანში კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცედურების დასრულების შემ-

დეგ გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას.  
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.1,2,5) 

კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებისა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 

მქონე პირთა თანდასწრებით, ამოწმებს საარჩევნო ყუთზე ლუქის მთლიანობას.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

მთვლელები: 

 ძირითად საარჩევნო ყუთში არსებულ სპეციალურ კონვერტებსა და საარჩევნო ბიულე-

ტენებს ათავსებენ მაგიდაზე;  

 ამოწმებენ ძირითად საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას და მას 

უდარებენ კომისიაში შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი  67.7-8)  

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთი (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) იხსნება მას შემდეგ, რაც გაიხსნება ძირითადი საარჩევნო უბნის გადასატანი და 

ძირითადი საარჩევნო ყუთები. 

თუ საარჩევნო ყუთის (ყუთების) გახსნისას ხარვეზი არ გამოვლინდება, მთვლელები 

ერთმანეთში ურევენ ძირითადი, გადასატანი და გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ საარჩევნო 

უბნის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საარჩევნო ყუთებიდან გადმოყრილ სპეციალურ 

კონვერტებს და იწყებენ საარჩევნო ბიულეტენების დათვლას.  

ხმის დათვლის პროცედურა 

მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ერთ მხარეს, მათ გვერდით დგება დამკვირვებელთაგან 

გამოვლენილი ორი მეთვალყურე და წილისყრით გამოვლენილი საარჩევნო სუბიექტების ორი 

წარმომადგენელი. 

 

 

 

 

ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნა  

 

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთის გახსნა 

 

ყურადღება! 

თუ ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას  

არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით 

გრძელდება კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

საარჩევნო ყუთი ილუქება და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან ერთად 

დაუყოვნებლივ გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას.  

 

ყურადღება!  

თუ საკონტროლო ფურცლებს შორის განსხვავება გამოვლინდა ან ძირითად საარჩევნო 

ყუთში საკონტროლო ფურცელი არ აღმოჩნდა, ყველა სპეციალური კონვერტი და საარ-

ჩევნო ბიულეტენი შეიფუთება, დაილუქება, შედგება სათანადო ოქმი და 

დაუყოვნებლივ გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას.  
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69) 

პირველი მთვლელი:  

 სპეციალური კონვერტიდან იღებს საარჩევნო ბიულეტენს;  

 აცხადებს, ვისთვისაა მიცემული ხმა;  

 საარჩევნო ბიულეტენს საარჩევნო სუბიექტების შესაბამისად გადასცემს მთვლელებს;  

 სპეციალურ კონვერტს დებს ცალკე. 

მთვლელები ცალ-ცალკე აწყობენ: 

 თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემულ ხმებს;  

 ბათილად მიჩნეულ ბიულეტენებს;   

 საეჭვოდ მიჩნეულ  ბიულეტენებს.  

დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევა  

ბათილად, თუ:  

 სპეციალური კონვერტი არ არის დადგენილი ნიმუშის; 

 სპეციალურ კონვერტში აღმოჩნდა ერთზე  მეტი საარჩევნო ბიულეტენი;  

 საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეციალური კონვერტის გარეშე;  

 საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული არ არის ამომრჩეველთა რეგისტრატორის 

ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით;  

 შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ საარჩევნო სუბიექტს მისცა ხმა ამომრჩეველმა;  

 საარჩევნო ბიულეტენი განკუთვნილი იყო სხვა საარჩევნო უბნისთვის (ასეთი ბიულეტენები 

ცალკე პაკეტად იკვრება და მათი რაოდენობა აღინიშნება მხოლოდ ჩანაწერთა წიგნში). 

აღნიშნული მონაცემები შემაჯამებელ ოქმში არ შეიტანება.  

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების დასრულების შემდეგ, კომისია განიხილავს და 

კენჭისყრით წყვეტს საეჭვოდ მიჩნეული  ბიულეტენების 

ნამდვილობის საკითხს.  

ნამდვილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენს კომისიის თავმჯდო-

მარე დებს ნამდვილი ბიულეტენების დასტაში (საარჩევნო სუბიექ-

ტისათვის მიცემული ხმის მიხედვით), ხოლო ბათილად მიჩნეულ 

საარჩევნო ბიულეტენს - ბათილად მიჩნეული საარჩევნო 

ბიულეტენების დასტაში. 

 

 

ბიულეტენების დახარისხების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს 

დაითვალონ:  

 ბათილად მიჩნეული ბიულეტენები;   

 თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემული ხმები.  

 

 

 

 

 

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხება 

 

საარჩევნო ბიულეტენების  დათვლა  

 

ყურადღება!  

საარჩევნო სუბიექტისთვის კუთვნილი ყოველი 10 საარჩევნო ბიუ-

ლეტენი იკვრება ლითონის შემკერით და ყოველ შეკვრას, როგორც 

სრულს, ისე არასრულს, ზემოდან ეწერება შეკრული საარჩევნო ბიუ-

ლეტენების რაოდენობა. ეს შეკვრები, თავის მხრივ, იკვრება დასტად. 
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კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების 

რაოდენობას. კომისიის მდივანი თავმჯდომარესთან ერთად, მონაცემების სისწორის 

გადამოწმების მიზნით ამოწმებს: 

 

 

თუ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი მეტია ამომრჩეველთა 

ხელმოწერების რაოდენობაზე, კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს ხელახლა 

გადაითვალონ მონაცემები, რის შემდეგ შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში და 

სადემონსტრაციო ოქმში.  

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69.6,9) 

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შემდეგ კომისიის თავმჯდო-

მარე მთვლელებს მიუთითებს ცალ-ცალკე  კონვერტში დალუქონ: 

 ბათილი ბიულეტენები (მათ ეწერება „ბათილია“); 

 საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების  

დასტა. 

 

 

 

 

 

 

თითოეულ კონვერტს მთვლელები აწერენ ოლქისა და უბნის 

ნომერს, საარჩევნო ბიულეტებენის სახეობასა და რაოდენობას. 

კონვერტს დალუქვის ზოლზე ხელს აწერენ მთვლელები და კო-

მისიის თავმჯდომარე. 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71) 

კომისიის მდივანი თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის შედეგების შემაჯა-

მებელ ოქმს და რეგისტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალში. 

 

 

 

 

 

სუბიექტების მიერ 

მიღებული ხმების 

რაოდენობას 

ბათილი 

ბიულეტენების 

რაოდენობა 

ამომრჩეველთა 

ხელმოწერების 

რაოდენობის 

კენჭისყრის შედეგების  შემაჯამებელი ოქმის შედგენა  

 

ყურადღება! 

საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების დასტას უნდა დაეწეროს 

საარჩევნო უბნის დასახელება და ნომერი, საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები 

(დასახელება, სახელი და გვარი) და მის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, აგრეთვე 

ამ დასტაში ჩადებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა. 

 

საარჩევნო ბიულეტენების  დალუქვა 
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71.8) 

საარჩევნო კომისია ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლი გამოაკრას 

საჯარო გაცნობისათვის.  

კომისია ოქმის ასლს, კომისიის წევრთა თანდართული 

განსხვავებული აზრებით (ასეთის არსებობისას), მოთხოვნის 

შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გადასცემს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის 

უფლების მქონე ყველა პირს.  

ოქმის ასლი უნდა დამოწმდეს კომისიის ბეჭდით, კომისიის 

თავმჯდომარის და მდივნის ხელმოწერებით. ოქმის ასლის მიღებას 

მიმღები პირი ადასტურებს ჩანაწერთა წიგნში ხელმოწერით. 

კომისია ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი, 

შესწორების ოქმსა და რეგისტრატორების წერილობით ახსნა-

განმარტებებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოს ცესკოს. 

 

 

 

 

ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ იხურება კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალი და 

ჩანაწერთა წიგნი, მას ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი, სარეგისტრაციო 

ჟურნალი  მოწმდება კომისიის ბეჭდით.  

კომისია ლუქავს: 

 ჩანაწერთა წიგნს, სარეგისტრაციო ჟურნალს და  განცხადება/საჩივრებს;  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს (კომისიის ბეჭდის დალუქულ პაკეტს 

ხელს აწერს  კომისიის ყველა წევრი).  

შემაჯამებელი ოქმის საჯაროობა 

 

სარეგისტრაციო ჟურნალის, ჩანაწერთა წიგნის  დალუქვა, საარჩევნო 

დოკუმენტაციის გადაცემა საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის 

 

ყურადღება!  

 რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითი-

თებული მონაცემები გათვალისწინებულ უნდა იქნას კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის 

შედგენისას. 

 კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია, ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელ ოქმს. 

 თუ კომისიის წევრი არ ეთანხმება შემაჯამებელ ოქმში შეტანილ მონაცემებს,  

მას უფლება აქვს ოქმს წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი, მაგრამ ვალ-

დებულია ოქმს მოაწეროს ხელი. 

 აკრძალულია შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება.  

 შეცდომის გამოსასწორებლად შემაჯამებელ ოქმში შესაბამისი მონაცემის გას- 

წვრივ  კეთდება წარწერა „შესწორებულია“ და დგება შესწორების ოქმი.  
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კომისიის უფლებამოსილი პირები საოლქო საარჩევნო კომისიას 

გადასცემენ ინვენტარს და საარჩევნო დოკუმენტაციის ყუთს/ 

ტომარას, რომელშიც მოთავსებულია დალუქული საარჩევნო 

დოკუმენტაცია. ამასთან დაკავშირებით დგება მიღება-ჩაბარების აქტი. მიღება-ჩაბარების აქტს 

ხელს აწერენ საარჩევნო დოკუმენტაციის გამცემი და მიმღები პირები, რის შემდეგაც 

თითოეულს გადაეცემა აქტის თითო ეგზემპლარი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო და ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში პარტიის/ 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს, დამკვირვებელს 

უფლება აქვს: 

 განცხადება/საჩივარი გადასცეს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდო-

მარეს, მის მოადგილეს ან კომისიის მდივანს (დანართი №4). 

 კენჭისყრის დღეს (27 ოქტომბერი), საარჩევნო პროცედურასთან დაკავშირებული 

პრეტენზიები, საჩივრები და შენიშვნები ასახოს ჩანაწერთა წიგნში (მე-10 და მომდევნო 

გვერდებზე).  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

კომისიის მდივანი განცხადება/საჩივარს რეგისტრაციაში გაატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალის  

შემოსული დოკუმენტაციის ნაწილში და განმცხადებელს გადასცემს ცნობას (მდივანმა ცნობა 

გაცემამდე რეგისტრაციაში უნდა გაატაროს სარეგისტრაციო ჟურნალის გასული დოკუმენ-

ტაციის ნაწილში და ჩანაწერთა წიგნში), რომელშიც აღინიშნება მიღების თარიღი, დრო და 

სარეგისტრაციო ნომერი. ცნობას მდივანი ადასტურებს ხელმოწერით (დანართი №5). 

 

 

 

კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრები  
ნაწილი IV 

 

თავი I. კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრების რეგისტრაცია 

 

 

ყურადღება ! 

შემაჯამებელი ოქმი არ ილუქება. 

ყურადღება! 

 არავის აქვს უფლება ხელი შეუშალოს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე 

პირს ჩანაწერთა წიგნში შეიტანოს პრეტენზია, შენიშვნა ან საჩივარი (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 62.10).  

 ჩანაწერთა წიგნში ჩანაწერის შემტანი პირი ვალდებულია მიუთითოს თავისი გვარი, 

სახელი და მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი 

მოწმობის მიხედვით).  
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საჩივრების რეგისტრაციის პროცესზე დაკვირვების მიზნით საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე, საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისაგან 

წილისყრით ავლენს არაუმეტეს ორ წარმომადგენელს. წარმომადგენლების მიერ დარღვევის 

დაფიქსირების შემთხვევაში საჩივრის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას 

იღებს კომისია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი, თავმჯდომარე ან თავმჯდომარის მოადგილე განცხა-

დების/საჩივრის წარმდგენს დაუდგენს ხარვეზს და განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას მის 

გამოსასწორებლად თუ განცხადება/საჩივარი არ შეიცავს: 

 განცხადების/საჩივრის შედგენის თარიღსა და დროს; 

 განმცხადებლის/მომჩივნის სახელს, გვარს და რეგისტრაციის ადგილს;  

 საარჩევნო უბნის ნომერს;  

 მოწმის არსებობის შემთხვევაში – მის სახელს, გვარს და რეგისტრაციის ადგილს. 

განმცხადებელს დადგენილ ვადაში უფლება აქვს გამოასწოროს ხარვეზი ანალოგიური 

განცხადება/საჩივრის წარდგენის გზით ან წარადგინოს ახალი განცხადება (სადაც მიეთითება 

ის მონაცემები, რომელთა გამოც მას დაუდგინდა ხარვეზი).  

კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში მიუთითებს ჩანაწერს „ხარვეზი“. ჩანაწერის 

გასწვრივ ხელს აწერს განცხადების/საჩივრის წარმდგენი და კომისიის მდივანი. 

 

 

 

 

 
 

 
 

ხარვეზის შევსების შემთხვევაში, კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში წერს „შევსე-

ბულია“, ხარვეზის შევსების ზუსტი დროისა და თარიღის მითითებით. ჩანაწერის გასწრივ 

ხელს აწერს განცხადება/საჩივრის წარმდგენი და კომისიის მდივანი. 

 

 

 

 

 

 

საჩივრების რეგისტრაციის პროცესზე დაკვირვება 

განცხადება/საჩივრებზე ხარვეზის დადგენის წესი 

ყურადღება! 

წილისყრით გამოვლენილი წარმომადგენლები და საჩივრების რეგისტრატორი 

(კომისიის მდივანი) არ შეიძლება იყოს ერთი და იგივე პარტიის მიერ დანიშნული პირი. 

 

ყურადღება! 

ხარვეზის შევსების ვადა დგინდება საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნისა და გან-

ცხადება/საჩივრის წარმდგენი პირის შეთანხმების საფუძველზე. ხარვეზის შევსების 

ვადის თაობაზე მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ვადას ერთპიროვნულად 

ადგენს საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი. 

 

ყურადღება! 

დადგენილ ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში განცხადება/საჩივარი  

არ განიხილება, რის თაობაზედაც საუბნო საარჩევნო კომისია გამოსცემს განკარგუ- 

ლებას (განკარგულების სათაურში უნდა მიეთითოს განუხილველად დატოვების 

კონკრეტული მიზეზი). 
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განცხადება/საჩივარზე, რომელიც ეხება კენჭისყრის დღის 7 საათიდან ყუთის გახსნამდე  

ჩატარებული პროცედურების დარღვევას, კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია დაუყოვ-

ნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება და აღმოფხვრას არსებული დარღვევა. 

დარღვევის აღმოფხვრის შემთხვევაში კეთდება სათანადო ჩანაწერი „დარღვევა აღმოფხვრი-

ლია“ და ზუსტი დროის მითითებით შეიტანება ჩანაწერთა წიგნში.  
 

განცხადება/საჩივარს, რომელიც ეხება ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების 

პროცედურის დარღვევას, საუბნო საარჩევნო კომისია არ განიხილავს და გადასცემს საოლქო 

საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.   

წარდგენილი განცხადება/საჩივარი არ განიხილება და საუბნო საარჩევნო კომისია გამოსცემს 

განკარგულებას განცხადება/საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ, თუ: 

 განცხადება/საჩივარი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ; 

 განცხადება/საჩივარში არ არის აღნიშნული დარღვევის არსი და მისი ჩადენის დრო; 

 განცხადება/საჩივარი საარჩევნო კომისიას გადაეცა კანონით მოთხოვნილი ვადების 

დარღვევით; 

 დადგენილ ვადაში არ გამოსწორდა წარდგენილი განცხადების/საჩივრის ხარვეზი. 

განკარგულების სათაურში უნდა მიეთითოს განცხადება/საჩივრის განუხილველად დატოვების 

კონკრეტული მიზეზი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი II. კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრებზე რეაგირება 
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დანართი №1 

 

ნიმუში 

№___ _________ საარჩევნო ოლქის 

№___ ______________ საუბნო საარჩევნო კომისიის  

სხდომის ოქმი № ___ 

______________________________ ____ _______________  2013 წ.         

                      (ქალაქი, დაბა, სოფელი) 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

(სახელი, გვარი) 

1.  __________________________________________ 2.  ________________________________________________ 

3.  __________________________________________ 4.  ________________________________________________ 

5.  __________________________________________ 6.  ________________________________________________  

7.  __________________________________________ 8.  ________________________________________________  

9.  _________________________________________  10. ________________________________________________  

11. _________________________________________ 12. ________________________________________________  

13. _________________________________________  
 

აგრეთვე ესწრებოდნენ:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

კომისიის თავმჯდომარის არჩევამდე სხდომას თავმჯდომარეობდა უხუცესი წევრი 

_______________________________________________________________________________________       

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და კომისიას გააცნო   

                    დღის წესრიგის პროექტი.  

აზრი გამოთქვეს:_______________________________________________________________________ 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დღის წესრიგის პროექტი.   

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე _______ 

წინააღმდეგი _______ 

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ______ წევრი) 

 

დღის წესრიგი დამტკიცდა შემდეგი სახით: 

დღის წესრიგი: 

1. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 

2. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ. 

3. საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ. 

4. სხვადასხვა. 
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1. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 

მოისმინეს: კომისიის არანაკლებ 2 წევრის, ___________ _________________________________ და 

___________ _____________________________________ წინადადება კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობაზე __________  __________________ კანდიდატურის დასახელების თაობაზე. 

კომისიის არანაკლებ 2 წევრის__________ ________________________________ და _________ 

________________________________ წინადადება კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე 

________ ___________________  ალტერნატიული (სხვა) კანდიდატურის დასახელების თაობაზე. 

აზრი  გამოთქვეს: _____________________________________________________________________ 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება № ______ __________________  

საარჩევნო ოლქის №__ _________________ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ 

__________________  არჩევის შესახებ. 

 

სახელობითი კენჭისყრის შედეგები: 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

 

მომხრე ___ 

წინააღმდეგი ___  

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ___ წევრი) 

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება №______ _____________________ 

საარჩევნო ოლქის №____ __________________________ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდო-

მარედ _____________________________ არჩევის შესახებ (იმ შემთხვევაში თუ დასახელდა 

თავმჯდომარის სხვა კანდიდატურა). 
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სახელობითი კენჭისყრის შედეგები: 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

 

მომხრე  ___  

წინააღმდეგი  ___ 

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ___ წევრი) 

 

მიღებულია განკარგულება № ___ _____________ საარჩევნო ოლქის № __  ___________ საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ _______ _____________ არჩევის შესახებ (თან ერთვის). 

სხდომას თავმჯდომარეობს კომისიის თავმჯდომარე ______________________________________ 

 

 

 

2. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ. 

მოისმინეს: კომისიის არანაკლებ 2 წევრის  __________ _________________________________ და 

____________ _____________________________________ წინადადება კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილის თანამდებობაზე _______________ _________________ კანდიდატურის 

დასახელების თაობაზე. 

კომისიის არანაკლებ 2 წევრის ________ ____________________ და _______ _____________ 

___________________________ წინადადება კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობაზე __________ _____________________ ალტერნატიული (სხვა) კანდიდატურის 

დასახელების თაობაზე.  
 

აზრი  გამოთქვეს: ______________________________________________________________________ 

 

კომისიის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება № __ _______________________  

საარჩევნო ოლქის № __ ___________ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ 

________ ____________________  არჩევის შესახებ. 
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სახელობითი კენჭისყრის შედეგები: 

 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 
 

 

მომხრე ___ 

წინააღმდეგი  ___ 

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ___ წევრი) 

კომისიის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება № __ ______________________ 

საარჩევნო ოლქის № ___ ___________ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ  

________ _________________ არჩევის შესახებ (თუ დასახელდა მოადგილის სხვა 

კანდიდატურა). 
 

 

სახელობითი კენჭისყრის შედეგები: 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 
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მომხრე ___ 

წინააღმდეგი___  

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ___ წევრი) 

მიღებულია განკარგულება №___ ___________________ საარჩევნო ოლქის № ___ ___________ 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ _______  _______________ არჩევის 

თაობაზე (თან ერთვის).  

 

 

3. საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ. 

მოისმინეს: კომისიის არანაკლებ 2 წევრის  __________ _________________________________ და 

____________ _____________________________________ წინადადება კომისიის მდივნის  

თანამდებობაზე _______________ _________________ კანდიდატურის დასახელების თაობაზე. 

კომისიის არანაკლებ 2 წევრის ________ ____________________ და _______ _____________ 

___________________________ წინადადება კომისიის მდივნის თანამდებობაზე __________ 

_____________________ ალტერნატიული (სხვა) კანდიდატურის დასახელების თაობაზე.  
 

აზრი  გამოთქვეს: ______________________________________________________________________ 

 

კომისიის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება № __ _______________________  

საარჩევნო ოლქის № __ ___________ საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნად    ________ 

____________________  არჩევის შესახებ. 

 

სახელობითი კენჭისყრის შედეგები: 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

 

მომხრე ___ 

წინააღმდეგი  ___ 

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ___ წევრი) 
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კომისიის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება № __ ______________________ 

საარჩევნო ოლქის № ___ ___________ საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნად    ________ 

_________________ არჩევის შესახებ (თუ დასახელდა მდივნის სხვა კანდიდატურა). 

 

 

სახელობითი კენჭისყრის შედეგები: 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

____________________________ მომხრე ____________________________ წინააღმდეგი 

 

მომხრე ___ 

წინააღმდეგი___  

(კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის ___ წევრი) 

მიღებულია განკარგულება №___ ___________________ საარჩევნო ოლქის № ___ ___________ 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნად _______  _______________ არჩევის თაობაზე (თან 

ერთვის).  

 

4. სხვადასხვა. 

განსახილველი საკითხები არ წამოჭრილა. 

სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

კომისიის თავმჯდომარე    /_________________________/                              

კომისიის მდივანი    /_________________________/    
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დანართი №2 

ნიმუში 

 

 

 
 

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია 

№__  _______ საარჩევნო ოლქის 

№__  _______ საუბნო საარჩევნო კომისია 

განკარგულება №__ /2013 

  

№__ ______________________ საარჩევნო ოლქის № __ ______________ საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 

__________________                                                                            2013 წლის __ __________  

ქალაქი, დაბა, სოფელი) 

 

საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" 25 მუხლის პირველი 

და მე-3 პუნქტებისა და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,   № __ _____________________ 

საარჩევნო ოლქის №__ _______________ საუბნო საარჩევნო კომისია ადგენს: 

მუხლი 1. №__ __________ საარჩევნო ოლქის №__ ____________ საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს _________________. 

მუხლი 2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს № __ __________ საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში (მისამართი: ____________________), მისი მიღებიდან 3 კალენდარული დღის 

ვადაში. 

მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

კომისიის თავმჯდომარე   

კომისიის მდივანი 
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ნიმუში 
 

 
 

 

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია 

№__  _______ საარჩევნო ოლქის 

№__  _______ საუბნო საარჩევნო კომისია 

განკარგულება №__ /2013 

  

№__ ___________ საარჩევნო ოლქის № __ _____________ საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 

 

___________________                                                                            2013 წლის __ __________  

(ქალაქი, დაბა, სოფელი) 

 

საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" 25 მუხლის პირველი 

და მე-3 პუნქტებისა და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,                        № __ _____-

______ საარჩევნო ოლქის №__ _________ საუბნო საარჩევნო კომისია ადგენს: 

მუხლი 1. №__ __________ საარჩევნო ოლქის №__ ____________ საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს _________________. 

მუხლი 2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს № __ __________ საოლქო საარჩევნო კომი-

სიაში (მისამართი: _______________________), მისი მიღებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში. 

მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

კომისიის თავმჯდომარე   

კომისიის მდივანი 
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ნიმუში 
 

 

 

 
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია 

№__  _______ საარჩევნო ოლქის 

№__  _______ საუბნო საარჩევნო კომისია 

განკარგულება №__ /2013 

  

№__ ___________ საარჩევნო ოლქის № __ _____________ საუბნო საარჩევნო 

კომისიის მდივნის  არჩევის შესახებ 

___________________                                                                            2013 წლის __ __________  

(ქალაქი, დაბა, სოფელი) 

 

საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" 25 მუხლის პირველი,   

და მე-3 პუნქტებისა და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,                        №___ ________ 

საარჩევნო ოლქის №__ ____________ საუბნო საარჩევნო კომისია ადგენს: 

მუხლი 1. №__ __________ საარჩევნო ოლქის №__ ____________ საუბნო საარჩევნო კომისიის 

მდივნად არჩეულ იქნეს _________________. 

მუხლი 2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს № __ __________ საოლქო საარჩევნო კომი-

სიაში (მისამართი: ________________________), მისი მიღებიდან 3 კალენდარული დღის 

ვადაში. 

მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

კომისიის თავმჯდომარე   

კომისიის მდივანი 
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დანართი №3 

დამტკიცებულია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

2012 წლის 9 მარტის №14/2012 დადგენილებით 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ეთიკის კოდექსი 

  

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ეთიკის კოდექსი (შემდგომში „კოდექსი”) ადგენს 

ქცევის წესს, რომელიც სავალდებულოა საარჩევნო ადმინისტრაციის ნებისმიერი 

მოხელისათვის. 

  

მუხლი 2. კოდექსის სამართლებრივი საფუძვლები 

ამ კოდექსის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს 

ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” (შემდგომში „საარჩევნო კოდექსი”), 

საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. 

  

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება 

ამ კოდექსის მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) საარჩევნო ადმინისტრაცია – ცესკო, ცესკოს აპარატი, უსკო, უსკოს აპარატი, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიები;  

ბ) ოჯახის წევრი – მოხელის მეუღლე, შვილი და გერი, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი 

შტოს ნათესავი, და და ძმა, აგრეთვე მასთან მუდმივად მცხოვრები პირი. 

  

მუხლი 4. კოდექსის მიზნები, ამოცანები და მოქმედების სფერო  

1. კოდექსის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში საარჩევნო ადმინისტრაციის პრესტიჟის 

ამაღლებას, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ საზოგადოების წევრთა ნდობის განმტკიცებას, 

საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეების მიმართ ამ ქცევის წესების დაცვასა და 

დამკვიდრებას. 

2. კოდექსის ამოცანაა მოსამსახურეთა პროფესიული ეთიკის ნორმებისადმი ერთგულების, 

მაღალი ზნეობრიობის განმტკიცება და სამსახურებრივ მოვალეობებთან მიმართებაში პირადი 

პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლება. 

3. კოდექსის მოქმედება ვრცელდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში დასაქმებულ მოხელეებზე. 

  

მუხლი 5. საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა (შემდგომში – მოხელეთა) საქმიანობის 

ძირითადი პრინციპები 

მოხელე ვალდებულია:  

 

1. პატივი სცეს კანონს: 

უზრუნველყოს საარჩევნო კანონმდებლობის ზუსტი და თანმიმდევრული განხორციელება, 

ფუნქციების შესრულებისას იყოს დამოუკიდებელი, კეთილსინდისიერი და მიუკერძოებელი. 

 

2. იყოს სამართლიანი, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი: 

ა) უზრუნველყოს საარჩევნო სუბიექტების, ამომრჩევლებისა და საარჩევნო პროცესში მონაწილე 

სხვა პირთათვის თანაბარი და სამართლიანი გარემოს შექმნა; 
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ბ) თავი აარიდოს ისეთ მოქმედებას, რომელიც შეიძლება აღქმულ იქნეს რომელიმე პარტიისა 

თუ საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერად/წინააღმდეგ ქმედებად; 

გ) მოხელის ოჯახის წევრის საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრაციის შემთხვევაში, ზემდგომ 

საარჩევნო კომისიაში ან/და ცესკოში 5 სამუშაო დღის ვადაში წარადგინოს წერილობითი 

განცხადება, რომლის წარუდგენლობაც აღნიშნულ ვადაში შეიძლება გახდეს დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი; 

დ) არ მიიღოს საჩუქარი ან რაიმე სარგებელი პოლიტიკური პარტიის, ორგანიზაციისა ან იმ 

პირისაგან, რომელიც ჩართულია საარჩევნო პროცესში; 

ე) საარჩევნო პერიოდში არ დაესწროს წვეულებებს, ბანკეტებსა და სადღესასწაულო ღონის-

ძიებებს, რომელიც ორგანიზებულია პოლიტიკური პარტიის, ორგანიზაციის ან იმ პირის 

მხრიდან, რომელიც ჩართულია საარჩევნო პროცესში; 

ვ) საარჩევნო პერიოდში თავი აარიდოს ადგილობრივი თუ სახელმწიფო ხელისუფლების 

თანამდებობის პირებთან პირადი ხასიათის შეხვედრებსა და ვიზიტებს. 

 

3. მოქმედებდეს გამჭვირვალედ: 

ხელი შეუწყოს დაინტერესებულ მხარეებს საარჩევნო პროცესთან ან საარჩევნო 

ადმინისტრაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და დოკუმენტების მიღებაში 

(გარდა ამომრჩევლთა სიებში პირადი ნომრის შემცველი ინფორმაციისა). 

 

4. იყოს პროფესიონალი, მოწესრიგებული და პუნქტუალური: 

ა) მიიღოს მონაწილეობა მისთვის ჩატარებულ ტრენინგებში და ზედმიწევნით შეისწავლოს 

საარჩევნო პროცედურები; 

ბ) არ დაუშვას სამსახურებრივი დროისა და ქონების გამოყენება არასამსახურებრივი მიზნე-

ბისათვის; 

გ) იყოს კომუნიკაბელური და თავი აარიდოს პირადი თუ სხვა სახის კონფლიქტების წარმო-

შობას ან მათ გაღვივებას; 

დ) საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმისას ტაქტიანად გამოხატოს დასაბუთებული კრიტიკა; 

ე) იყოს პუნქტუალური და იმოქმედოს კანონით დადგენილი ვადების შესაბამისად. 

  

მუხლი 6. პასუხისმგებლობა ამ კოდექსის მოთხოვნების დარღვევაზე 

1. ამ კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა წარმოადგენს დისციპლინურ 

გადაცდომას და მასზე საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეს შეიძლება დაეკისროს 

პასუხისმგებლობა საარჩევნო კოდექსითა და „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 

კანონებით დადგენილი წესით. 

2. საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეები, რომლებიც არ არიან საჯარო მოხელეები და მათზე 

არ ვრცელდება „საჯარო სამსახურის შესახებ” კანონი, ამ კოდექსის მოთხოვნების დარღვე-

ვისათვის პასუხს აგებენ საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ზომების შესაბამისად და წესით. 
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დანართი №4 

საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი განცხადება/საჩივრის რეკვიზიტები 

 

 განცხადებაში/საჩივარში აღინიშნება: 

 განცხადების/საჩივრის შედგენის თარიღი და დრო*;   

 განმცხადებლის/მომჩივნის სახელი, გვარი და რეგისტრაციის ადგილი*;  

 საარჩევნო უბნის ნომერი*;   

 მოწმის არსებობის შემთხვევაში – მისი სახელი, გვარი და რეგისტრაციის ადგილი*; 

 დარღვევის არსი და მისი ჩადენის დრო**; 

 დამრღვევის დადგენის შემთხვევაში – მისი ის მონაცემები, რომელთა დადგენაც           

შესაძლებელი გახდა**;  

 დამრღვევის ახსნა-განმარტება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)**;  

  განმცხადებლის/მომჩივნის საკონტაქტო ტელეფონის (საცხოვრებელი ადგილის ან/და 

მობილურის) ნომერი***;  

 ასევე განმცხადებლის/მომჩივნის ფაქსი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი (მათი 

არსებობის შემთხვევაში)***;1  

 სხვა დამატებითი ინფორმაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*    აღნიშნული რეკვიზიტების მიუთითებლობა არაზუსტად ან არასრულყოფილად წარმოადგენს განცხადება/საჩივარზე ხარვე-

ზის დადგენის საფუძველს, ხოლო ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში,  მისი განუხილველად დატოვების საფუძ-

ველს. 

**   აღნიშნული რეკვიზიტების მიუთითებლობა წარმოადგენს ხარვეზის დადგენის გარეშე განცხადება/საჩივრის განუხილვე-

ლად დატოვების საფუძველს. 

***  აღნიშნული რეკვიზიტების მიუთითებლობა არაზუსტად ან არასრულყოფილად არ შეიძლება გახდეს განცხადება/საჩივრის 

ხარვეზის დადგენის და განუხილველად დატოვების საფუძველი, მაგრამ შეიძლება გახდეს მხარის საჩივრის განხილვაზე 

დაბარების შეუძლებლობის საფუძველი. 
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დანართი №5 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

 №  “……”……………………საარჩევნო ოლქი          

 

 № ”.........”...............................საუბნო საარჩევნო კომისია 

 

 

ცნობა 

 

განცხადება/საჩივრის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

 

განცხადება/საჩივრის მიღების თარიღი: ................................................................... 

განცხადება/საჩივრის მიღების დრო: ........................................................................................... 

განცხადება/საჩივრის სარეგისტრაციო ნომერი: ...................................................... 

 

             კომისიის მდივანი:                                               .................................... 

                                                                                             / ხელმოწერა / 
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დანართი №6 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

უფლებამოსილებანი 

 

1. საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებანი: 

 იწვევთ კომისიის სხდომას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.2); 

 უძღვებით საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.1.ბ). 

2. ადმინისტრაციული ფუნქციები: 

 უფლება გაქვთ დავალება მისცეთ მოადგილეს, კომისიის მდივანსა და კომისიის სხვა წევ-

რებს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.1.ე); 

 უფლება გაქვთ გამოსცეთ განკარგულება (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 30.1.გ); 

 იღებთ და თქვენი რეზოლუციით ანაწილებთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში შემოსულ სა-

არჩევნო საბუთებსა და საუბნო საარჩევნო კომისიის სახელზე შემოსულ კორესპონდენციას 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.1.გ); 

 პასუხისმგებელი ხართ საოლქო საარჩევნო კომისიისაგან საარჩევნო დოკუმენტაციის, ინ-

ვენტარის და სხვა მასალების მიღებაზე, შენახვასა და დანიშნულებისამებრ გაცემაზე (სა-

არჩევნო კოდექსი - მუხლი 27.1.დ;  მუხლი 63.6). 

 საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით გაითვალისწინეთ, რომ საარჩევნო უბანზე 

თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული უნდა იყოს (საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი 

- მუხლი 8): 

 კომისიის საკონტაქტო ტელეფონის (ფაქსის) ნომრები და სხვა რეკვიზიტები; 

 საარჩევნო ადმინისტრაციის ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც შეეხება საუბნო 

საარჩევნო კომისიის საქმიანობას; 

 კომისიისა და კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებები; 

 ამომრჩეველთა სიები, ამომრჩეველთა სიებში ცვლილებების შეტანის და უზუსტო-

ბების გასაჩივრების წესი და ვადები. 

 

ყურადღება! 

 კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს მეორე დღისა გადმოგეცემათ დაზუსტებული სიების 

საბოლოო ვერსიები (საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილი ვერსია - სამაგიდო სია და 

საჯარო ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ვერსია - კედლის სია) (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 31.11); 

 საჯარო ინფორმაციისთვის განკუთვნილი - კედლის სიის თავდაპირველი ვერსია უნდა 

ჩამოხსნათ და იმავე ადგილას გამოაკრათ დაზუსტებული ვერსია. 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილებანი 

კენჭისყრის წინა დღეს 

(26 ოქტომბერი) 

 

1. კენჭისყრის შენობის მოწყობასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებანი: 

 

 პასუხისმგებლობა გეკისრებათ კენჭისყრის შენობის მოწყობისათვის. გაითვალისწინეთ (საარ-

ჩევნო კოდექსი - მუხლი 58.4): 

 კენჭისყრის შენობაში უნდა მოეწყოს ფარული კენჭისყრის კაბინები (ყოველი 500 ამომ-

რჩევლისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს არანაკლებ ერთი კაბინა). ყოველ კაბინაში 

უნდა იყოს ერთი კალმისტარი; 

 უნდა გამოიყოს ადგილები ამომრჩეველთა რეგისტრაციისათვის და განთავსდეს მაგიდები 

რეგისტრატორთა რაოდენობის შესაბამისად; 

 თვალსაჩინო ადგილას უნდა იდგას გამჭვირვალე საარჩევნო ყუთი; 

 საარჩევნო ყუთთან ახლოს უნდა განთავსდეს მაგიდა სპეციალური კონვერტებისთვის. 

 

 კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული უნდა იყოს (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 58.4.დ; 58.5): 

 ამომრჩეველთა სიები; 

 საარჩევნო სუბიექტების სია (კანდიდატთა სიები); 

 ხმის მიცემის ინსტრუქცია და ცესკოს მიერ დადგენილი საარჩევნო ბიულეტენის შევსების 

წესი (აგრეთვე უნდა გამოიკრას ფარული კენჭისყრის კაბინაში); 

 ამონარიდი კანონიდან, თუ რა შემთხვევაშია ბიულეტენი ბათილი; 

 კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმი. 

 

2. საარჩევნო დოკუმენტაციის მიღებასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებანი: 

გახსოვდეთ, კენჭისყრის დაწყებამდე არა უგვიანეს 12 საათისა საოლქო საარჩევნო კომი-

სიისგან უნდა მიიღოთ საარჩევნო ბიულეტენები და სპეციალური კონვერტები. მიღებისას 

აუცილებლად გადათვალეთ და შეადარეთ გადმოცემული საარჩევნო ბიულეტენებისა და 

სპეციალური კონვერტების რაოდენობა მიღება-ჩაბარების აქტში შეტანილ მონაცემებს 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 63.9-11). გადაამოწმეთ, რომ ბიულეტენებზე მითითებული 

იყოს თქვენი საარჩევნო უბნისა და საარჩევნო ოლქის ნომერი. 

 

 

 

 



 
52 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილებანი  

კენჭისყრის დღეს 

(27 ოქტომბერი) 

07:00-08:00 საათი 

 07:00 საათზე გახსენით საარჩევნო უბანი, ტელეფონით შეატყობინეთ საოლქო საარჩევნო 

კომისიას საარჩევნო უბნის გახსნისა და კომისიის წევრთა ქვორუმის თაობაზე (7 წევრი) 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.1) 

________________________________________________________________________________________________ 

 გადაეცით მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი, სარეგისტრაციო ჟურნალი, კენჭის-

ყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი და სადემონსტრაციო ოქმი (იკვრება თვალსაჩინო 

ადგილას) 

________________________________________________________________________________________________ 

 შეამოწმეთ კენჭისყრის შენობაში მყოფი უფლებამოსილი პირების სააკრედიტაციო 

მოწმობები  

________________________________________________________________________________________________ 

 ყველას დასანახად შეამოწმეთ იმ კონვერტის მთლიანობა, რომელშიც მოთავსებულია საუბნო 

საარჩევნო კომისიის ბეჭედი და გახსენით ის და გაუკეთეთ პირველი ნაკვეთური. 

ნაკვეთურიანი ბეჭდების ნიმუში უნდა აისახოს ჩანაწერთა წიგნში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 

61.2.ბ) 

________________________________________________________________________________________________ 

 ჩაატარეთ წილისყრა გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრის გამო-

სავლენად, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ პარტიების მიერ დანიშნული 

კომისიის წევრები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.დ)  

________________________________________________________________________________________________ 

 ჩაატარეთ წილისყრა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის დარჩენილი ფუნქციების 

(ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი, ამომრჩეველთა რეგისტრატორები, საარჩევნო 

ყუთის და სპეციალური კონვერტების ზედამხდველი კომისიის წევრი) განაწილების მიზნით 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ე) 

_______________________________________________________________________________________ 

 საჩივრების რეგისტრაციის პროცესზე დაკვირვების მიზნით ჩაატარეთ წილისყრა საარჩევნო 

უბანზე მყოფი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისაგან არაუმეტეს 2 წარმო-

მადგენლის გამოსავლენად. გახსოვდეთ, წილისყრით გამოვლენილი წარმომადგენლები და 

კომისიის მდივანი არ შეიძლება იყოს ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის მიერ 

წარდგენილი პირი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.5)  

________________________________________________________________________________________________ 

 გამოაცხადეთ ამომრჩეველთა რაოდენობა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, სპეციალურ სიაში, 

აგრეთვე  გადასატანი ყუთის სიაში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.6.ა) 

________________________________________________________________________________________________ 

 გამოაცხადეთ მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების და სპეციალური კონვერტების რაო-

დენობა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.6.ბ) 

________________________________________________________________________________________________ 

 შეამოწმეთ, რომ საარჩევნო ყუთები ცარიელია და დალუქეთ ძირითადი და გადასატანი 

საარჩევნო ყუთები ინდივიდუალური ნომრის მქონე ლუქით (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 

61.6.გ) 

 თითოეულ რეგისტრატორს გადაეცით: სამასამომრჩევლიანი სია (ასევე სპეციალური სია – 
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ერთ-ერთ რეგისტრატორს), ბიულეტენების თითო ბლოკნოტი, მარკირების სითხე. რეგის-

ტრატორებს შორის წილისყრით გაანაწილეთ რეგისტრატორის ბეჭდები, ბეჭედს გაუკეთეთ 

პირველი ნაკვეთური. ნაკვეთურის ნიმუში ასახეთ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.7-8)  

________________________________________________________________________________________________ 

 ნაკადის მომწესრიგებელს გადაეცით მარკირების შესამოწმებელი ულტრაიისფერი ფარანი 

_______________________________________________________________________________________________ 

 საარჩევნო ყუთის და კონვერტების ზედამხედველ კომისიის წევრს გადაეცით სპეციალური 

კონვერტები და ძირითადი საარჩევნო ყუთი 

________________________________________________________________________________________________ 

 კომისიის წევრებისათვის მასალების გადაცემის შემდეგ დაუყოვნებლივ, კენჭისყრის დაწყე-

ბამდე, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანთან ერთად შეავსეთ (გარდა პირველი ამომრჩევლის 

მონაცემებისა) საკონტროლო ფურცლების თვითკოპირებადი ფორმა. მიაქციეთ ყურადღება, 

რომ კომისიის ყველა წევრმა ხელი მოაწეროს საკონტროლო ფურცელს (საარჩევნო კოდექსი -  

მუხლი 61.10) 

________________________________________________________________________________________________ 

08:00 საათი 

 ტელეფონით შეატყობინეთ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დაწყების თაობაზე. 

________________________________________________________________________________________________ 

08:00 საათიდან 

 საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩევლი მოსვლისას გადის რეგისტრაციას, იღებს 

ბიულეტენს და ამის შემდეგ მიუთითეთ კომისიის მდივანს შეიტანოს პირველი 

ამომრჩევლის მონაცემები საკონტროლო ფურცელში, ხელი მოაწერინოს მას და მიუთითოს 

საარჩევნო ყუთებში მათი ჩაშვების ზუსტი დრო. საკონტროლო ფურცლის ერთი 

ეგზემპლარი მოათავსეთ ძირითად საარჩევნო ყუთში, მეორე ეგზემპლარი გადასატან 

საარჩევნო ყუთში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო მესამე  საკონტროლო ფურცელი 

შეინახეთ (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.10 ) 

_________________________________________________________________________________________ 

 პირველი ამომრჩევლის მიერ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ტელეფონით შეატყობინეთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიას ყუთ(ებ)ის დალუქვის, საკონტროლო ფურცლ(ებ)ის ყუთ(ებ)ში 

ჩაგდების, კომისიის სპეციალურ ბეჭედსა და რეგისტრატორების ბეჭდებზე პირველი 

ნაკვეთურის გაკეთებისა და ნაკვეთურის ნიმუშის კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში 

ასახვის შესახებ. 

________________________________________________________________________________________________ 

09:00 საათიდან 

 09:00 საათიდან დაავალეთ გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით კენჭისყრის ჩატარება წი-

ლისყრით გამოვლენილ კომისიის 2 წევრს და გადაეცით მათ (საარჩევნო კოდექსი -  მუხლი 66.3): 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია  

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით 

დამოწმებული საჭირო რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენი 

 სპეციალური კონვერტები 

 დალუქული გადასატანი საარჩევნო ყუთი, რომელშიც მოთავსებული უნდა იყოს საკონ-

ტროლო ფურცელი 
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 10:00 საათი 

 12:00 საათი 

 15:00 საათი 

 17:00 საათი 

 19:00 საათი 

12:00 და 17:00 საათზე რეგისტრატორებთან ერთად ამომრჩეველთა სიებში დათვლილი ამო-

რჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა მდივანს შეატანინეთ ჩანაწერთა წიგნსა და სადემონ-

სტრაციო ოქმში და აცნობეთ საოლქო საარჩევნო კომისიას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.6). 

________________________________________________________________________________________________ 

20:00 საათამდე 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთი უბანზე უნდა დაბრუნდეს არაუგვიანეს 20 საათისა (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 66.1) 

_______________________________________________________________________________________________ 

20:00 საათიდან – ყუთის გახსნამდე  

 20:00 სთ-ზე კენჭისყრა დასრულებულად გამოაცხადეთ. დაავალეთ კომისიის ერთ-ერთ 

წევრს დაითვალოს რიგში მდგომი ამომრჩევლების რაოდენობა. კენჭისყრის დასრულების 

შემდეგ დახურეთ საარჩევნო უბნის კარი და დალუქეთ საარჩევნო ყუთის ჭრილი (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 65.8)  

________________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მიდით თითოეულ რეგისტრატორთან, დაავალეთ (კენ-

ჭისყრის დასრულებამდე მათ მიერ დაწერილ ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემ-

თხვევაში) აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით) დაითვალონ: 

 

 
თუ ტოლობა არ შედგა, დაავალეთ რეგისტრატორს ხელახლა გადათვალოს და დააზუსტოს  

რაოდენობა. თუ ტოლობა კვლავ არ შედგა, სთხოვეთ რეგისტრატორს დაწეროს ახსნა-

განმარტება, რომელიც უნდა დაურთოთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით კომისიისა და 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორის ბეჭდებს გაუკეთეთ მეორე ნაკვეთური. ნაკვეთურიანი 

ბეჭდების ნიმუში უნდა აისახოს ჩანაწერთა წიგნში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1) 

________________________________________________________________________________________________ 

 ჩაატარეთ წილისყრა 3 (ან საჭიროებისას მეტი) მთვლელის გამოსავლენად. თუ დამკვირ-

ვებლები თავისი შემადგენლობიდან ურთიერთშეთანხმებით ვერ შეარჩევენ დათვლის 

პროცესზე მეთვალყურე პირებს, დამკვირვებელთა შორის ჩაატარეთ წილისყრა 2 მეთვალ-

ყურის გამოსავლენად  (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1) 

_________________________________________________________________________________________ 

 ჩაატარეთ წილისყრა საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენ-

ლებისაგან არაუმეტეს 2 წარმომადგენლის გამოსავლენად, რომლებიც კომისიის წევრთაგან 

წილისყრით გამოვლენილ მთვლელებთან ერთად მონაწილეობენ ნამდვილი ან/და ბათილი 

გაცემული 

ბიულეტენების 

რაოდენობას 

გაფუჭებული 

ბიულეტენების 

რაოდენობა 

ამომრჩეველთა  

ხელმოწერების 

რაოდენობის 

სთხოვეთ რეგისტრატორებს კენჭისყრის პროცესისთვის ხელისშეუშლელად, 

გადაითვალონ სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისა და მათ მიერ გაცემული 

ბიულეტენების რაოდენობა (თავმჯდომარესთვის გადაცემული გაფუჭებული 

ბიულეტენების ჩათვლით). თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, 

რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება, რომელიც 

უნდა დაურთოთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს 
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საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პროცესში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.2) 

________________________________________________________________________________________________ 

 მიუთითეთ მთვლელებს დაითვალონ ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ამომ-

რჩეველთა ერთიან სიაში, სპეციალურ სიასა და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3) 

________________________________________________________________________________________________ 

 მიუთითეთ კომისიის მდივანს ცალ-ცალკე დალუქოს ამომრჩეველთა ერთიანი (სამაგიდო), 

სპეციალური და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიები  (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3) 

________________________________________________________________________________________________ 

 მიუთითეთ მთვლელებს ცალ-ცალკე დალუქონ გამოუყენებელი და გაფუჭებული საარჩევნო 

ბიულეტენები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.4) 

________________________________________________________________________________________________ 

 დალუქულ პაკეტს დააწერეთ საარჩევნო უბნის დასახელება, ნომერი, საარჩევნო დოკუმენ-

ტაციის სახე და მთვლელებთან ერთად მოაწერეთ ხელი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.5) 

საარჩევნო ყუთის  გახსნა, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შევსება 

 შეამოწმეთ საარჩევნო ყუთის, ასევე გადასატანი საარჩევნო ყუთის, გამონაკლის შემთხვევაში 

შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ლუქის 

მთლიანობა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.1) 

________________________________________________________________________________________________ 

 პირველ რიგში გახსენით გადასატანი საარჩევნო ყუთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

მთვლელები ამოწმებენ საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას და ადგენენ 

მის იდენტურობას კომისიაში შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელთან 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.4) 

________________________________________________________________________________________________ 

 გახსენით ძირითადი საარჩევნო ყუთი. მთვლელები ამოწმებენ საარჩევნო ყუთში საკონტრო-

ლო ფურცლის არსებობას და მისი ნამდვილობის დადასტურების მიზნით ადარებენ მას 

კომისიაში შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 68.5) 

__________________________________________________________________________________________ 

 გახსენით გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). მთვლელები ამოწმებენ საარჩევნო ყუთში საკონტროლო 

ფურცლის არსებობას და მისი ნამდვილობის დადასტურების მიზნით ადარებენ მას 

კომისიაში შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს 

__________________________________________________________________________________________ 

 თუ ყველაფერი წესრიგში აღმოჩნდა, მთვლელებმა ერთმანეთში უნდა შეურიონ ძირითადი,  

გადასატანი და გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთებიდან 

გადმოყრილი კონვერტები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.5) 

________________________________________________________________________________________________ 

 მიუთითეთ მთვლელებს დაახარისხონ ბიულეტენები. კომისიასთან ერთად სათითაოდ უყა-

რეთ კენჭი საეჭვოდ მიჩნეულ ბიულეტენებს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69.5) 
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 მიუთითეთ მთვლელებს დაითვალონ ბათილი საარჩევნო ბიულეტენები და თითოეული 

საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმები/საარჩევნო ბიულეტენები (საარჩევნო კოდექსი  

- მუხლი 69.6-9) 

________________________________________________________________________________________________ 

 მდივანთან ერთად შეამოწმეთ შემაჯამებელი ოქმების მონაცემების სისწორე:  

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 მიუთითეთ მთვლელებს შეკრან და დალუქონ: ბათილი საარჩევნო ბიულეტენები (ცალკე 

ილუქება სხვა საარჩევნო უბნისთვის განკუთვნილი ბათილი ბიულეტენი), თითოეული 

საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო ბიულეტენები (პაკეტებს ხელს აწერენ მთვლელები და 

თავმჯდომარე) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69.6-9) 

________________________________________________________________________________________________ 

 კომისიის მდივანი თქვენთან შეთანხმებით ავსებს შემაჯამებელ ოქმს (ოქმის შედგენისას 

გათვალისწინებულ უნდა იქნას რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) მითითებული მონაცემები). მდივანი შემაჯამებელ ოქმს ატარებს  

რეგისტრაციაში სარეგისტრაციო ჟურნალში. კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი 

მოაწეროს შემაჯამებელ ოქმს. დაამოწმეთ შევსებული შემაჯამებელი ოქმი კომისიის 

ბეჭდით. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლი, შესწორების ოქმსა და 

რეგისტრატორების წერილობით ახსნა-განმარტებებთან ერთად (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) დაუყოვნებლივ გადაუგზავნეთ ცესკოს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71.14) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 მდივანი აკეთებს შემაჯამებელი ოქმის ასლებს. ასლის გაცემისას მდივანთან ერთად თქვენ 

ხელი უნდა მოაწეროთ შემაჯამებელი ოქმის ასლებს და დაამოწმოთ კომისიის სპეციალური 

ბეჭდით. მდივანმა რეგისტრაციაში უნდა გაატაროს გაცემული ასლები (საარჩევნო კოდექსი 

- მუხლი 71.8) 

________________________________________________________________________________________________ 

 დალუქეთ ცალ-ცალკე პაკეტში კომისიის ბეჭედი (კომისიის სპეციალური ბეჭდის დალუ-

ქულ პაკეტს კომისიის ყველა წევრი აწერს ხელს) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71.13), 

რეგისტრატორების ბეჭდები, ჩანაწერთა წიგნი, სარეგისტრაციო ჟურნალი, საჩივრები. 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ ილუქება  

________________________________________________________________________________________________ 

 მოათავსეთ დალუქული საარჩევნო დოკუმენტაცია დიდ ყუთში ან ტომარაში და მიიტანეთ 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ყუთის/ტომრისგან განცალკევებით წაიღეთ კენჭისყრის 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი, კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის, განცხადება-

საჩივრებისა და სარეგისტრაციო ჟურნალის დალუქული კონვერტი 

  

ბათილი 

ბიულეტენების 

რაოდენობა 

ამომრჩეველთა 

ხელმოწერების 

რაოდენობის 

სუბიექტების მიერ 

მიღებული ხმების 

რაოდენობას 
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დანართი  №7 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს 

(27 ოქტომბერი) 

07:00 – 08:00 საათი 

 საარჩევნო უბნის გახნისას კომისიის თავმჯდომარისგან მიიღეთ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი,          

სარეგისტრაციო ჟურნალი, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი და სადემონსტრაციო ოქმი 

_______________________________________________________________________________________________ 

 სადემონსტრაციო ოქმი გააკარით საარჩევნო უბანში თვალსაჩინო ადგილას 

_______________________________________________________________________________________________ 

 ჩანაწერთა წიგნის პირველ და მეორე გვერდებზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მე-10 და მომდევნო 

გვერდებზეც დააფიქსირეთ საარჩევნო უბნის გახსნისას კენჭისყრის შენობაში მყოფი უფლებამოსილი 

პირების (კომისიის წევრების, დამკვირვებლების, წარმომადგენლების) სახელი, გვარი და სთხოვეთ 

მათ კენჭისყრის შენობაში ყოფნა ჩანაწერთა წიგნში ხელმოწერით დაადასტურონ (საარჩევნო კოდექსი 

- მუხლი 61.2.ა) 

______________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-5 გვერდზე ასახეთ კომისიის ბეჭდის ნიმუში, რომელზეც 

გაკეთებულია პირველი ნაკვეთური  (საარჩევნო კოდექსი - 61.2.ბ) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 კომისიის წევრთა შორის ფუნქციათა გასანაწილებლად ჩატარებული წილისყრის შედეგები 

შეიტანეთ   კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ვ) 

_______________________________________________________________________________________________             

 საჩივრების რეგისტრაციის პროცესზე დაკვირვების მიზნით ჩატარებული წილისყრის შედეგად 

გამოვლენილი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მონაცემები შეიტანეთ კენჭისყრის დღის 

ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე 

_______________________________________________________________________________________________       

 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, სპეციალურ სიაში არსებული ამომრჩეველთა რაოდენობა და- 

აფიქსირეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-6 გვერდზე და სადემონსტრაციო ოქმში (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 61.9)   

_______________________________________________________________________________________________ 

 მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა დააფიქსირეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-6 გვერდზე და 

სადემონსტრაციო ოქმში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.9)   

_______________________________________________________________________________________________ 

  საარჩევნო ყუთების დალუქვის დრო, საარჩევნო ყუთების ლუქის ინდივიდუალური ნომრები 

შეიტანეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე 

_______________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-5 გვერდზე ასახეთ თითოეული რეგისტრატორის ბეჭდის 

ნიმუში, რომელზეც გაკეთებულია პირველი ნაკვეთური (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.8) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის დაწყებამდე კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად შეავსეთ (გარდა პირველი ამომ-

რჩევლის მონაცემებისა) საკონტროლო ფურცლის თვითკოპირებადი ფორმა. მიაქციეთ ყურადღება, 

რომ საკონტროლო ფურცელს ხელი მოაწეროს კომისიის დამსწრე ყველა წევრმა (საარჩევნო კოდექსი 

- მუხლი 61.10) 
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08:00 საათიდან 

  პირველი ამომრჩევლის უბანში მოსვლისას ამომრჩეველი გადის რეგისტრაციას და იღებს საარჩევნო 

ბიულეტენს. ამის შემდეგ შეიტანეთ პირველი ამომრჩევლის მონაცემები საკონტროლო ფურცელში, 

მოაწერინეთ ამომრჩეველს ხელი და მიუთითეთ საარჩევნო ყუთებში ფურცლების ჩაშვების ზუსტი 

დრო (საკონტროლო ფურცლის მონაცემები შეიტანეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე) 

09:00 საათიდან 

  აღნიშნეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე, თუ რამდენი საარჩევნო ბიულეტენი და სპეციალური 

კონვერტი გადაეცა გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლებ კომისიის წევრებს (საარჩევნო კოდექსი 

- მუხლი 62.6 ) 

12:00 საათი 

  თითოეულ რეგისტრატორთან ერთად გადაითვალეთ ამომრჩეველთა სიებში კენჭისყრაში მონაწილე 

ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა და მათი ჯამი შეიტანეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-6 გვერდზე 

და სადემონსტრაციო ოქმში 

17:00 საათი 

  თითოეულ რეგისტრატორთან ერთად გადაითვალეთ ამომრჩეველთა სიებში კენჭისყრაში მონაწილე 

ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა და მათი ჯამი შეიტანეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-6 გვერდზე 

და სადემონსტრაციო ოქმში  

20:00 საათიდან - ყუთის გახსნამდე 

  ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე შეიტანეთ 20:00 საათისთვის რიგში მგდომ ამომრჩეველთა რაო-

დენობა  

_______________________________________________________________________________________________ 

  კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კომისიისა და ამომ-

რჩეველთა რეგისტრატორის ბეჭდებს უკეთებს მეორე ნაკვეთურს. ჩანაწერთა წიგნის მე-6 გვერდზე 

ასახეთ აღნიშნული ბეჭდების ნიმუშები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1) 

    _______________________________________________________________________________________________ 

  ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე აღნიშნეთ კომისიის წევრებს შორის მთვლელების ფუნქციების 

წილისყრით გადანაწილების შედეგები  

_______________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე შეიტანეთ საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის 

პროცესზე დაკვირვების მიზნით დამკვირვებელთაგან გამოვლენილი მეთვალყურეების მონაცემები  

_______________________________________________________________________________________________ 

 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე შეიტანეთ წილისყრის შედეგად გამოვლენილი 

საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მონაცემები, რომლებიც მთვლელებთან ერთად 

მონაწილეობენ ნამდვილი ან/და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პროცესში 

_______________________________________________________________________________________________ 

  ჩანაწერთა წიგნში აღნიშნეთ ხმების დათვლის დროს კენჭისყრის შენობაში მყოფი პირების ვინაობა  

_______________________________________________________________________________________________ 

  ამომრჩეველთა ერთიანი სიის, სპეციალურ სიისა და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით 

მთვლელების მიერ გამოვლენილი კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 

დააფიქსირეთ ჩანაწერთა წიგნში და სადემონსტრაციო ოქმში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 ცალ-ცალკე შეფუთეთ  და დალუქეთ ამომრჩეველთა ერთიანი, სპეციალური და გადასატანი 

საარჩევნო ყუთის სია (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3). დალუქულ პაკეტებს ხელს აწერენ 

კომისიის თავმჯდომარე და მთვლელები 
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 გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს ჩამოაჭერით კუთხე. გამოუყენებელი და გაფუჭებული 

საარჩევნო ბიულეტენები შეკარით ცალ-ცალკე პაკეტებად (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.4) 

დალუქულ პაკეტებს ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და მთვლელები 
 

საარჩევნო ყუთის გახსნა, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა 

  საარჩევნო ყუთის გახსნის შემდეგ მთვლელების მიერ დათვლილი ბათილი ბიულეტენებისა და 

საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა შეიტანეთ ჩანაწერთა წიგნსა და 

სადემონსტრაციო ოქმში (სხვა საარჩევნო უბნისათვის განკუთვნილი ბათილი საარჩევნო 

ბიულეტენების რაოდენობა აღინიშნება მხოლოდ ჩანაწერთა წიგნში) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 

69.6; მუხლი 69.8) 

_______________________________________________________________________________________________ 

  კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად შეამოწმეთ შემაჯამებელი ოქმის სისწორე: სუბიექტების მიერ 

მიღებული ხმების რაოდენობას + ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა = ან < ხელმოწერების 

რაოდენობისა 

_______________________________________________________________________________________________ 

  მთვლელების მიერ ხმების დათვლის პროცედურის დამთავრების შემდეგ, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით, შეავსეთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71.1) ოქმის შედგენისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას 

რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითითებული 

მონაცემები. გახსოვდეთ! აკრძალულია შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების შესწორება 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 70.3) 

_______________________________________________________________________________________________ 

  ხელი მოაწერეთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს და თვალყური ადევნეთ, რომ კომისიის 

ყველა წევრმა ხელი მოაწეროს ამ ოქმს. ოქმი დაამოწმეთ კომისიის ბეჭდით და რეგისტრაციაში 

გაატარეთ სარეგისტრაციო ჟურნალის გასული დოკუმენტაციის ნაწილში  (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 71.4) 

_______________________________________________________________________________________________ 

  კენჭისყრის შედეგების შეჯამების შემდეგ დახურეთ ჩანაწერთა წიგნი და სარეგისტრაციო ჟურნალი  

შესაბამისი ჩანაწერით ,,ჟურნალი დახურულია” დაადასტურეთ თქვენი და კომისიის 

თავმჯდომარის ხელმოწერით, რის შემდეგაც დაამოწმეთ ისინი კომისიის ბეჭდით (საუბნო 

საარჩევნო კომისიის რეგლამენტი - მუხლი 11. 15; საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 62.11, 71.12)    

 

გაითვალისწინეთ!  

   კომისიის წევრთა შორის წილისყრით დადგენილი ფუნქციების სხვა წევრზე დროებით გადაცემის 

შემთხვევაში, ინფორმაცია დააფიქსირეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-5 გვერდზე (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 61.2.ზ.) 

    მარკირების პროცედურის შემოწმებისას, თუ ამომრჩეველს აღმოაჩნდა რომ აქვს მარკირება, მისი  

ვინაობა შეიტანეთ ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე 

    სარეგისტრაციიო ჟურნალში და ჩანაწერთა წიგნის მე-10 და მომდევნო გვერდებზე რეგისტრაციაში  

გაატარეთ ყველა შემოსული განცხადება/საჩივარი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 62.9) 

    შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაცემისას ასლი გაატარეთ რეგისტრაციაში სარეგისტრაციო 

ჟურნალში, დაამოწმეთ იგი საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდით და კომისიის თავმჯდომარესთან 

ერთად მოაწერეთ მას ხელი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71.8) 
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დანართი  №8 

 

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები 

(მუხლი  64, მუხლი  65) 

 

 არეგულირეთ საარჩევნო უბანში შემოსულ ამომრჩეველთა ნაკადი 

 სთხოვეთ ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID  

ბარათი  ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი 

 

 ულტრაიისფერი ფარნით შეამოწმეთ, აღენიშნება თუ არა ამომრჩეველს მარკირება და მას 

შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ ამომრჩეველს მარკირება არ აღენიშნება, მიეცით მას 

კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება 

 

 თვალყური ადევნეთ, თუ რამდენი ამომრჩეველი დგას ამომრჩევლისთვის განკუთვნილ 

სარეგისტრაციო მაგიდასთან. თუ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი 

დგას, დროებით შეაყოვნეთ კენჭისყრის შენობაში მორიგი ამომრჩევლის შესვლა 

 

 მიუთითეთ ამომრჩეველს, მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც 

მიეკუთვნება ამომრჩეველთა სიაში შეტანილი მისი გვარის პირველი ასო 

 

 

ყურადღება! 

 

 თუ ამომრჩეველს არ აღმოაჩნდება საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID 

ბარათი ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, აუხსენით მას, რომ იგი ვერ მიიღებს 

კენჭისყრაში მონაწილეობას. სთხოვეთ მას, დატოვოს საარჩევნო უბანი 

 საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 1851  მუხლით დადგენილი წესით არჩევნებში ხმის 

მიცემის უფლება აქვს საარჩევნო სიაში რეგისტრირებულ ევროკავშირის წევრი სახელ-

მწიფოს მოქალაქეს, რომელიც დაბადებულია და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობს 

საქართველოში. ასეთი პირი საარჩევნო უბანზე მისვლისას საქართველოს მოქალაქის 

პასპორტისა და პირადობის მოწმობის ნაცვლად  წარადგენს ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს პასპორტს. 

 თუ ულტრაიისფერი ფარნით მარკირების შემოწმებისას გამოვლინდება, რომ ამომრჩეველს 

უკვე აქვს მარკირება, მას ეკრძალება კენჭისყრაში მონაწილეობა. ამომრჩევლის ვინაობა 

აცნობეთ კომისიის თავმჯდომარეს. სთხოვეთ ამომრჩეველს, დატოვოს საარჩევნო უბანი 

 ამომრჩეველი, რომელიც ზედა კიდურების არ ქონის გამო ვერ ახერხებს ხმის მიცემის 

პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას (ფიზიკური მდგომარეობა) არ გადის 

მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურას. 
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დანართი №9 

 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის  წევრის ფუნქციები 

(მუხლი  65) 
 

 მოსთხოვეთ ამომრჩეველს წარმოადგინოს: 

 საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID ბარათი ან საქართველოს  მოქალაქის 

პასპორტი 

 იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში - დევნილის მოწმობა პირადობის  

მოწმობასთან/ID ბარათთან ან პასპორტთან ერთად 

 ერთიან სიაში რეგისტრირებულ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეს - 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს პასპორტი 

 შეამოწმეთ არის თუ არა ამომრჩეველი შეყვანილი ამომრჩეველთა ერთიან ან სპეციალურ 

სიაში და შეადარეთ ამომრჩევლის პირადი ნომერი ამომრჩეველთა სიაში არსებულ ნომერს 

 თუ ამომრჩეველი შეყვანილია ამომრჩეველთა სიაში, გაუკეთეთ ამომრჩეველს მარკირება 

 დაამოწმეთ საარჩევნო ბიულეტენი (უკანა გვერდზე, ამისთვის განკუთვნილ ადგილზე) 

რეგისტრატორის ბეჭდით 

 მოაწერეთ ხელი საარჩევნო ბიულეტენის უკანა გვერდზე 

 ამომრჩეველთა სიაში თქვენი ხელმოწერით დაადასტურეთ საარჩევნო ბიულეტენის გაცემა 

 სთხოვეთ ამომრჩეველს, ამომრჩეველთა სიაში თავისი გვარის გასწვრივ ხელმოწერით 

დაადასტუროს საარჩევნო ბიულეტენის მიღება 

 გადაეცით ამომრჩეველს თქვენ მიერ ხელმოწერილი და რეგისტრატორის ბეჭდით 

დამოწმებული საარჩევნო ბიულეტენი 

 მიუთითეთ ამომრჩეველს, შევიდეს ფარული კენჭისყრის კაბინაში 
 

ყურადღება! 

    თუ ამომრჩეველი არ წარმოგიდგენთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას/ID 

ბარათს, საქართველოს მოქალაქის პასპორტს, იძულებით გადაადგილებული პირის შემ-

თხვევაში - დევნილის მოწმობას საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან/ID 

ბარათთან  ან პასპორტთან ერთად, ხოლო  ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე - 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს პასპორტს მას არ უნდა გადასცეთ საარჩევნო 

ბიულეტენი 

    თუ ამომრჩეველი უარს აცხადებს მარკირებაზე, მას უფლება არა აქვს მონაწილეობა მიიღოს 

კენჭისყრაში და არ უნდა გადასცეთ საარჩევნო ბიულეტენი 

 ამომრჩეველი, რომელიც ზედა კიდურების არ ქონის გამო ვერ ახერხებს ხმის მიცემის 

პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას (ფიზიკური მდგომარეობა), არ გადის 

მარკირების პროცედურას და მასზე საარჩევნო ბიულეტენის გაცემისას ერთიანი სიის 

გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა” უნდა გააკეთოთ ჩანაწერი „ფიზიკური მდგომარეობა” 

და დაადასტუროთ პირადი ხელმოწერით 
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 თუ თქვენ ან ამომრჩეველს გაგიფუჭდებათ საარჩევნო ბიულეტენი, ამის შესახებ დაუყოვ-

ნებლივ აცნობეთ კომისიის თავმჯდომარეს და ამომრჩეველს გადაეცით ახალი (თქვენს  

მიერ ხელმოწერილი და რეგისტრატორის ბეჭდით დამოწმებული) საარჩევნო ბიულეტენი 

 თუ საარჩევნო უბანზე გამოცხადდა ამომრჩეველი, რომელსაც ერთიან სიაში მინიჭებული 

აქვს სტატუსი ”არის საზღვარგარეთ”, აღნიშნული ამომრჩეველი კენჭისყრაში 

მონაწილეობას მიიღებს ზოგადი წესით (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ!  

    რეკომენდებულია რეგისტრატორმა 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 და 19:00 საათზე, კენ-

ჭისყრის პროცესისთვის ხელისშეუშლელად, გადაითვალოს სიებში ამომრჩეველთა 

ხელმოწერებისა და მის მიერ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა (თავმჯდო-

მარისთვის გადაცემული გაფუჭებული ბიულეტენების ჩათვლით). თუ მონაცემებს 

შორის სხვაობა გამოვლინდა, რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნა-

განმარტება, რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  

  რეგისტრატორის ფუნქციის გადაცემის შემთხვევაში, რეგისტრატორი ვალდებულია  

გადაითვალოს სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისა და მის მიერ გაცემული ბიუ-

ლეტენების რაოდენობა (თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული ბიულე-

ტენების ჩათვლით) და შედეგები აცნობოს თავმჯდომარეს. თუ მონაცემებს შორის 

სხვაობა გამოვლინდა, რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნა-გან-

მარტება, რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  
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დანართი  №10 

 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლები კომისიის წევრის ფუნქციები 

(მუხლი 66) 

 

ყურადღება! 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის პროცედურა იწყება კენჭისყრის დღის 9 

საათიდან და სრულდება 19 საათზე 

 კენჭისყრის დღის 9 საათიდან საუბნო საარჩევნო კომისიის  

თავმჯდომარემ  უნდა გადმოგცეთ:  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია 

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და რეგისტრატორის ბეჭდით 

დამოწმებული საჭირო რაოდენობის  საარჩევნო ბიულეტენები 

 სპეციალური კონვერტები  

 დალუქული გადასატანი საარჩევნო ყუთი, რომელშიც მოთავსებული უნდა იყოს 

საკონტროლო ფურცელი 

 ამომრჩეველთან მისვლისას მოსთხოვეთ მას წარმოადგინოს: 

 საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID ბარათი ან საქართველოს 

     მოქალაქის  პასპორტი 

 იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში-დევნილის მოწმობა საქართველოს 

მოქალაქის  პირადობის  მოწმობასთან/ID ბარათთან ან პასპორტთან ერთად 

 შეადარეთ ამომრჩეველის პირადი ნომერი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში არსებულ 

პირად ნომერს 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში თქვენი ხელმოწერით დაადასტურეთ საარჩევნო 

ბიულეტენის გაცემა  

 სთხოვეთ ამომრჩეველს, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში თავისი გვარის გასწვრივ 

ხელმოწერით დაადასტუროს საარჩევნო ბიულეტენის მიღება 

 გადაეცით ამომრჩეველს რეგისტრატორის ხელმოწერითა და რეგისტრატორის ბეჭდით 

დამოწმებული საარჩევნო ბიულეტენი 

 ამომრჩევლის მიერ ბიულეტენის შევსების შემდეგ, გადაეცით მას სპეციალური კონვერტი 

და მიუთითეთ, მოათავსოს  მასში გადაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენი 

 სთხოვეთ ამომრჩეველს მოათავსოს სპეციალური კონვერტი გადასატან საარჩევნო ყუთში 

 კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გადასატანი საარჩევნო ყუთის ჭრილი დალუქეთ 

იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ლუქის დაზიანების გარეშე   მისი გახსნა 
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 კენჭისყრის დღის არა უგვიანეს 20 საათისა გადასატანი საარჩევნო ყუთი დააბრუნეთ 

საარჩევნო უბანზე 

 კენჭისყრის შენობაში დაბრუნების შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს გადაეცით 

გამოუყენებელი ბიულეტენები და სპეციალური კონვერტები დაელოდეთ საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის   შემდგომ   მითითებებს 

 

ყურადღება! 

 თუ დაირღვა გადასატანი საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობა, აღნიშნულის თაობაზე 

დაუყოვნებლივ აცნობეთ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. შეადგინეთ 

შესაბამისი ოქმი (აღნიშნეთ მიზეზი) და ხელი მოაწერეთ თანმხლებ პირებთან ერთად. 

დაელოდეთ კომისიის თავმჯდომარის შემდგომ მითითებებს 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეთა მიმართ არ 

გამოიყენება მარკირება 

 ფიზიკური მდგომარეობის მქონე ამომრჩევლის მიერ გადასატანი საარჩევნო ყუთის 

მეშვეობით ხმის მიცემის შემთხვევაში, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის გრაფაში  – 

„ამომრჩევლის ხელმოწერა” – გააკეთეთ ჩანაწერი „ფიზიკური მდგომარეობა” და 

დაადასტურეთ პირადი ხელმოწერით 
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დანართი  №11 

 

საარჩევნო ყუთის და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი  კომისიის წევრის 

ფუნქციები  (მუხლი  65) 

 

 მუდმივად უნდა იმყოფებოდეთ საარჩევნო ყუთთან 

 უნდა აკონტროლოთ საარჩევნო  ყუთი და სპეციალური კონვერტები 

 დახურული უნდა გქონდეთ საარჩევნო ყუთის სპეციალური კონვერტის  ჩასაგდები 

ჭრილი 

 ფარული კენჭისყრის კაბინიდან ამომრჩევლის გამოსვლის შემდეგ უნდა მიუთითოთ მას, 

განცალკევებით მდგარი მაგიდიდან დამოუკიდებლად აიღოს ერთი სპეციალური 

კონვერტი და მოათავსოს მასში გადაკეცილი საარჩევნო  ბიულეტენი 

 მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი 

აქვს, უნდა გახსნათ საარჩევნო ყუთის ჭრილი და მიუთითოთ ამომრჩეველს 

სპეციალური კონვერტი მოათავსოს საარჩევნო ყუთში 

 სთხოვეთ ამომრჩეველს დატოვოს საარჩევნო უბანი 

 

ყურადღება! 

 მხოლოდ ამომრჩეველს აქვს უფლება, საარჩევნო ბიულეტენი მოათავსოს სპეციალურ 

კონვერტში, გამონაკლისია ფიზიკური მდგომარეობის მქონე ამომრჩევლი, რომლის 

ნაცვლად, მისი თანდასწრებით, ბიულეტენს სპეციალურ კონვერტში ათავსებს და შემდეგ 

საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი რომელიც დაეხმარება მას კენჭისყრის 

კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენის შევსებაში 

 საარჩევნო ყუთთან ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა არ შეიძლება 

 საარჩევნო კომისიის წევრს არ აქვს უფლება გახსნას შევსებული საარჩევნო ბიულეტენი 

 უფლება გაქვთ, ამომრჩევლის მიერ სპეციალურ კონვერტში ბიულეტენის მოთავსებამდე 

მოსთხოვოთ მას გიჩვენოთ, რომ მას ხელთ აქვს ერთი საარჩევნო ბიულეტენი და ერთი 

კონვერტი. ამომრჩეველი ვალდებულია შეასრულოს ეს მოთხოვნა 
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დანართი  №12 

 

ფოტოვიდეოგადაღება საარჩევნო უბანზე 

 
(მომზადებულია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 24 სექტემბრის №42/2012 

დადგენილების მიხედვით) 

 
 

 

 
კენჭისყრის ფარულობის უზრუნველყოფის მიზნით, დაუშვებელია: 

 კენჭისყრის კაბინაში ფოტოვიდეოგადაღება, რათა არ მოხდეს 

ამომრჩევლის არჩევანის გამჟღავნება;  

 ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილი 

(სამაგიდო) ვერსიისა და სხვა ისეთი ინფორმაციის თუ მასალის 

გადაღება, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით არ 

განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას.  

 

კენჭისყრის პროცესის ხელისშეუშლელად მიმდინარეობის უზრუნველყოფის მიზნით: 

 ინტერვიუს ჩაწერა კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებთან დასაშვებია 

მხოლოდ კენჭისყრის შენობის გარეთ; 

 ინტერვიუს მიცემა საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ უნდა განხორციელდეს კენჭისყრის 

პროცესში მათთვის განკუთვნილი მოვალეობების შესრულების შეფერხების გარეშე. 

 

 
 

 
 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ: 

 ამომრჩეველს, ხმის მიცემისათვის საჭირო დროის განმავლობაში; 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებსა და ზემდგომი საარჩევნო კომისიის 

წევრებს/წარმომადგენლებს; 

 საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის 

არაუმეტეს 1 წარმომადგენელს); 

 მედიის აკრედიტებულ წარმომადგენლებს (პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის ერთი და 

იმავე საშუალების არაუმეტეს 3 წარმომადგენელს); 

 რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი 

და იმავე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს 1 დამკვირვებელს); 

 რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე 

საერთაშორისო ორგანიზაციის არაუმეტეს 2 დამკვირვებელს (დამატებით შესაძლოა 

ახლდეს თარჯიმანი). 

 

 

I 

 

! 
კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი, რომელიც კამერით ტოვებს 

კენჭისყრის შენობას ინტერვიუს ჩასაწერად, კარგავს საარჩევნო უბანზე 

ფოტოვიდეოგადაღების წარმოების უფლებას და საარჩევნო პროცესზე 

დაკვირვების მიზნით კენჭისყრის შენობაში ხელახლა შესვლა შეუძლია 

ფოტოვიდეოგადამღები აპარატის გარეშე 

საარჩევნო უბნის გახსნიდან (დილის 7 საათი) საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პერიოდის ჩათვლით 
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საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით: 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ აწარმოონ 

ფოტოვიდეოგადაღება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოყოფილი 

სპეციალური ადგილიდან, გადაღების სუბიექტიდან/ობიექტიდან არანაკლებ 3 მეტრის 

მანძილის დაშორებით, საიდანაც ჩანს საარჩევნო პროცესი. 

 

 

 

საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით: 

 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ დაუბრკოლებრივ 

გადაიღონ კენჭისყრის პროცესის ის პერიოდი საარჩევნო უბნებში, სადაც მაღალი 

საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ამომრჩევლები (პოლიტიკური თანამდებობის პირები, 

საარჩევნო სუბიექტებისა და პოლიტიკური გაერთიანებების ხელმძღვანელები, რელიგიური 

ლიდერები) აძლევენ ხმას, რის შემდგომაც, ფოტოვიდეოგადამღები აპარატები უნდა 

გატანილ იქნას კენჭისყრის შენობიდან.  

 

 ერთი და იმავე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებას უფლება აქვს, 

კენჭისყრის პროცესის განმავლობაში ერთხელ არაუმეტეს 10 წუთისა საარჩევნო უბანზე 

ფოტოვიდეოგადაღება აწარმოოს ნებისმიერი ადგილიდან, კენჭისყრის ფარულობის 

უზრუნველყოფის დაცვით. 

 

 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს (მათ შორის, მედიის წარმომადგენლებს, 

რომლებსაც სურვილი აქვთ ფოტოვიდეოგადაღება აწარმოონ 10 წუთზე მეტი ხნის 

განმავლობაში) შეუძლიათ კენჭისყრის მთელი დღის განმავლობაში აწარმოონ 

ფოტოვიდეოგადაღება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოყოფილ 

ადგილზე განთავსებული სტაციონალური ფოტოვიდეოგადამღები აპარატის მეშვეობით. 

სპეციალურად გამოყოფილი ადგილიდან უნდა ჩანდეს საარჩევნო ყუთი. 

 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი, რომელიც 

ფოტოვიდეოგადაღებისთვის გამოყოფილი ადგილიდან გადაადგილდება კამერით 

ან ფოტოვიდეოგადაღების აპარატით ტოვებს კენჭისყრის შენობას, კარგავს 

საარჩევნო უბანზე ფოტოვიდეოგადაღების წარმოების უფლებას და საარჩევნო 

პროცესზე დაკვირვების მიზნით კენჭისყრის შენობაში ხელახლა შესვლა შეუძლია 

აღნიშნული აპარატის გარეშე 

 

 

 

II 

 კენჭისყრის დღეს, საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩევლის მოსვლის პერიოდიდან 

ბოლო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის პერიოდში 

 

! 

ფოტოვიდეოგადაღების წარმოების წესების დარღვევის შემთხვევაში საუბნო 

საარჩევნო კომისია ხმათა უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას 

შესაბამისი პირის კენჭისყრის შენობიდან გაძევების შესახებ 

დარღვევებზე 

რეაგირება 

III 

კენჭისყრის დღეს, დილის 7 საათიდან პირველი ამომრჩევლის საარჩევნო უბანში 

მოსვლამდე და საარჩევნო უბანში ბოლო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის შემდგომი 

პერიოდიდან შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პერიოდის ჩათვლით 
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը բաղկացած է 13 անդամից  (Ընտրական օրենսգիրք –

Հոդված  24.1): 

 6 անդամի՝ մրցույթի հիման վրա  ընտրում է Տարածքային ընտրական  հանձնաժողովը, 

 7  անդամի  նշանակում են  կուսակցությունները: 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  անդամի  լիազորությունը սկսվում է  տեղամասային  

ընտրական հանձնաժողովի հավաքման առաջին օրը և դադարում է համապատասխան 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովում քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ  

արձանագրությունը  կազմելուն  պես (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված 25.14): 

 

 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  8.23; Հոդված 25.21) 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  ղեկավար անձինք են.  

 Հանձնաժողովի  նախագահը, 

 Նախագահի տեղակալը, 

 Հանձնաժողովի քարտուղարը: 

Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, նախագահի տեղակալ և քարտուղար 

ընտրվում է  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  առաջին  նիստում (տես՝ Հավելված  

№1;  №2), որը  տեղի է ունենում  մինչև  ընտրությունների   օրը 34-րդ  օրից  ոչ  ուշ (սեպտեմբերի  

23): Նիստը  հրավիրվում է  տարածքային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի կողմից: 

Նիստը  իրավասու է, եթե  դրան ներկա է  հանձնաժողովի  լրիվ կազմի  մեծամասնությունը, 7 

անդամից ոչ պակաս: Նիստը մինչև նախագահ ընտրելը ղեկավարում է հանձնաժողովի  տարեց  

անդամը:  

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմը եւ աշխատանքի կարգը 

Գլուխ I. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման կարգը 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման կարգը եւ լիազորության  ժամկետը 

 
        Մաս I 

 

Ուշադրություն. 

Ընտրական հանձնաժողովի անդամը չի հանդիսանում  իրեն նշանակող/ընտրող սուբյեկտի  

ներկայացուցիչը: Նա իր  գործունեությունում անկախ  է  եւ  ենթարկվում է  միայն 

Վրաստանի  օրենսդրությանը: 

Ուշադրություն. 

Արգելված է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  անդամի  վտարումը մինչեւ  

քվեարկության  օրը 15  օր շուտ (հոկտեմբերի 12) (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  29.9): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  ղեկավար անձանց ընտրության կարգը 
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի/ նախագահի տեղակալի/քարտուղարի 

ընտրության կարգը (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված   25) 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի   նախագահ/նախագահի տեղակալ/քարտուղար  

ընտրվում է հանձնաժողովի անդամներից, անվանական քվեարկությամբ, հանձնաժողովի    

լրիվ կազմի  մեծամասնությամբ:  Թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունի հանձնաժողովի  

առնվազն 2 անդամ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի/նախագահի տեղակալի/քարտուղարի   

ընտրությունը  ձևակերպվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  կարգադրությամբ  

(տես՝ Հավելված  №3): 

Եթե սահմանված ժամկետում չի ընտրվում ընտրական հանձնաժողովի  նախագահ/նախագահի 

տեղակալ/քարտուղար,նշված պաշտոնի  անձի  պարտականությունը, մինչև նրա  ընտրությունը  

կատարում է  հանձնաժողովի այն  անդամը,  ով  քվեարկությունում  բոլորից  շատ  ձայն 

կստանա,  իսկ  ձայների  հավասարության դեպքում՝ նրանցից  վիճակահանությամբ  որոշված 

անձը: 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը (Ընտրական օրենսգիրք - Հոդված   27.1). 

 Հրավիրում և  ղեկավարում է  հանձնաժողովի  նիստը, 

 Ստանում և  բաժանում է հանձնաժողով  մտած  փաստաթղթերը և  թղթակցությունը, 

 Անձամբ պատասխանատու է ընտրական փաստաթղթերը և գույքը  պահպանելու/հանձնելու  

համար, 

 Առաջադրանք է տալիս նախագահի տեղակալին, հանձնաժողովի քարտուղարին և  

հանձնաժողովի  այլ անդամներին, 

 Քվեարկության օրը կազմակերպում է վիճակահանությամբ հանձնաժողովի  անդամների  

միջև  գործառույթների բաշխումը, 

Ուշադրություն՝ 

 Միեւնույն թեկնածուի  անվանել կարելի է  միայն երկու անգամ: 

 Անվանված թեկնածուն իրավունք ունի  մասնակցելու  քվեարկությանը  եւ  ձայն տալ  

սեփական  թեկնածության  օգտին: 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ/նախագահի տեղակալ/ 

քարտուղար չեն կարող լինել միևնույն ընտրական սուբյեկտի կողմից նշանակված 

հանձնաժողովի անդամները (որպես մեկ ընտրական սուբյեկտ է համարվում «Բիձինա 

Իվանիշվիլի – վրացական երազանք» դաշինքը և դրանում մտնող քաղաքական 

կուսակցությունները՝ «Վրացական երազանք – ժողովրդավարական Վրաստան», 

Պահպանողական կուսակցությունը, Ա./կ. «Արդյունաբերությունը կփրկի Վրաստանը», 

կ/մ.«Ազգային ֆորում», հանրապետական կուսակցություն, «Մեր Վրաստանը՝ ազատ 

ժողովրդավարներ»): 

 

 

 

Գլուխ  II. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  աշխատանքի կարգը 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար անձանց  լիազորությունները  
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 Պատասխանատու է ընտրական տեղամասի շենքում և մերձակա տարածքում 

կարգապահության պաշտպանության համար, 

 Պարտավոր է քվեարկության շենք  չթողնել  առանց համապատասխան  կրծքանշանների 

անձանց, 

 Քվեարկության արդյունքները ամփոփելուն պես վերադաս տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովին  է փոխանցում  բոլոր  ընտրական փաստաթղթերը:  

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալ (Ընտրական  օրենսգիրք -  

Հոդված 27.2). 

 Կատարում է հանձնաժողովի նախագահի  պարտականությունը, եթե հանձնաժողովը  չունի  

նախագահ կամ  նա չի կարող  կատարել իր  պարտականությունները, 

 Հանձնաժողովի նախագահի  կարգադրությամբ իրականացնում է հանձնաժողովի  

նախագահի  առանձին  լիազորություններ:  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   27.3) 

 Պատրաստում է հանձնաժողովի նիստի օրակարգի և կարգադրությունների  նախագծերը, 

 Պատասխանատու է  հանրային  տեղեկատվություն տալու համար, 

  Կազմում է հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, այդ թվում, քվեարկության 

արդյունքների ամփոփիչ արձանագրությունը: 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստ հրավիրում է  

հանձնաժողովի  նախագահը իր  նախաձեռնությամբ  կամ  իր  

տեղակալի  պահանջով:  

Նիստ հրավիրելու մասին որոշում ընդունելուն պես, հանձնաժողովի 

քարտուղարը  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում աչքի 

ընկնող տեղում փակցնում է  հայտարարություն նիստ հրավիրելու 

մասին, նշելով  նիստի ամսաթիվը, ճիշտ ժամանակը և ենթադրական օրակարգը (Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի Ռեգլամենտ - Հոդված  9.1-9.2): 

Նախագահի տեղակալը,  իսկ նրա  բացակայության դեպքում՝ հանձնաժողովի քարտուղարը, 

անձամբ պատասխանատու է նիստի ամսաթիվը և այն սկսելու ճիշտ ժամանակը  տեղեկացնելու 

հանձնաժողովի բոլոր անդամներին (Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  ռեգլամենտ – 

Հոդված  9.3): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստը բաց է: Տեղամասային ընտրական  

հանձնաժողովի  նիստին  ներկա գտնվելու իրավունք ունեն  (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    

8.15). 

 ԿԸՀ-ի և տարածքային ընտրական  հանձնաժողովի  անդամները, 

 ԿԸՀ-ի և տարածքային ընտրական  հանձնաժողովի  ներկայացուցիչները, 

 ԿԸՀ-ի աշխատակազմի աշխատակիցները, 

 Համապատասխան ընտրական հանձնաժողովում լիազորագրված մեդիայի 

ներկայացուցիչները,  

 Ընտրական սուբյեկտների  մեկական ներկայացուցիչ, 

 Տեղական դիտորդական  կազմակերպությունների  մեկական  դիտորդ,  

 Միջազգային  դիտորդական կազմակերպությունների  մեկական  դիտորդ (թարգմանչի հետ): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստերի նախապատրաստում  
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն  իրավունք  ունի  կարգապահությունը խախտելու և 

հանձնաժողովի աշխատանքը  խանգարելու  դեպքում,  կարգ ու  կանոնը  խախտող  անձին  

վտարել  նիստի  դահլիճից, ինչը  նշվում է  նիստի  արձանագրության մեջ  (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված    8.15): 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստը ղեկավարում է  հանձնաժողովի  նախագահը 

կամ  նրա  հանձնարարությամբ՝ նախագահի տեղակալը (տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի ռեգլամենտ – Հոդված  9.7): Նիստը  իրավասու է,  եթե  դրան  ներկա է  

հանձնաժողովի  լրիվ  կազմի  մեծամասնությունը 7 անդամից  ոչ պակաս)  (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված   8.3): 

Հանձնաժողովի  անդամները  նիստին  ներկայությունը  հաստատում են  ներկայության  թերթին 

ստորագրությամբ (Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  Ռեգլամենտ – Հոդված  9.5): 

Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը պատրաստում է  հանձնաժողովի  քարտուղարը: 

Քննարկվելիք հարցը քվեարկվում է  արված առաջարկությունների  հերթականության 

համաձայն (Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  Ռեգլամենտ – Հոդված  9.4; Հոդված  

10.2): 

Հանձնաժողովի  բոլոր անդամները  օրակարգով նախատեսված հարցերի կապակցությամբ  

իրավունք  ունեն խոսքով ելույթ ունենալ  2 րոպեի ընթացքում: Հանձնաժողովի  նիստին ներկա 

գտնվելու  իրավունք ունեցող  անձինք  նիստում խոսքով ելույթ են  ունենում  նիստի  

նախագահի համաձայնությամբ, հանձնաժողովի անդամներից հետո (Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի  Ռեգլամենտ – Հոդված  10.6; Հոդված 9.11): 

 

 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  նիստերին  հարցերի  քննարկման և  որոշումների  

ընդունման  ընթացքը ամրագրվում է նիստի արձանագրությունում: Հանձնաժողովի  

քարտուղարը  նիստի  արձանագրությունը ձևակերպում է նիստից հետո մեկ օրվա  ժամկետում 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  8.8): Նիստի արձանագրությունը  ստորագրում են նիստի 

նախագահը և հանձնաժողովի քարտուղարը (Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  

Ռեգլամենտ - Հոդված 9.8): 

Արձանագրությունը համարակալվում և գրանցվում է Գրանցամատյանի «Տրված  

փաստաթուղթ«  բաժնում: 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստի արձանագրություն 

Ուշադրություն. 

Հանձնաժողովի  անդամը,  ով չի համաձայնում  հանձնաժողովի  որոշմանը, իրավունք ունի  

արտահայտել տարբերվող կարծիք, որը կմտցվի նիստի արձանագրության մեջ: Տարբերվող 

կարծիք ունեցող հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է  հարգել և  ենթարկվել  հանձնաժողովի 

կողմից ընդունված որոշումներին: Նա իրավունք չունի  իր արարքով խանգարել 

հանձնաժողովի որոշումների գործադրմանը (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված   8.9): 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստի  ընթացքը 
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(Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի Ռեգլամենտ – Հոդված  11) 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովը   վարում է  է  Գրանցամատյան, որի    վարման   

համար  պատասխանատու է  հանձնաժողովի քարտուղարը:  

Գրանցամատյանը  կազմված է երկու մասից. 

I. Մուտքագրված   փաստաթղթեր 

Հանձնաժողովի  քարտուղարը  պարտավոր է փաստաթուղթ/դիմում մտցնելիս՝ գրանցել  

«մուտքագրված  փաստաթուղթ»:  

 

 

 

 

 

 

II. Տրված փաստաթղթեր  

Հանձնաժողովի քարտուղարը պարտավոր է փաստաթուղթ տալը գրանցել տրված 

փաստաթղթերի մասում:  

Գրանցամատյանը փակվում է  ամեն օրվա ժամը  18-ին: Մատյանի երկու  մասերում,  վերջին  

գրանցումից հետո,  կատարվում է նշում «Մատյանը փակ է»,  նշվում է  ամսաթիվը և  ճիշտ 

ժամանակը: Նշված գրանցումը հանձնաժողովի քարտուղարը  հաստատում է  ստորագրությամբ  

(Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի Ռեգլամենտ - Հոդված 11.15): 

 

 

(Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի Ռեգլամենտ - Հոդված 6) 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  իրավական  ակտեր են.  

 Հանձնաժողովի  կարգադրությունը, 

 Հանձնաժողովի  նախագահի կարգադրությունը, 

 Քվեարկության  արդյունքների  ամփոփիչ արձանագրությունը:  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  որոշումը  ձևակերպվում է  կարգադրությամբ: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը  կարգադրություն  կարող է արձակել. 

 Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  ղեկավար անձանց  ընտրության և  պաշտոնից  

վաղաժամկետ  ազատման մասին   (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  25; Հոդված  29.3), 

 Քվեարկության շենքի ժամանակավոր փակման/քվեարկության ընդհատման/դադարեցման 

մասին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կարգադրությունը   

հաստատելու  կամ  չեղյալ հայտարարելու մասին   (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   60.4), 

 Քվեարկության  դադարեցման և  ընտրական տեղամասի  փակման մասին  (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված   60.4), 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  գործավարության կարգը 

 

Ուշադրություն! 

Փաստաթուղթ/դիմում  ստանալուց եւ  մատյանում  պատշաճ  գրանցելուց  հետո  

հանձնաժողովի քարտուղարը  պարտավոր է  տալ տեղեկանք, որտեղ  նշվում է  

փաստաթղթի/դիմումի  ընդունման  ամսաթիվը և  ճիշտ  ժամանակը, ինչպես նաև  

մատյանում դրան  տրված գրանցման համարը: Նշված տեղեկանքը  հանձնաժողովի 

քարտուղարը պետք է  վավերացնի  ստորագրությամբ (Տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի  Ռեգլամենտ - Հոդված  11.5): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  իրավական ակտերը 
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 Քվեատուփի  բացման ժամանակ, ընտրական փաստաթղթերը  դրոշմակնքելու և  

տարածքային ընտրական հանձնաժողովում ներկայացնելու մասին, եթե  հանձնաժողովը  

գտնում է, որ  խախտվել են  ընտրական օրենսգրքի  պահանջները   (Ընտրական  օրենսգիրք 

-  Հոդված   68): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի  կարգադրությունն արձակվում է. 

 Քվեարկության շենքի ժամանակավոր փակման/քվեարկության ընդհատման/դադարեցման 

մասին  (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    60.3), 

 Քվեարկության շենքի բացման/քվեարկության շարունակման մասին (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված 60.3), 

 Նախագահի տեղակալին հանձնաժողովի  նախագահի  առանձին  լիազորություններ  

շնորհելու մասին (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  27.2.Բ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  կարգադրությունների  նախագիծը  պատրաստում 

է  հանձնաժողովի  քարտուղարը (Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  Ռեգլամենտ – 

Հոդված 9.4): Հանձնաժողովի կարգադրությունը ընդունված կհամարվի, եթե դրան  աջակցի  

նիստին  ներկա  գտնվողների մեծամասնությունը, սակայն  ոչ  պակաս հանձնաժողովի լրիվ 

կազմի մեկ երրորդից (5 անդամից ոչ պակաս), ձայները  հավասար  բաժանվելու  դեպքում  

որոշիչ է  համարվում նիստի նախագահի ձայնը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  8.4-5): 

Հանձնաժողովի կարգադրությունը ստորագրում են  նիստի  նախագահը և հանձնաժողովի  

քարտուղարը: Հանձնաժողովի կարգադրությունը  երկրորդ օրն ևեթ փակցվելու է  ընտրական 

տեղամասում (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    30.4;Հոդված 26.3; Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի Ռեգլամենտ – Հոդված  6.4): 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության շենքում աչքի ընկնող տեղում 

փակցնում է թեկնածուների ցուցակները (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված 58.4.դ,  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  Ռեգլամենտ – Հոդված 8.2.բ-գ): 

 

 

 

Ուշադրություն! 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի  կարգադրությունը  պետք է  

ձևակերպվի  այն  ընդունելուց անմիջապես  հետո, որը   երկրորդ  օրվանից  ոչ ուշ պետք է  

փակցվի  ընտրական տեղամասում աչքի ընկնող  տեղում: Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի  նախագահի  կարգադրությունը  ստորագրում է հանձնաժողովի  

նախագահը (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված 30.4, Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի Ռեգլամենտ - Հոդված 6.4): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստում կարգադրություն ընդունելու կարգը  

 

Ուշադրություն! 

Ընտրական հանձնաժողովի անդամին արգելվում է  մասնակցել ընտրական  քարոզչությանը 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված    45.4.ա): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընդգրկվածությունը և  

սահմանափակումները  նախընտրական քարոզչությանը /քարոզարշավին  
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(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  31) 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովը  առաջին  հավաքման  օրից  ոչ ուշ (մինչև 

քվեարկության օրը 34-րդ օրից ոչ  ուշ՝ (սեպտեմբերի 23) փոխանցում է  տարածքային        

ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից  ստորագրված 

համընդհանուր ընտրացուցակը, որը հատկացված է հանրային տեղեկատվության համար 

(պատի  ցուցակ):  

Պատի ցուցակը անհապաղ պետք է փակցվի  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  

շենքում աչքի  ընկնող տեղում:  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին  մինչև քվեարկության օրը  երկրորդ օրվանից  ոչ 

ուշ  (հոկտեմբերի 25)  փոխանցվում են ճշգրտված  ցուցակների  վերջնական  տարբերակները. 

 Ընտրական հանձնաժողովին  հատկացված  տարբերակ (սեղանի ցուցակ), 

 Հանրային տեղեկատվությանը հատկացված տարբերակ (պատի  ցուցակ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   26.2.Բ) 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովը.  

 Ստուգում է  համընդհանուր  ընտրացուցակի  ճշգրտությունը, 

 Սխալների  կամ անճշտությունների  հայտնաբերման դեպքում, հաջորդ  օրվանից ոչ ուշ, 

սակայն  մինչև  ընտրությունները  16-րդ օրից  ոչ  ուշ (հոկտեմբերի 11), ցուցակում 

փոփոխություն մտցնելու առաջարկությամբ դիմում է տարածքային ընտրական  

հանձնաժողովին:  

 Ցուցակների կապակցությամբ ստացված դիմումները անհապաղ փոխանցում է  

տարածքային  ընտրական հանձնաժողովին:  

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործունեությունը  

նախընտրական  ժամանակաշրջանում 

Գլուխ I. Ընտրացուցակներ 

 

 

       Մաս II 

 

Ուշադրություն! 

 Պատի ցուցակների  նախնական  տարբերակը  պետք է  հանվի եւ  նույն տեղում  փակցվի  

ճշգրտված տարբերակը: 

 Չի թույլատրվում  սեղանի ցուցակը և դրա պատճեն  տալ  հանրային  տեղեկատվության  

տեսքով:  

 

Համընդհանուր ընտրացուցակի  տվյալների  վերստուգում 

Համընդհանուր  ընտրացուցակները եւ  դրանց  հրապարակման  կարգը 
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(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  32) 

Ընտրողների հատուկ ցուցակը  կազմում և  կարգադրությամբ  հաստատում է  տարածքային       

ընտրական հանձնաժողովը և  մինչև  քվեարկության օրը,  3-րդ օրից  ոչ ուշ (հոկտեմբերի 24)  

կհանձնի  համապատասխան տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովին:  

Եթե քվեարկության օրը ընտրություններին մասնակցելու  պահանջով  տեղամասային  

ընտրական հանձնաժողովին  դիմում է  ընտրող,  ով  մինչև  ընտրությունների  օրը,  16-րդ  օրից 

(հոկտեմբերի 11) ոչ  ուշ,  չի հասցրել  դիմել  հանձնաժողովին ցուցակում գրանցվելու   

պահանջով, (ժամանեց  արտասահմանից, դուրս  գրվեց  հիվանդանոցից, ազատվեց  

ազատազրկման  հիմնարկությունից), համապատասխան  փաստաթղթեր  ներկայացնելու 

դեպքում (տեղեկանք  սահմանը  հատելու մասին (գրանցում  անձնագրում, տեղեկանք 

բուժական հիմնարկությունից  դուրս գրվելու մասին, կամ  տեղեկանք  ազատազրկման  

հիմնարկությունից  ազատագրվելու մասին), նրան հատուկ  ցուցակում հաշվարկում է  

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը և  ընտրացուցակին  կցում է  ներկայացված  

փաստաթղթերի  լուսանկարային  պատճեները (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  31.12): 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  33, Հոդված  34.2.ե) 

Շրջիկ  քվեատուփի ցուցակի  ձևավորման համար  պատասխանատու է  տեղամասային  

ընտրական հանձնաժողովը: Շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակը   կազմվում է  համընդհանուր  և  

հատուկ ցուցակների հիման վրա: 

Ընտրողին շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակում  մտցնում են,  եթե.  

 Սահմանափակ  կարողության  կամ/և առողջական վիճակի  պատճառով չի կարող գնալ 

քվեարկության շենք (այդպիսի  ընտրողների թվաքանակը չպետք է  գերազանցի ընտրական 

տեղամասի համընդհանուր ցուցակում  գոյություն ունեցող  ընտրողների  3 տոկոսին: Նշված 

քանակության լրանալուց հետո  տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  նախագահը  

պարտավոր է յուրաքանչյուր  նոր  մտած  դիմումի մասին անհապաղ  տեղեկացնել  

տարածքային  ընտրական հանձնաժողովին և սպասել  համապատասխան ցուցմունքներին),  

 Գտնվում է  ընտրական տեղամասի  տարածքում, բայց  դժվար  հասանելի տեղում (նման 

դեպքում  խորհուրդ է տրվում  խորհրդատվություն  անցնել  տարածքային ընտրական  

հանձնաժողովի  մոտ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընտրողների հատուկ ցուցակ  

 

Շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակի  ձևավորման կարգը 

Ուշադրություն! 

Ընտրողը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին գրավոր կամ հեռախոսային  

հաղորդմամբ, շրջիկ քվեատուփի միջոցով  ձայն  տալու  պահանջով,  դիմում է մինչեւ  

քվեարկության օրը   գոնե 2- օրով շուտ  (հոկտեմբերի 24): Հանձնաժողովի քարտուղարը 

Գրանցամատյանում նշում է  ընտրողի  գրավոր դիմումի կամ հեռախոսային բանավոր 

դիմումի, հեռախոսային հաղորդագրության  մուտքի  ճիշտ ժամանակ, 

հեռախոսահամարը, ընտրողի անվունը, ազգանունը, նրա անձնական համարը և այն 

հասցեն, որտեղ ընտրողը պահանջում է  տանել շրջիկ քվեատուփը:Եթե այս հասցեն չի 

մտնում այն ընտրական տեղամասի տարածքի սահմաններում, որտեղ գրանցված է  

ընտրողը, նրան բացատրվում է, որ չի մտցվի շրջիկ քվեատուփի ցուցակում: 
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 Բուժվելու համար  պառկած է հիվանդանոցում կամ այլ  ստացիոնարային  բուժական  

հիմնարկությունում և  այնտեղ չի բացվում  ընտրական տեղամաս (քվեարկության օրը  

ստացիոնարային/բուժական հիմնարկությունում գտնվող ընտրողի մասին  լրատվություն  

տարածքային   ընտրական  հանձնաժողովը  կհաղորդի  տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովին մինչև  քվեարկության օրը՝ 2 օրից  ոչ  ուշ), 

 Զինծառայող է, ծառայում է  պետական սահմանին տեղաբաշխված  զինվորական   

զորամասում, որը  ընտրական տեղամասից  հեռու  է  գտնվում  և  այնտեղ  չի բացվում  

ընտրական տեղամաս, 

 Գտնվում է կալանքում: 

Շրջիկ  քվեատուփի ցուցակում  կմտցվեն  ընտրողի  նույն տվյալները, ինչը կա  համընդհանուր  

ընտրացուցակում և  լրացուցիչ  կնշվի նրա  հերթական  համարը  ընդհանուր  կամ հատուկ  

ցուցակում:  

Շրջիկ քվեատուփի ցուցակում ընտրողին մտցնելու դեպքում ընդհանուր և հատուկ  ցուցակների 

երկայնքով «Փաստացի  վիճակ»  սյունակում պետք է կատարվի  նշում՝ «Շրջիկ  քվեատուփ»: 

Շրջիկ քվեատուփի  ցուցակը   այն կազմելուն պես  աչքի ընկնող տեղում   փակցվում է  

տեղամասային ընտրական   հանձնաժողովի և  քվեարկության  շենքերում: 
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որոշում) 

Ընտրացուցակների վերստուգման նպատակով, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

անդամները մինչև քվեարկությունը 30-րդ օրից ոչ շուտ (սեպտեմբերի 27) և 20-րդ օրից ոչ ուշ 

(հոկտեմբերի 7) բաժանում են  ընտրողի տվյալների քարտեր:  

 

 

 

 

 

 

Ուշադրություն! 

 Շրջիկ քվեատուփի ցուցակում մտցվելիք  ընտրողների մասին տեղեկատվությունը 

անհապաղ պետք է  փակցվի  ընտրական տեղամասում  աչքի ընկնող տեղում: 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, ընտրական սուբյեկտի 

ներկայացուցիչները և դիտորդներն իրավունք ունեն, վերստուգել շրջիկ  քվեատուփի 

միջոցով ձայն  տալու  պահանջի  հիմնարարությունը եւ  մինչև  ընտրությունների օրը, 

ցանկացած ժամանակ, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի առջև բարձրացնեն 

այս անձանց  շրջիկ  քվեատուփի   ցուցակում  մտցնելու  նպատակահարմարության 

հարցը: Նշված հարցի կապակցությամբ  որոշումն  ընդունում է  տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովը:  

 

Ընտրողի  տվյալների  քարտ  

 

Ուշադրություն! 

Ընտրողի  տվյալների քարտերի բաժանումը պետք է կատարվի տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի կողմից  կազմված ժամանակակարգին համապատասխան, 

հանձնաժողովի առնվազն 2 անդամի կողմից միաժամանակ: Այս պահանջների ոչպատշաճ 

կատարումը քննարկվում է որպես դիսցիպլինային սխալ: 
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(Ընտրական օրենսգիրք – Հոդված 35) 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովը  իրավասու է  ընտրական տեղամասի տարածքում  

գրանցված և Համընդհանուր  ընտրացուցակում  մտցված բոլոր  ընտրողներին  հոկտեմբերի 24-

ից  ոչ  ուշ   հանձնել   ընտրողի կտրոն:  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, տարածքային ընտրական հանձնաժողովից  

ստանում է  տպագրված ընտրողների կտրոններ,  որտեղ  նշված է.  

 Քվեարկության ամսաթիվը և  ժամանակը, 

 Քվեարկության շենքի  հասցեն, հարկի և  սենյակի համարները,  

 Ընտրողի համարը  ընտրացուցակում, 

 Ընտրողի կողմից  առողջական  վիճակի  կապակցությամբ   կամ այլ  պատճառով  

քվեարկությանը  շրջիկ  քվեատուփի  միջոցով  մասնակցելու  վերաբերյալ դիմում կամ հայտ  

անելու կարգը, տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  հեռախոսի (ֆաքսի) 

համարները և այլ ռեկվիզիտներ, 

 Ընտրական տեղամասի համարը, 

 Ընտրողի ազգանունը, անունը, ծննդյան  ամսաթիվը ( թիվը, ամիսը, տարին),  

 Ընտրողի հաշվարկի  վայրը: 

Ընտրողի այն կտրոնները, որոնք  չեն բաժանվել  ընտրողներին  ըստ նշված  հասցեների,  

հանձնաժողովի անդամները պետք է  վերադարձնեն  հանձնաժողովի քարտուղարին:. 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, քվեարկության նախապատրաստության և  

անցկացման նպատակով,   տարածքային  ընտրական  հանձնաժողովից ստանում է. 

Ընտրական փաստաթղթերը  

 Ընտրողների  համընդհանուր  ցուցակի  վերջնական տարբերակը, 

 Ընտրողների  կտրոնները, 

 Շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակի  բլանկներ,  

 Ընտրական  քվեաթերթիկների   բլոկնոտներ, 

 Հատուկ ծրարներ,  

 Քվեարկության օրվա Գրառումների  գիրք,   

 Ստուգողական  թերթեր,  

 Քվեարկության  արդյունքների  ամփոփիչ արձանագրության և «Ուղղումների  

արձանագրության» ձևերը, 

 Ցուցադրական  արձանագրություն: 

Ուշադրություն! 

Ընտրողի  կտրոն չստանալը չի հանդիսանում  քվեարկությանը  մասնակցելու իրավունքը 

սահմանափակելու  հիմք: 

Գլուխ II. Ընտրական  փաստաթղթերի  ստացում եւ քվեարկության շենքի սարքավորում 

 

Տարածքային  ընտրական հանձնաժողովից  ընտրական փաստաթղթերի և  ընտրական 

գույքի  ստացում 

Ընտրողի կտրոն 
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Ընտրական  գույք, 

 Հիմնական և  շրջիկ  թափանցիկ  քվեատուփեր,  

 քվեատուփերի  դրոշմներ,   

 Քվեախցիկներ , 

 Դրոշմավորման հեղուկ և դրոշմավորումը ստուգող հատուկ սարք  (ուլտրամանուշակագույն  

լապտեր),  

 Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  հատուկ կնիք, 

 Գրանցողների   կնիքներ,  

 Պատճենահան  մեքենա, 

 թանաքային  բարձիկներ: 

Այլ ընտրական նյութ  

 Նախագահի թեկնածուների  ցուցակ, 

 Ընտրական  քվեաթերթիկը լրացնելու  հրահանգ, 

 Քաղվածք Օրենքից.  թե ո՞ր  դեպքում է  քվեաթերթիկը անվավեր, 

 Ընտրական  փաստաթղթերը  փաթեթավորելու  ծրարներ: 

 

  

 

 

 

 

 

Հանձնաժողովի  նախագահը, կամ նախագահի կարգադրության հիման 

վրա՝ նախագահի տեղակալը, հանդիսանում է տարածքային        

ընտրական հանձնաժողովից  ընտրական փաստաթղթերի  ընդունման 

համար  պատասխանատու անձ, իսկ  ընտրական փաստաթղթերի 

պահպանության և ըստ նշանակության հանձնման համար 

պատասխանատու են տեղամասային  ընտրական  հանձնաժողովի 

նախագահը և հանձնաժողովի քարտուղարը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  27.1.Դ, Հոդված  

63.6): 

Ընդունման-հանձնման ակտը  ստորագրում են  ընտրական  փաստաթղթեր  տվող և ընդունող  

անձինք (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  63.10): Ընդունման-հանձնման ակտը տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը գրանցում է Գրանցամատյանում «Մուտքագրված  

փաստաթղթեր» բաժնում:  

 

 

Քվեարկության ընթացակարգեր անցկացնելու համար, 

տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  անդամները  

պարտավոր են  օրենքով սահմանված կարգերի  պահպանմամբ,  

մինչև քվեարկությունը մեկ օրից ոչ ուշ, սարքավորել 

քվեարկության շենքը: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը  

պետք է  սարքավորի. (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    58.4.ա-գ). 

Ուշադրություն! 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը ընտրական քվեաթերթիկները եւ հատուկ 

ծրարները  մինչև քվեարկության սկսվելը,  ժամը 12-ից  ոչ ուշ, փոխանցում է  

տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովներին (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    63.9): 

 

Քվեարկության շենքի սարքավորում  

 

Ընտրական փաստաթղթերի և  գույքի  ընդունման-հանձնման ակտ  

 



 

16 

 Ընտրողների հաշվարկի  սեղանները,  

 Գաղտնի քվեախցիկները. մեկ քվեախցիկ յուրաքանչյուր 500 ընտրողի հաշվով: Քվեախցիկի 

մեկ կողմը  կիսով բաց պետք է  լինի, իսկ վերին  կեսը՝  վարագույրով ծածկված: Գաղտնի  

քվեախցիկում պետք է  լինի  գրիչ, քաղվածք  օրենքից, թե որ  դեպքում  է  քվեաթերթիկը 

անվավեր և ԿԸՀ-ի կողմից սահմանված ընտրական քվեաթերթիկները լրացնելու կարգը 

 Հատուկ ծրարների սեղան (պետք է  դրված լինի  քվեատուփին մոտ), 

 Դասավորված  քվեատուփեր (չկնիքված): 

Քվեարկության շենքում  թափանցիկ  քվեատուփը պետք է  տեղադրված լինի  աչքի  ընկնող 

տեղում այնպես, որ  ընտրողը առանց  խոչընդոտների  մոտենա դրան և ծրարը  քվեատուփի մեջ 

գցելուց հետո անմիջապես  թողնի  ընտրական տեղամասը:  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, սայլակից օգտվող  

սահմանափակ կարողության  ընտրողների  կողմից  մինչև  քվեարկության 

օրը՝ 25-րդ օրից ոչ ուշ (հոկտեմբերի 2) դիմելու դեպքում, մինչև   

քվեարկության  օրը  20-րդ օրից ոչ ուշ (հոկտեմբերի 7) դիմում է պետական 

իշխանությանը և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,  որպեսզի  

նրանք ապահովեն քվեարկության տեղանքի ժամանակավոր, պարզ հարմարվածությունը 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  58.3): 

Ընտրական տեղամասում աչքի ընկնող տեղում  փակցված պետք է լինեն 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված   58.4.Դ; 58.5).  

 Ընտրացուցակները, 

 Ընտրությանը մասնակցող  նախագահի թեկնածուների ցուցակը,, 

 ԿԸՀ-ի կողմից սահմանված ընտրական քվեաթերթիկների  լրացման կարգը, 

 Քաղվածք  օրենքից, թե որ  դեպքում է  քվեաթերթիկը անվավեր, 

 Քվեարկության արդյունքների ցուցադրական  արձանագրությունը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընտրական տեղամասը  բացվում է  քվեարկության օրվա ժամ 7-ին:  

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  անդամները  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործունեությունը  

քվեարկության օրը  

 

Գլուխ I. Ընտրական տեղամասի  բացում և  մինչև քվեարկությունը 

անցկացվելիք  ընթացակարգեր 

 

 

      Մաս III 

 

Ընտրական տեղամասի  բացում  

 

Ուշադրություն! 

Եթե  այդ ժամանակի համար  հանձնաժողովի  անդամների  թիվը  

յոթից  պակաս  հայտնվի,  նշված տեղեկատվությունը  անհապաղ  

հաղորդվում է  տարածքային   ընտրական  հանձնաժողովին, որն  

անմիջապես  ընդունում է համապատասխան որոշում: 



 

17 

պարտավոր են քվեարկության օրվա ընթացքում կրել նրանց հատկացված հատուկ  

վերնազգեստ: Նշված  պահանջը չկատարելը վերադաս ընտրական հանձնաժողովի կողմից  

կքննարկվի  որպես  կարգապահության խախտում և  կհանդիսանա  կարգապահական 

պատասխանատվություն  կրելու   հիմք: 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված   8.16; Հոդված  39.3,6; Հոդված 42.5; Հոդված  44.5) 

Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեն. 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  անդամները,  

 Վերադաս ընտրական  հանձնաժողովի  անդամները/ներկայացուցիչները,  

 Ընտրական սուբյեկտների ներկայացուցիչները (միևնույն ընտրական սուբյեկտի 1 

ներկայացուցչից ոչ ավելի),  

 Գրանցված տեղական  դիտորդական կազմակերպության  դիտորդները (միևնույն տեղական  

դիտորդական  կազմակերպության  1 դիտորդից  ոչ ավելի),  

 Գրանցված միջազգային կազմակերպության դիտորդները (միևնույն միջազգային 

կազմակերպության 2 դիտորդից  ոչ ավելի (լրացուցիչ  հնարավոր է  ուղեկցի  թարգմանիչը),  

 Մեդիայի  լիազորագրված ներկայացուցիչները (մամուլի և  զանգվածային  լրատվության  

միևնույն  միջոցի  3 ներկայացուցչից  ոչ ավելի): 

 

 

 

 
 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  41) 

Դիտորդը և  ընտրական սուբյեկտի  ներկայացուցիչն իրավունք ունեն.  

 Քվեարկության օրվա  ցանկացած ժամանակ գտնվել քվեարկության շենքում, 

անսահմանափակ  տեղաշարժվել ընտրական  տեղամասի   տարածքով և  ազատ, առանց 

խոչընդոտումների դիտարկել  քվեարկության գործընթացի բոլոր  փուլերը  ցանկացած 

տեղից,  

 Քվեարկության օրվա  ցանկացած ժամանակ  փոխարինել իրեն ներկայացնող  

կազմակերպության այլ  գրանցված ներկայացուցչին:  

Դիտորդը, ընտրական սուբյեկտի  և զանգվածային լրատվական  միջոցի  ներկայացուցիչն  

իրավունք չունեն. 

 Միջամտել  ընտրական հանձնաժողովի  գործառույթներին և  գործունեությանը, 

 Ազդեցություն գործել  ընտրողների կամքի  ազատ  դրսևորման վրա, 

 Քարոզչություն անել  ընտրողին  որևէ  ընտրական սուբյեկտի  օգտին կամ  հակառակ,  

 Կրել որևէ  ընտրական  սուբյեկտի  խորհրդանշանը և  նշանը: 

 

 

Ուշադրություն! 

Քվեարկության շենքում  գտնվելու իրավունք  ունեցող  բոլոր անձինք  անպայման պետք է  

կրեն  իրենց  ով  լինելը և  կարգավիճակը  հաստատող  կրծքանշան (Ընտրական  օրենսգիրք 

-  Հոդված 8.17): 

Դիտորդի, ընտրական սուբյեկտի և զանգվածային լրատվական միջոցի  

ներկայացուցչի  իրավական  վիճակը 

Քվեարկության շենքում  գտնվելու  իրավունք ունեցող անձինք 
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(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   61- 62) 

Ընտրական տեղամասը  բացելուց մինչև  քվեարկության սկսվելը  ընթացակարգերը  անց են 

կացվում հետևյալ  հաջորդականությամբ. 

Ընտրական տեղամասը բացելուց անմիջապես  հետո  բացվում է  

քվեարկության օրվա Գրառումների գիրքը (Ընտրական  

օրենսգիրք - Հոդված  61.2.ա): 

Հանձնաժողովի նախագահը, ընտրական տեղամասը բացելուն պես, քվեարկության օրվա  

Գրառումների  գիրքը  փոխանցում է  տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի 

քարտուղարին: Հանձնաժողովի քարտուղարը պարտավոր է,  հանձնաժողովի նախագահի հետ 

միասին, հաշվարկել քվեարկության  օրվա  բոլոր  ընտրական  ընթացակարգերը  և նշել  դրանց 

իրականացման  ժամանակը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   62.3): 

Գրառումների  գրքի առաջին և  երկրորդ  էջերին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 10-րդ և  

հաջորդ էջերում,    հանձնաժողովի  քարտուղարը մտցնում է  քվեարկության շենքում  գտնվող  

հանձնաժողովի  բոլոր անդամների  անունը և  ազգանունը (դրանց ներկայացնող սուբյեկտի  

մատնանշումով),  քվեարկության  շենքում  գտնվելու իրավունք ունեցող  բոլոր անձանց 

տվյալները (անուն, ազգանուն, ներկայացնող կազմակերպությունը կամ ընտրական 

սուբյեկտին) և նրանց  ստորագրությամբ վկայագրում:  

Հանձնաժողովի նախագահը  ստուգում է  կնիքված փաթեթի  ամբողջականությունը, 

որտեղ  տեղավորված  է  տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  հատուկ կնիքը, 

բացում է  դրոշմակնքված   փաթեթը և  կատարում է  կնիքի առաջին հատվածախուցը, որի 

նմուշը արտացոլվում է  քվեարկության  օրվա  Գրառումների գրքում (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված    61.2.Բ): 

Հանձնաժողովի նախագահը  գործառույթները  բաշխելու համար անց է կացնում 

վիճակահանություն: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  անդամների միջև  բաշխվելիք  գործառույթներն են.  

 Ընտրողների հոսքը  կարգավորող, 

 Ընտրողներին գրանցող  (առնվազն մեկ գրանցող  յուրաքանչյուր 300  ընտրողի հաշվով), 

 Քվեատուփը և  հատուկ ծրարները հսկող,  

 Շրջիկ  քվեատուփը տանող  հանձնաժողովի 2 անդամ: 

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահը, մինչև  վիճակահանություն 

անցկացնելը, պետք է  համեմատի  տեղամասային  ընտրական  հանձնաժողովի  անդամների  

թվաքանակը և  բաշխվելիք  գործառույթների  թվաքանակի հետ:  

Ընտրական տեղամասը  բացելուց մինչև  քվեարկության սկսվելը անցկացվելիք  

ընթացակարգեր 

I 

II 

III 

Ուշադրություն! 

Վիճակահանությանը չեն մասնակցում հանձնաժողովի  նախագահը/տեղակալը/հանձնա-

ժողովի քարտուղարը: 
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Այն դեպքում, եթե վիճակահանություն անցկացնելու ժամանակ ներկա գտնվող   հանձնաժողովի 

անդամների  թվաքանակը  հայտնվի   բաշխվելիք գործառույթներից.  

 1-ով պակաս,  կրճատվում է ընտրողներին գրանցող հանձնաժողովի  անդամների  

թվաքանակը, 

 2-ով  պակաս, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը  կատարում է  քվեարկության  

սենյակում  ընտրողների  հոսքը կարգավորող  հանձնաժողովի  անդամի  գործառույթը, 

 3-ով  պակաս, հանձնաժողովի նախագահը կատարում է  քվեատուփը և հատուկ ծրարները  

հսկող  հանձնաժողովի անդամի  գործառույթը: 

Առաջին հերթին, հանձնաժողովի նախագահը անց է կացնում վիճակահանություն  

կուսակցությունների կողմից  նշանակված հանձնաժողովի  անդամներից  շրջիկ  քվեատուփը 

տանող 2  անդամին   բացահայտելու  համար (անհրաժեշտության դեպքում):  

 

 

 

 

  

 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը. 

 Կուսակցությունների կողմից նշանակված հանձնաժողովի 

անդամների  թվաքանակին համապատասխան պատրաստում է  

միատեսակ  թերթիկներ, 

 2 թերթիկների վրա, միևնույն  գրչով  գրում է  գործառույթի  

անվանումը՝ «Շրջիկ քվեատուփը տանողներ», 

 Վիճակահանության  թերթիկները վկայագրում է  հատուկ կնիքով, 

 Թերթիկները ծալում է այնպես, որ անհնար լինի   տեքստը  կարդալ և տեղադրում է  սեղանի 

վրա,  

 Վիճակահանությանը  մասնակցող հանձնաժողովի  անդամները   մեկ-մեկ  վերցնում են  

վիճակահանության թերթիկները: 

 

 

 

 

Հանձնաժողովի  քարտուղարը  վիճակահանության  արդյունքը  մտցնում է  Գրառումների գրքի 

3-րդ  էջին: (Հանձնաժողովի անդամները  ստորագրությամբ հաստատում են  գործառույթի 

շնորհումը): 

Շրջիկ  քվեատուփը  տանող  հանձնաժողովի  անդամներին պարզելուց հետո, հանձնաժողովի  

նախագահը  անց է կացնում վիճակահանություն  այլ  գործառույթները  բաշխելու  համար: 

Ուշադրություն! 

Վիճակահանությամբ  բացահայտված  անձինք  չի կարելի, որ  լինեն  մեկ ընտրական 

սուբյեկտի կողմից  ներկայացված  հանձնաժողովի  անդամներ  (որպես մեկ ընտրական 

սուբյեկտ է համարվում «Բիձինա Իվանիշվիլի – վրացական երազանք» դաշինքը և դրանում 

մտնող քաղաքական կուսակցությունները՝ «Վրացական երազանք – ժողովրդավարական 

Վրաստան», Պահպանողական կուսակցությունը, Ա./կ. «Արդյունաբերությունը կփրկի 

Վրաստանը», կ/մ.«Ազգային ֆորում», հանրապետական կուսակցություն, «Մեր Վրաստանը՝ 

ազատ ժողովրդավարներ») (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  61.2.դ): 

  

Ուշադրություն! 

Վիճակահանությանը մասնակցում են միայն դաշինքի մեջ մտնող կուսակցությունների 

կողմից  նշանակված հանձնաժողովի  անդամները, իսկ կ/մ «Միացյալ ազգային շարժման» 

կողմից նշանակված հանձնաժողովի անդամին ինքնաբերաբար շնորհվում է  այս 

գործառույթը (համաձայնության դեպքում):  
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Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի նախագահը՝ 

 հանձնաժողովի անդամները թվաքանակին համապատասխան պատրաստում է  միատեսակ  

թերթիկներ, 

 Թերթիկների վրա, միևնույն  գրչով  գրում է  գործառույթի  անվանումը՝ «Հոսքը 

կարգավորող», «Գրանցող», «Քվեատուփը և  հատուկ ծրարները  հսկող», 

 Վիճակահանության  թերթիկները վկայագրում է  հանձնաժողովի հատուկ կնիքով, 

 Թերթիկները ծալում է այնպես, որ անհնար լինի   տեքստը  կարդալ և տեղադրում է  սեղանի 

վրա,  

 Վիճակահանությանը  մասնակցող հանձնաժողովի  անդամները   մեկ-մեկ  վերցնում են  

վիճակահանության թերթիկները: 

Հանձնաժողովի  քարտուղարը  վիճակահանության  արդյունքները  մտցնում է  Գրառումների 

գրքի 3-րդ  էջին: (Հանձնաժողովի  անդամները ստորագրությամբ հաստատում են  գործառույթի 

շնորհումը): 

Հանձնաժողովի անդամի վիճակահանությամբ սահմանված  գործառույթը ժամանակավորապես  

փոխանցել հանձնաժողովի այլ անդամի կարելի է միայն հանձնաժողովի նախագահի 

թույլտվությամբ, ինչը հանձնաժողովի  քարտուղարը նշում է քվեարկության օրվա Գրառումների 

գրքի 5-րդ էջին: Հանձնաժողովի անդամը ստորագրությամբ վկայագրում է գործառույթի 

փոխանցումը: (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  - 61.2.Զ): 

Եթե հանձնաժողովի  որևէ  անդամ,  հանձնաժողովում  ներկայանում է   վիճակահանության  

ընթացակարգերը  ավարտելուց հետո,  նրան գործառույթ շնորհելու  հարցը  որոշում է  

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահը, իսկ նրա աշխատավարձի հարցը՝ 

տարածքային   ընտրական հանձնաժողովը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  61.4): 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահը  ընտրական տեղամասում  

գտնվող ընտրական  սուբյեկտների ներկայացուցիչներից  վիճականաությամբ 

բացահայտում է  2 ներկայացուցչից ոչ ավելի, որոնք  դիտարկելու են   բողոքների  

գրանցման  գործընթացը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   61.5): 

 

 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է ընտրողների 

քանակությունը ըստ  ցուցակների, ստացած ընտրական 

քվեաթերթիկների և հատուկ  ծրարների  քանակության (Ընտրական  

օրենսգիրք - Հոդված   61.6ա-.գ): 

Հանձնաժողովի նախագահը  ստուգում և անհատական համար  

ունեցող դրոշմակնիքով դրոշմակնքում է հիմնական և շրջիկ  

քվեատուփերը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  61.6 գ): 

Հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի անդամներին  

փոխանցում է  նյութերը: 

 

IV 

V 

VI 

VII 

Ուշադրություն! 

Վիճակահանությանը  չեն  մասնակցում քարտուղար ընտրված  հանձնաժողովի  անդամին 

նշանակած կուսակցության և նույն կուսակցության կողմից  ներկայացված նախագահի 

թեկնածուի  ներկայացուցիչները (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  61.5): 



 

21 

Հանձնաժողովի նախագահը  ընտրողներին գրանցողներին փոխանցում է.  

 Այբբենական կարգով բաժանված Համընդհանուր  ընտրացուցակները, 

գրանցողներից մեկին նույնպես  կփոխանցի  ընտրողների հատուկ  

ցուցակը  (նմանի  գոյության դեպքում),  

  Ընտրական  քվեաթերթիկների  մեկական բլոկնոտ, 

 Վիճակահանությամբ բացահայտված  գրանցողի  կնիքը,  որի վրա մինչև  

փոխանցելը կատարում է առաջին հատվածախուցը  (կնիքի  նմուշը  պատկերվում է   

Գրառումների գրքում (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   61.8), 

 Դրոշմավորման  հեղուկ: 

 

 

 

 

 Հանձնաժողովի  նախագահը  ընտրողների  հոսքը կարգավարող  

հանձնաժողովի  անդամին  փոխանցում է  դրոշմավորումը ստուգելու  

ուլտրամանուշակագույն  լապտեր:  

Հանձնաժողովի  նախագահը  քվեատուփը և  հատուկ  

ծրարները հսկող  հանձնաժողովի անդամին  փոխանցում է  հիմնական  

քվեատուփը և  հատուկ ծրարները:  

Լրացվում  է  ստուգողական  թերթը (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված   61.10): 

Մինչև  քվեարկության  սկսվելը  հանձնաժողովի  նախագահը և  քարտուղարը  լրացնում են  

ստուգողական  թերթերը (բացի  առաջին  ընտրողի  մասին  տվյալներից): Տեղամասային  

ընտրական հանձնաժողովի բոլոր ներկա գտնվող անդամները  ստորագրում են     

ստուգողական  թերթը:  

 

 

 

Գալիս է առաջին  ընտրողը,  անցնում է  գրանցում և ստանում է  քվեաթերթիկ, որից  հետո  էլ  

հանձնաժողովի  քարտուղարը ստուգողական  թերթի մեջ է  մտցնում  առաջին  ընտրողի  

տվյալները և ընտրողին տալիս է ստորագրելու այն: Ստուգողական թերթի վրա  նաև նշվում է  

դրանց ընտրական քվեատուփի մեջ գցելու ճիշտ ժամանակը: Հանձնաժողովի նախագահը 

ստուգողական թերթի  մեկ օրինակը  գցում է  հիմնական քվեատուփի  մեջ, երկրորդ օրինակը՝ 

շրջիկ  քվեատուփի մեջ (գոյություն ունենալու դեպքում), իսկ  երրորդ  օրինակը պահում է՝  

քվեատուփերում գոյություն ունեցող  ստուգողական  թերթերի հետ  համեմատելու  նպատակով:  

Ստուգողական  թերթի  տվյալները  մտցվում են  քվեարկության օրվա  Գրառումների  գրքի  4-րդ  

էջում: 

 

Ուշադրություն! 

Նախագահը յուրաքանչյուր  գրանցման  սեղանի  մոտ  պետք է  փակցնի  ընտրողների  

ազգանունների  այբբենական  հերթականությունը սեղանի վրա  տեղաբաշխված 

ցուցակներին համապատասխան: 

VIII 

Ուշադրություն! 

Հանձնաժողովի  անդամներին  նյութերը  փոխանցելուց  հետո  անհապաղ, մինչև 

քվեարկության սկսվելը,  պետք է  լրացվի  ստուգողական թերթը (մի սպասեք  առաջին  

ընտրողին): 
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(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   64- 65) 

Քվեարկություն անց է  կացվում քվեարկության օրվա  (հոկտեմբերի 27) 08:00 ժամից մինչև 20:00  

ժամը: Ձայն տալու  ընթացակարգը  անց է  կացվում  հետևյալ   կարգի և  հաջորդականության 

պահպանմամբ.  

Քվեարկության  սենյակ  մտնելիս ընտրողը  հոսքը  կարգավորողի 

մոտ  անցնում է  դրոշմավորման ստուգման  ընթացակարգ:  

Ընտրողների  հոսքի կարգավորողը.  

 Կարգավորում է  ընտրական տեղամաս մտած ընտրողների  հոսքը, 

 Խնդրում է  ընտրողին  ներկայացնել Վրաստանի  քաղաքացու  Ինքնության  վկայական/ID  

քարտ կամ Վրաստանի քաղաքացու  Անձնագիր,կամ Եվրամիության անդամ պետության 

քաղաքացու  Անձնագիր, 

 Ուլտրամանուշակագույն  լապտերով ստուգում է, նկատվու՞մ է, թե ոչ ընտրողի մոտ 

դրոշմավորում, 

 Ստուգում է, թե քանի ընտրող է կանգնած ընտրողին հատկացված գրանցման սեղանի մոտ: 

Եթե գրանցման սեղանի մոտ կանգնած է  երկուսից ավելի  ընտրող, ժամանակավորապես 

ձգձգում է  քվեարկության սենյակ հերթական ընտրողի մուտքը,  

 Մատնացույց է  անում ընտրողին, գնալ այն գրանցման սեղանի մոտ, որին պատկանում է  

ընտրողների համընդհանուր  ցուցակում նրա ազգանվան առաջին տառը:  

 

 

  

 

Ընտրողը  գրանցողի մոտ  անցնում է  գրանցում:  

Ընտրողների գրանցող. 

 Խնդրում է  ընտրողին,  ներկայացնել Վրաստանի  քաղաքացու  

Անձնական վկայական/ID քարտ կամ Վրաստանի քաղաքացու 

Անձնագիր, (Վրաստանի բռնազավթած տարածքից  հարկադրաբար  

տեղաշարժված անձի  դեպքում՝ տարհանվածի վկայական  

Ուշադրություն! 

Առաջին ընտրողի  գրանցում անցնելուց  հետո,  հանձնաժողովի նախագահը տարածքային        

ընտրական հանձնաժողովին տեղեկացնում է տուփ(եր)ի դրոշմակնքման, ստուգողական  

թերթ(եր)ը  տուփ(եր)ում   գցելու, հանձնաժողովի հատուկ կնիքի և գրանցողների  կնիքների  

վրա առաջին հատվածախուց անելու և հատվածախուցի  նմուշը  քվեարկության օրվա  

Գրառումների գրքում  արտացոլելու  մասին:  

 

Գլուխ II. Քվեարկության գործընթաց 

Քվեարկության անցկացում 

I 

Ուշադրություն! 

Եթե սարքը  հայտնաբերեց, որ  ընտրողն  արդեն  ունի  դրոշմավորում,  նրան արգելվում է   

մասնակցել քվեարկությանը,  իսկ  նրա  ով  լինելը   մտցվելու  է  Գրառումների  գրքում: 

II 
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Վրաստանի քաղաքացու  Անձնական  վկայականի  հետ միասին): Համընդհանուր  

ցուցակում  գրանցված Եվրամիության անդամ  պետության  քաղաքացուն խնդրում է  

ներկայացնել  Եվրամիության անդամ  պետության  Անձնագիրը, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ընտրացուցակում ընտրողի  գտնվելը  հաստատվելու  դեպքում  իրականացնում է  նրա  

դրոշմավորումը (դրոշմավորում չի կիրառվում կալանքի/ազատազրկման  

հիմնարկություններում, հիվանդանոցներում և  այլ  բուժհիմնարկություններում), 

 

 

 

 Կատարում է ստորագրություն Համընդհանուր ընտրացուցակի համապատասխան 

սյունակում, իսկ այնուհետև  ընտրողը ստորագրությամբ հաստատում է  ընտրական 

քվեաթերթիկ  ստանալը,  

 Ընտրական քվեաթերթիկ տալիս ստորագրում է  դրա հակառակ էջի համապատասխան  

սյունակում և  քվեաթերթիկը վկայագրում է  հատուկ կնիքով:  

 

 

 

 

 

 

Ուշադրություն! 

Եթե համընդհանուր ընտրացուցակում ընտրողի տվյալները չեն գտնում,  

 տեղամասում  էլեկտրոնային  ցուցակների  գոյության դեպքում,  տվյալների  

վերստուգման  համար  պատասխանատու  անձը  պարտավոր է  ընտրողին որոնել  

էլեկտրոնային  ցուցակներում և  ընտրողին  հաղորդել տեղեկատվություն  այն 

տեղամասի  մասին,  որտեղ նա  հաշվառված է, 

 տեղամասում  էլեկտրոնային  ցուցակների  գոյություն չունենալու դեպքում,  

տվյալների  վերստուգման  համար  պատասխանատու  անձը  պետք է կապվի 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կամ ԿԸՀ-ի Թեժ գծին ընտրողի մասին 

տեղեկատվություն ստանալու համար: 

Ուշադրություն. 

Եթե  ընտրական տեղամաս ներկայացավ ընտրողը, ով Համընդհանուր 

ընտրացուցակում  ունի  «Գտնվում է արտասահմանում»  կարգավիճակը, նշված 

ընտրողը  քվեարկությանը  կմասնակցի  ընդհանուր  կարգով: 

Ուշադրություն! 

Դրոշմավորման ընթացակարգ անցնելուց հրաժարվելու  դեպքում  ընտրողն իրավունք 

չունի  մասնակցելու  քվեարկությանը և  նրան  ընտրական քվեաթերթիկ  

(քվեաթերթիկներ)  չի տրվում: 

Ուշադրություն! 

Գրանցողի  գործառույթը  փոխանցելու  դեպքում, գրանցողը  պարտավոր է  վերահաշվել 

ցուցակներում ընտրողների  ստորագրությունների և  իր  կողմից  տրված քվեաթերթիկների 

թվաքանակությունը (նախագահին փոխանցված խոտան քվեաթերթիկների  հաշվառումով) 

և արդյունքները տեղեկացնել նախագահին: Հավասարություն գոյություն չունենալու 

դեպքում պետք է գրի բացատրագիր, որը կցվելու է քվեարկության  արդյունքների ամփոփիչ  

արձանագրությանը: 
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Ընտրողը  մտնում  է  գաղտնի  քվեախցիկ և  լրացնում է 

քվեաթերթիկը: Ընտրական քվեաթերթիկը լրացնելիս արգելված  է  

այլ անձի  ներկայությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընտրողը  գնում է  առանձին    դրված սեղանի մոտ  և հատուկ  

ծրարները  հսկողի  ցուցմունքով  վերցնում է  հատուկ ծրարը, 

դրանում տեղադրում է   քվեաթրթիկը:  

Քվեատուփը և  հատուկ ծրարները հսկողը.  

Այն բանից հետո, երբ կհամոզվի, որ ընտրողը ձեռքում միայն մեկ ծրար ունի, բացում է  

քվեատուփի  ճեղքը և  մատնացույց է  անում ընտրողին հատուկ ծրարը տեղադրել քվեատուփի 

մեջ:  

Ընտրողը  հատուկ ծրարը  գցում է  քվեատուփի մեջ:  

 

 

 

 

Ծրարները քվեատուփի մեջ գցելուց հետո ընտրողը  հեռանում է  ընտրական 

տեղամասից:  

Ֆիզիկական վիճակի պատճառով ընտրողի կողմից  ձայն տալու  ընթացակարգ 

(Վրաստանի Կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի հունիսի 21-ի  

№20/2012 Որոշում) 

Ընտրողը, որը  վերին վերջավորությունները  չունենալու  պատճառով,  չի կարողանում  ձայն 

տալու ընթացակարգերը (դրոշմավորում, քվեաթերթիկ  ստանալիս ստորագրել, քվեաթերթիկը  

տեղավորել  քվեատուփի մեջ) անկախ  կատարել (ֆիզիկական  իրավիճակ)  քվեարկությանը 

մասնակցում է  հետևյալ   ընթացակարգերի հաշվառմամբ.  

 Ընտրողը չի անցնում  դրոշմավորման  ստուգման և  դրոշմավորման  ընթացակարգ, 

III 

Ուշադրություն! 

 Եթե ընտրողը  անկարող է անկախ լրացնել  ընտրական քվեաթերթիկը, նա իրավունք 

ունի օգնելու համար գաղտնի քվեախցիկ հրավիրել  ցանկացած անձի, բացի ընտրական 

հանձնաժողովի անդամից, թեկնածուից, ընտրական սուբյեկտի ներկայացուցչից և  

դիտորդից(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված 65.3): 

 Եթե ընտրողի կամ  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  անդամի մոտ  վնասվեց 

ընտրական քվեաթերթիկը կամ հատուկ ծրարը,  նրանք այդ մասին  պետք է  

տեղեկացնեն  հանձնաժողովի նախագահին: Հանձնաժողովի  նախագահի 

հանձնարարությամբ,  գրանցողը  պարտավոր է  ընտրողի վնասված քվեաթերթիկը 

փոխարինել նորով: Հանձնաժողովի նախագահը,ընտրողի  ներկայությամբ  կտրում է 

խոտանված քվեաթերթիկի անկյունը, գրում է «Խոտան է» և  ստորագրում է: 

Հանձնաժողովի նախագահը խոտանված քվեաթերթիկը պահում է առանձին  

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված   65.4): 

 

IV 

V 

Ուշադրություն! 

 Քվեատուփին չի  թույլատրվում միաժամանակ  մեկից ավելի  ընտրողի մոտենալ:   

 Դիտորդը,  ընտրական սուբյեկտի  ներկայացուցիչը  իրավունք ունի  դիտարկել  

քվեատուփը, քվեատուփի մեջ հատուկ  ծրարներ  գցելը: 

VI 
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 Նրան ընտրական քվեաթերթիկ տալիս՝  ընտրողների գրանցողը, Համընդհանուր 

ընտրացուցակի «Ընտրողի ստորագրություն» սյունակում, կատարում է գրառում 

«Ֆիզիկական իրավիճակ» և  նշվածը  վկայագրում է  անձնական ստորագրությամբ,  

 Ընտրողն իրավունք  ունի  օգնության հրավիրել ցանկացած անձի, բացի ընտրական 

հանձնաժողովի անդամից,  թեկնածուից,  ընտրական սուբյեկտի  ներկայացուցչից և  

դիտորդից, 

 Նշված ընտրողի փոխարեն,  նրա  ներկայությամբ,  քվեաթերթիկը  հատուկ  ծրարի մեջ  

տեղադրում  և  այնուհետև  քվեատուփի մեջ է գցում  նրա  կողմից  ընտրված  անձը, որն էլ  

օգնում է նրան  քվեախցիկում ընտրական  քվեաթերթիկը  լրացնելու  մեջ:  

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված    59) 

Քվեարկության օրը  քվեարկության շենքում կարգապահությունը  

պաշտպանելու  համար  պատասխանատու է  տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի նախագահը: Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի  նախագահի կողմից, քվեարկության շենքում 

կարգապահության  պաշտպանության նպատակով, ընդունված 

որոշումների  կատարումը  պարտադիր է  ընտրական հանձնաժողովի անդամների, 

քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող  բոլոր անձանց և  ընտրողների համար:  

Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովն իրավունք ունի, հանձնաժողովի աշխատանքը 

խանգարելու և  կարգապահությունը խախտելու դեպքում,  կարգապահությունը խախտողին  

վտարել  հանձնաժողովի  տեղադրության  շենքից: Խանգարողին վտարելու  դեպքում  կազմվում 

է համապատասխան ակտ,  որը  ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և   անդամները:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  65.6) 

Խորհուրդ է տրվում  գրանցողները  10:00, 12:00, 15:00, 17:00 և 19:00  ժամերին, առանց  

քվեարկության գործընթացը խանգարելու, վերահաշվեն ցուցակներում ընտրողների  

ստորագրությունների և  իրենց կողմից  տրված  քվեաթերթիկների թվաքանակությունը 

(նախագահին  փոխանցված խոտան  քվեաթերթիկների  հաշվառումով): 

 

 

Քվեարկության օրը  կարգապահության պաշտպանում քվեարկության շենքում 

Ուշադրություն! 

 Չի թույլատրվում  քվեարկության շենք  զինված մարդկանց մուտքը:  

 Եթե քվեարկության շենքում կամ  դրա  մերձակա  տարածքում վտանգ է ստեղծվում 

քվեարկություն անցկացելուն կամ ընտրական փաստաթղթերի անվտանգ  

տեղաշարժին, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի  պահանջով, 

կարող են  հրավիրվել և մինչև  խանգարման  խափանումը  քվեարկության  

շենքում/մերձակա տարածքում  գտնվեն ոստիկանության աշխատակիցները: 

Քվեարկությանը  մասնակցած  ընտրողների  հաշվարկ 

Ուշադրություն! 

Եթե տվյալների միջև  հայտնաբերվի  տարբերություն, գրանցողը  անհապաղ  պետք է  գրի  

բացատրագիր, որը  կկցվի  քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ  արձանագրությանը: 
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Հանձնաժողովի  քարտուղարը ընտրացուցակում  քվեարկությանը մասնակցած  ընտրողների  

ստորագրությունների թվաքանակը  ժամը 12:00-ի և ժամը 17:00-ի դրությամբ մտցնում է  

տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի ցուցադրական  արձանագրության և  Գրառումների 

գրքի մեջ և  տեղեկացնում է  տարածքային ընտրական հանձնաժողովին:  

 

 

Շրջիկ քվեատուփի միջոցով  քվեարկության  ընթացակարգը  սկսվում է  

քվեարկության օրվա  ժամը  09:00-ից և  ավարտվում է  ժամը 19:00-ին: 

Քվեարկության ավարտից հետո  անմիջապես  դրոշմակնքվում է    

քվեատուփի մեջ  հատուկ ծրարները գցելու  ճեղքը: Շրջիկ  քվեատուփը  

ընտրական տեղամաս պետք է վերադարձվի ժամը 20-ից ոչ ուշ 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  66.1): 

Քվեարկության շենքում  գտնվելու իրավունք  ունեցող  անձինք, ըստ  ցանկության, իրավունք 

ունեն դիտարկել  շրջիկ  քվեատուփի միջոցով  ձայն տալու  ընթացակարգը: Շրջիկ  քվեատուփի 

միջոցով  ձայն  տալիս ավտոմեքենա կիրառելու  դեպքում  տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովը  պարտավոր է ավտոմեքենայի մեջ  տեղ հատկացնել քվեարկության շենքում  

գտնվելու իրավունք  ունեցող  անձանցից   վիճակահանությամբ բացահայտված  2  դիտորդների 

համար:  

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը շրջիկ քվեատուփն ուղեկցող 

հանձնաժողովի  անդամներին  փոխանցում է (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  66.3). 

 Դրոշմակնքված շրջիկ քվեատուփը,  որի մեջ տեղադրված է  Ստուգողական թերթը, 

 Շրջիկ քվեատուփի ցուցակը, 

 Հատուկ  ծրարներ,  

 Ընտրողներին գրանցողի կողմից  ստորագրված և  հատուկ կնիքով հաստատված  

անհրաժեշտ  քանակության  ընտրական  քվեաթերթիկներ:  

Վերը  նշված տվյալները  հանձնաժողովի  քարտուղարը  մտցնում է  Գրառումների  Գրքի 4-րդ 

էջում:  

 

 

 

Ընտրողի ֆիզիկական վիճակի պատճառով  շրջիկ  քվեատուփի միջոցով  ձայն տալու  դեպքում,  

շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակի  «Ընտրողի ստորագրություն» սյունակում, շրջիկ  քվեատուփն 

ուղեկցող  հանձնաժողովի  անդամը  կատարում է  գրառում «Ֆիզիկական վիճակ» և 

հաստատում է  անձնական ստորագրությամբ:  

Նշված ընտրողի փոխարեն, նա ներկայությամբ, ընտրողի կողմից  ընտրված անձը (բացի.  

Ընտրական հանձնաժողովի  անդամից,  թեկնածուից, ընտրական սուբյեկտի  ներկայացուցչից և  

դիտորդից)   քվեաթերթիկը  լրացնում, հատուկ  ծրարի մեջ տեղադրում և  ծրարը  գցում է  

քվեատուփի մեջ,  (Վրաստանի  Կենտրոնական Ընտրական  հանձնաժողովի 2012 թվականի 

հունիսի 21-ի  №20/2012 որոշում):  

Շրջիկ  քվեատուփի միջոցով ձայն տալ 

Ուշադրություն! 

Դրոշմավորում չի կիրառվում  շրջիկ  քվեատուփի միջոցով  քվեարկությանը  մասնակցող  

ընտրողների նկատմամբ (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   64.5): 
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Շրջիկ քվեատուփն ուղեկցող հանձնաժողովի  անդամները  քեարկության շենք  վերադառնալուց  

հետո,  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  քարտուղարին պետք է  փոխանցեն  

չօգտագործված քվեաթերթիկները և հատուկ ծրարները: Հանձնաժողովի քարտուղարը  նման 

քվեաթերթիկների  և  հատուկ  ծրարների  անկյունը պետք է  կտրի, գրի «Խոտան է»  և  

հանձնաժողովի նախագահի  ստորագրությունից հետո  առանձին պահի:  

 

 

 

Եթե  որևէ  հանգամանք  խոչընդոտում է  քվեարկության  գործընթացի ընթացքին,  

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահը պարտավոր է այդ մասին  անհապաղ  

տեղեկացնել տարածքային ընտրական  հանձնաժողովին և  սպասել  համապատասխան  

ցուցմունքներին:  

 

 

 

Քվեարկության  ընթացակարգը  ավարտվում  և  քվեարկության 

շենքը  փակվում է  ժամը 20:00-ին: Այդ  ժամին հերթում  կանգնած  

ընտրողները կարող են ձայն տալ: Տեղամասային  ընտրական 

հանձնաժողովի  հանձնարարությամբ հանձնաժողովի  անդամներից  

մեկը հաշվարկում է հերթում կանգնած ընտրողների  ազգանունները 

և  անունները և  նրանց թվաքանակը հայտնում է  տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը  Գրառումների 

գրքում նշում է հերթում  կանգնած ընտրողների  թվաքանակը: Վերջին ընտրողի ձայն տալուց 

անմիջապես հետո քվեարկությունը հայտարարվում է ավարտված, որից հետո      

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը դրոշմակնքում է քվեատուփի ճեղքը (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված   65.8): 

 

  

 

 

 

 

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի նախագահը պետք է  ապահովի,  որ  բոլոր  անձինք, 

բացի ձայները  հաշվելիս քվեարկության շենքում գտնվելու  իրավունք  ունեցող  անձանցից,  

թողնեն  ընտրական տեղամասը: Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի քարտուղարը 

քվեարկության օրվա  Գրառումների գրքում  պետք է  գրանցի   ձայների  հաշվման ժամանակ  

քվեարկության  շենքում  գտնվող  անձանց  ով  լինելը: 

Ուշադրություն! 

 Բացառիկ դեպքում ստեղծված  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը  կարող է  

քվեարկությունը ավարտված հայտարարել  մինչև ժամը 20-ը  ցանկացած ժամանակ, 

եթե քվեարկությանը  մասնակցել են  ընտրողների  ցուցակում մտցված  բոլոր  

ընտրողները: 

 Քվեարկության ավարտից հետո  բացառիկ  դեպքում ստեղծված տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովը  զմռսում է   քվեատուփի  ճեղքը, ընտրացուցակը,  

չօգտագործված և վնասված ընտրական քվեաթերթիկները (մինչև  քվեաթերթիկների  

զմռսումը   կտրվում է անկյունը): 

Քվեարկության  գործընթացի  ժամանակավոր  ընդհատում 

Գլուխ III.  Ընտրական տեղամասի  փակում, քվեարկության արդյունքների ամփոփում 

Ընտրական տեղամասի  փակում 
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Քվեարկության ավարտից հետո  հանձնաժողովի նախագահը  գնում է  յուրաքանչյուր  

գրանցողի մոտ,  ովքեր  հանձնաժողովի նախագահի  ցուցմունքով  (մինչև քվեարկության 

ավարտը  գրանցողների կողմից  գրված  բացատրագրերում (այդպիսինի  գոյության դեպքում) 

նշված  տվյալների հաշվառումով) հաշվում են.  

 

 

 

 

 

 

 

Քվեարկության ավարտից  հետո տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  նախագահը,  

քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող  անձանց  ներկայությամբ, հանձնաժողովի 

և  ընտրողներին  գրանցողի  կնիքներին անում է  երկրորդ  հատվածախուցը: Հատվածախուցով  

կնիքների  նմուշը  արտացոլվում է  Գրառումների  գրքում (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    

67.1): 

Հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության շենքում  գտնվելու  իրավունք  ունեցող անձանց 

ներկայությամբ, հանձնաժողովի անդամներից  վիճակահանությամբ ընտրում է  առնվազն երեք 

հաշվողի, իսկ դիտորդները իրենց կազմից, փոխհամաձայնությամբ  ընտրում են   երկու  

դիտորդից ոչ ավելի: Եթե դիտորդները համաձայնության չեն գալիս,  

նրանցից երկու  դիտորդի վիճակահանությամբ կբացահայտի  

հանձնաժողովի  նախագահը (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    67.1): 

Հաշվողներին պարզելու վիճակահանությունը ընթանում է հետևյալ 

կարգի  պահպանությամբ. տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահը՝   

տրված 

քվեաթերթիկնե

րի  թվաքանակը 

խոտան 

քվեաթերթիկնե

րի թվաքանակը 

Ընտրողների  

ստորագրությու

նների  

թվաքանակը 

Ընտրական տեղամասի  սարքավորում  ձայները  հաշվելու  ընթացակարգի համար 

Ուշադրություն! 

 Եթե  հավասարություն  չի ստացվում, գրանցողը  նորից  պետք է  վերահաշվի  և 

ճշգրտի  թվաքանակը: Եթե հավասարություն կրկին չի ստացվում, գրանցողը  պետք է 

գրի բացատրագիր (նշելով պատճառը), որը պետք է կցվի ամփոփիչ 

արձանագրությանը:  

 Գրանցողների բացատրագրերում (այդպիսինի գոյության դեպքում) նշված տվյալները 

պետք է ի նկատի առնվեն քվեարկության ամփոփիչ արձանագրությունը  կազմելիս: 

Ուշադրություն! 

Քվեարկության շենքը փակելուց հետո բացառիկ դեպքում ստեղծված տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

կողմից  նախապես որոշված ընտրական տեղամասի  շենք են  մտցնում  բացառիկ  դեպքում 

ստեղծված ընտրական տեղամասի  քվեատուփը և  դրոշմակնքված ընտրական 

փաստաթղթերը:  
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 Հանձնաժողովի անդամների թվաքանակին համապատասխան  պատրաստում է միատեսակ  

թերթիկներ,  

 Թերթերի վրա, միևնույն  գրչով  գրում է  գործառույթի անվանումը «Առաջին 

հաշվող»,«Երկրորդ  հաշվող», «Երրորդ  հաշվող», 

 Վիճակահանության թերթերը   վավերացնում է  հանձնաժողովի հատուկ  կնիքով,  

 Թերթերը ծալում է այնպես, որ անհնար լինի  տեքստի  ընթերցումը  և տեղադրում է  սեղանի 

վրա: 

Վիճակահանությանը մասնակցող հանձնաժողովի անդամները  մեկ-մեկ վերցնում են  

վիճակահանության թերթիկները: Վիճակահանության արդյունքները  հանձնաժողովի  

քարտուղարը  մտցնում է  Գրառումների  գրքի  3-րդ էջում ( հանձնաժողովի անդամները  

ստորագրությամբ հաստատում են  գործառույթի  շնորհումը): (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված 

61.2.վ): 

Ընտրական տեղամասում  գտնվող ներկայացուցիչներից  հանձնաժողովի  նախագահը  

վիճակահանությամբ  պարզում է 2 ներկայացուցչից ոչ ավելի,  ովքեր  հանձնաժողովի  

անդամներից վիճակահանությամբ բացահայտված  հաշվողների հետ միասին  մասնակցում են  

իսկական կամ/և անվավեր  ընտրական քվեաթերթիկների հաշվման  գործընթացին (Ընտրական  

օրենսգիրք -  Հոդված    67.2): 

 

 

 

Հանձնաժողովի  նախագահը և  հաշվողները ընտրական տեղամասը նախապատրաստում են  

ձայները  հաշվելու  ընթացակարգի  համար . 

 Հաշվողները  տեղ են զբաղեցնում սեղանի  մի կողմում,  

 Հանձնաժողովի  նախագահը  տեղը զբաղեցնում է   այնպես, որ   

կարողանա  տեսնել բոլոր  հաշվողներին,  

 Հանձնաժողովի քարտուղարը տեղ է  գրավում նախագահի  

կողքին և լրացնում է Գրացումների  գիրքը,  

 Քվեարկության  շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող  մնացած անձինք տեղեր են  գրավում 

սեղանից (հաշվողներից) երկու մետր հեռավորությամբ (Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   

68.3): 

Հանձնաժողովի նախագահը  հաշվողների սեղանին պետք է մոտեցնի.  

 Համընդհանուր ընտրացուցակը, հատուկ ցուցակը, շրջիկ  քվեատուփի ցուցակը, 

 Չօգտագործված  ընտրական քվեաթերթիկները,  

 Խոտան ընտրական քվեաթերթիկները, 

 Հիմնական և  շրջիկ քվեատուփերը,  

 Համեմատության համար  պահված ստուգողական  թերթը, 

 Մոմեր, լապտեր (էլեկտրաէներգիայի կտրվելու դեպքի համար), 

 Մանրահաշվիչ: 

 

 

 

Ուշադրություն! 

Վիճակահանությանը չեն մասնակցում  այն ընտրական սուբյեկտների  ներկայացուցիչները, 

որոնց  կողմից  նշանակված հանձնաժողովի  անդամները  հանդիսանում են  

վիճակահանությամբ  բացահայտված  հաշվողներ (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  67.2): 
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(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  67) 

Հաշվողները հերթականությամբ հաշվում են քվեարկությանը մասնակից ընտրողների  

ընդհանուր  թվաքանակությունը (Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  67.3). 

 Հանընդհանուր  ընտրացուցակի համաձայն, 

 Հատուկ ցուցակի համաձայն, 

 Շրջիկ քվեատուփի  ցուցակի համաձայն:  

Տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի քարտուղարը  արդյունքները  անմիջապես  

մտցնում է  ցուցադրական  արձանագրությունում և  Գրառումների գրքում: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  քարտուղարը  կտրում է չօգտագործված ընտրական 

քվեաթերթիկների  անկյունը: Չօգտագործված և  խոտան ընտրական քվեաթերթիկները  կապում 

է   առանձին-առանձին  փաթեթներով: (Ընտրական  օրենսգիրք -  67.4): 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  67.3; 67.4). 

Հանձնաժողովի  քարտուղարը առանձին-առանձին  դրոշմակնքում  է.  

 Համընդհանուր  ընտրացուցակը,  

 Հատուկ ցուցակը, 

 Շրջիկ քվեատուփի ցուցակը, 

Հաշվողները առանձին-առանձին  դրոշմակնքում են . 

 Չօգտագործված ընտրական քվեաթերթիկները, 

 Խոտան  ընտրական  քվեաթերթիկները,  

Հաշվողները յուրաքանչյուր փաթեթի վրա  նշում են  ընտրական 

տեղամասի անվանումը և համարը, ընտրական  փաստաթղթերի տեսակը: Ծրարը ստորագրում 

են  հաշվողները և  հանձնաժողովի  նախագահը: 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված    68.1,2,4) 

Հանձնաժողովը նախ և առաջ բացում է  շրջիկ  քվեատուփը: 

Հանձնաժողովի նախագահը, հանձնաժողովի անդամների և  

քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք  ունեցող  անձանց 

ներկայությամբ, ստուգում է քվեատուփի վրա դրոշմակնիքի   ամբողջականությունը:  

 

 

 

 

Ընտրողների  ցուցակների, խոտանված  և  չօգտագործված ընտրական  

քվեաթերթիկների  դրոշմակնքում 

Շրջիկ  քվեատուփի  բացում 

Ուշադրություն! 

Եթե դրոշմակնիքի ամբողջականությունը  խախտված հայտնվի, բայց  հանձնաժողովը  

գտնի, որ դա չի առաջացնում օրենքի պահանջների խախտում, հանձնաժողովի 

կարգադրությամբ շարունակվում է  քվեարկության  արդյունքների  ամփոփման  

ընթացակարգը: Հակառակ դեպքում քվեատուփը դրոշմակնքվում է և տեղամասային  

ընտրական հանձնաժողովի  կարգադրության հետ միասին անմիջապես փոխանցվում է 

վերադաս տարածքային ընտրական հանձնաժողովին: 

Մինչև  քվեատուփի  բացումը  անցկացվելիք  ընթացակարգեր 
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Հաշվողները  շրջիկ  քվեատուփում եղած  հատուկ  ծրարները  տեղավորում են  սեղանի վրա, 

որից  հետո. 

 Ստուգում են շրջիկ  քվեատուփում  ստուգողական թերթի  գոյությունը,  

 Տուփում գոյություն ունեցող ստուգողական թերթը  համեմատում են  հանձնաժողովում  

համեմատության նպատակով  պահված ստուգողական  թերթի հետ,  

  Եթե խախտում չի բացահայտվում, հանձնաժողովի նախագահը ցուցում է տալիս 

հաշվողներին՝ ժամանակավորապես հատուկ  ծրարները  վերադարձնեն  շրջիկ քվեատուփի 

մեջ:  

 

 

 

 

 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   68.1,2,5) 

Հանձնաժողովի նախագահը,  հանձնաժողովի  անդամների և  

քվեարկության շենքում  գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց 

ներկայությամբ, ստուգում է քվեատուփի դրոշմակնիքի  

ամբողջականությունը:  

  

 

 

 

 

Հաշվողներ.  

 Հիմնական քվեատուփում  գոյություն ունեցող  հատուկ  ծրարները և  ընտրական 

քվեաթերթիկները  տեղադրում են սեղանի վրա, 

 Ստուգում են հիմնական   քվեատուփում  ստուգողական թերթի  գոյությունը և այն  

համեմատում են հանձնաժողովում համեմատության նպատակով  պահված ստուգողական  

թերթի հետ:  

  

 

 

 

Ուշադրություն! 

Եթե շրջիկ քվեատուփում  չի հայտնվում ստուգողական թերթը, կամ ստուգողական 

թերթերի միջև  բացահայտվում է  տարբերություն,  բոլոր  հատուկ ծրարները և  ընտրական 

քվեաթերթիկները հավաքվում են փաթեթով, գրվում է «Անվավեր է»: Ընտրական 

տեղամասում  քվեարկության և  ձայները  հաշվելու  ընթացակարգերի  ավարտվելուց հետո 

փաստաթղթերը փոխանցվում են  տարածքային ընտրական  հանձնաժողովին: 

Հիմնական  քվեատուփի  բացում 

Ուշադրություն! 

Եթե դրոշմակնիքի ամբողջականությունը  խախտված հայտնվի, բայց  հանձնաժողովը  

գտնի, որ դա չի առաջացնում  օրենքի  պահանջների խախտում, հանձնաժողովի 

կարգադրությամբ շարունակվում է  քվեարկության  արդյունքների  ամփոփման  

ընթացակարգը: Հակառակ դեպքում քվեատուփը  դրոշմակնքվում է և  տեղամասային  

ընտրական հանձնաժողովի  կարգադրության հետ միասին  անմիջապես  փոխանցվում է   

տարածքային ընտրական հանձնաժողովին: 

Ուշադրություն! 

Եթե  ստուգողական թերթերի միջև  բացահայտվում է  տարբերություն կամ հիմնական 

քվեատուփում  չի  հայտնվի ստուգողական թերթը,  բոլոր  հատուկ ծրարները և  ընտրական 

քվեաթերթիկները փաթեթավորվում են, դրոշմակնքվում, կազմվում է համապատասխան 

արձանագրություն և անմիջապես փոխանցվում է տարածքային ընտրական  

հանձնաժողովին: 
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(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   67.7-8) 

Բացառիկ դեպքում ստեղծված ընտրական տեղամասի քվեատուփը (այդպիսինի  գոյության 

դեպքում)  բացվում է  այն բանից հետո, երբ  բացվում են  հիմնական ընտրական տեղամասի  

շրջիկ և հիմնական  քվեատուփերը:  

Եթե  քվեատուփը (տուփերը) բացելիս  խախտում չի բացահայտվում,  հաշվողները  միմյանց են 

խառնում հիմնական, շրջիկ և բացառիկ  դեպքում  ստեղծված ընտրական տեղամասի 

(այդպիսինի  գոյության դեպքում) քվեատուփերից դուրս թափված  հատուկ ծրարները և սկսում 

են  ընտրական քվեաթերթիկների  հաշվումը:  

Ձայները  հաշվելու  ընթացակարգ  

Հաշվողները  զբաղեցնում են տեղ  սեղանի  մեկ  կողմում, նրանց կողքին  կանգնում են  

դիտորդներից  բացահայտված  երկու դիտող և  վիճակահանությամբ  բացահայտված  

ընտրական  սուբյեկտի երկու  ներկայացուցիչ:  

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված  69) 

Առաջին հաշվող. 

 Հատուկ ծրարից  հանում է  ընտրական քվեաթերթիկը,  

 Հայտարարում է  ում  է տրված ձայնը,  

  Ընտրական  քվեաթերթիկը ընտրական սուբյեկտին համապատասխան փոխանցում է    

հաշվողներին,  

 Հատուկ  ծրարը  դնում է առանձին:  

Հաշվողները  առանձին-առանձին  դարսում  են.  

 Յուրաքանչյուր   ընտրական  սուբյեկտին  տված ձայները,  

 Անվավեր  համարված քվեաթերթիկները, 

  Կասկածելի  համարված քվեաթերթիկները: 

 Սահմանված նմուշի  ընտրական  քվեաթերթիկը  միայն այն դեպքում  է համարվում  անվավեր,  

եթե. 

 Հատուկ ծրարը  սահմանված նմուշի  չէ, 

 Հատուկ ծրարում հայտնաբերվեց  մեկից ավելի  ընտրական  քվեաթերթիկ,  

 Ընտրական քվեաթերթիկը  քվեատուփում  հայտնվեց  առանց հատուկ ծրարի,  

 Ընտրական  քվեաթերթիկը  վկայագրված չէ  ընտրողներին  գրանցողի  ստորագրությամբ և 

հատուկ  կնիքով, 

 Անհնար է  այն բանի  որոշումը, թե ընտրողը  ո՞ր  ընտրական սուբյեկտին է   տվել ձայնը, 

 Ընտրական քվեաթերթիկը  հատկացված էր  այլ ընտրական տեղամասի  (այդպիսի 

քվեաթերթիկները  կապվում են առանձին փաթեթով և  դրանց  թվաքանակը նշվում է միայն 

Գրառումների գրքում): Նշված  տվյալները արձանագրության  մեջ չեն  մտցվում:  

Ընտրական քվեաթերթիկների տեսակավորումը ավարտելուց հետո, հանձնաժողովը քննարկում  

և  քվեարկությամբ  վճռում է  կասկածելի  համարվող  քվեաթերթիկների  վավերականության 

հարցը:  

Բացառիկ դեպքում ստեղծված ընտրական տեղամասի քվեատուփի բացում 

 

Ընտրական քվեաթերթիկների տեսակավորում  

 



 

33 

Վավերական  համարվող  ընտրական  քվեաթերթիկը  հանձնաժողովի  

նախագահը  դնում է վավերական  քվեաթերթիկների տրցակում 

(Ընտրական   սուբյեկտին  տված ձայնի  համաձայն), իսկ  անվավեր  

համարված ընտրական քվեաթերթիկը՝ անվավեր  համարված  

ընտրական  քվեաթերթիկների  տրցակում:  

 

 

Քվեաթերթիկների  տեսակավորումից հետո  հանձնաժողովի  նախագահը  հաշվողներին  

ցուցում է  տալիս հաշվել.  

 Անվավեր համարված  քվեաթերթիկները, 

 Յուրաքանչյուր ընտրական սուբյեկտին  տրված ձայները:  

 

  

 

 

 

Հանձնաժողովի  նախագահը  հայտարարում է յուրաքանչյուր  ընտրական սուբյեկտի  ստացած 

ձայների  քանակությունը:Հանձնաժողովի  քարտուղարը նախագահի հետ միասին, տվյալների 

ճշգրտությունը վերստուգելու նպատակով  ստուգում է. 

 

Եթե սուբյեկտների կողմից ստացած  ձայների և  անվավեր  քվեաթերթիկների  գումարը ավելի է  

ընտրողների ստորագրությունների  թվաքանակից, հանձնաժողովի նախագահը   հաշվողներին  

ցուցում է տալիս  վերահաշվել տվյալները, որից հետո հանձնաժողովի քարտուղարը 

արդյունքները  մտցնում է  Գրառումների գրքի և ցուցադրական արձանագրության մեջ: 

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   69.6,9) 

Ընտրական  քվեաթերթիկները  հաշվելուց հետո  հանձնաժողովի  

նախագահը  հաշվողներին  ցուցում է տալիս  առանձին-առանձին  

ծրարում դրոշմակնքել.  

 Անվավեր քվեաթերթիկները (դրանց վրա գրվում է «Անվավեր է:»), 

 Ընտրական սուբյեկտին պատկանող  ընտրական  

քվեաթերթիկների  տրցակը:  

 

 

Սուբյեկտների  

ստացած ձայների  

քանակությունը 

Անվավեր  

քվեաթերթիկների  

քանակությունը 

Ընտրողների  

ստորագրություննե

րի  քանակությունը 

Ընտրական քվեաթերթիկների հաշվում 

Ուշադրություն! 

Ընտրական սուբյեկտին պատկանող  ամեն 10 ընտրական 

քվեաթերթիկ  կապվում է  մետաղյա  կապիչով  և  ամեն  տրցակի վրա, 

ինչպես  լրիվ, այնպես էլ ոչ լրիվ,   գրվում է  կապված ընտրական 

քվեաթերթիկների  քանակությունը: Այս կապոցները, իրենց հերթին  

կապվում են  տրցակով: 

Ընտրական  քվեաթերթիկների  դրոշմակնքում 
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Յուրաքանչյուր  ծրարի վրա  հաշվողները  գրում են  տարածքի և  

տեղամասի  համարը, ընտրական քվեաթերթիկների տեսակը և  

քանակությունը: Ծրարի դրոշմակնիքի գծի  վրա  ստորագրում են  

հաշվողները և  հանձնաժողովի  նախագահը:  

 

 

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  71) 

Հանձնաժողովի քարտուղարը, նախագահի հետ  համաձայնությամբ, լրացնում է  քվեարկության 

արդյունքների ամփոփիչ արձանագրությունը և գրանցում է Գրանցամատյանում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Ընտրական  օրենսգիրք - Հոդված  71.8) 

Ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ  

արձանագրության պատճեն  փակցնել  հրապարակային  ծանոթության համար:  

Հանձնաժողովը  արձանագրության պատճեն,կցված  հանձնաժողովի  

անդամների տարբերվող կարծիքներով, պահանջի դեպքում անհապաղ  

փոխանցում է քվեարկության շենքում 

գտնվելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց:  

Արձանագրության պատճեն պետք է  

վկայագրվի  հանձնաժողովի  կնիքով և 

հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղայի  ստորագրություններով: 

Արձանագրության  պատճեն ստանալը   ստացող անձը հաստատում է 

Գրառումների գրքում  ստորագրությամբ:  

Ուշադրություն! 

Ընտրական սուբյեկտին պատկանող ընտրական քվեաթերթիկների  տրցակին  պետք է գրվի 

ընտրական տեղամասի անվանումը և համարը, ընտրական սուբյեկտի  տվյալները 

(անվանում, անուն և ազգանուն) և  նրա  ստացած ձայների  քանակությունը, ինչպես նաև  

այս տրցակում  դրված ընտրական քվեաթերթիկների  քանակությունը: 

Քվեարկության  արդյունքների ամփոփիչ  արձանագրության կազմում 

 

Ուշադրություն! 

 Գրանցողների բացատրագրերում (այդպիսինի գոյության  դեպքում)  նշված տվյալները 

ի նկատի պետք է առնվեն քվեարկության ամփոփիչ  արձանագրությունը կազմելիս:  

 Հանձնաժողովի  ամեն անդամ պարտավոր է  ստորագրել  քվեարկության արդյունքների  

ամփոփիչ արձանագրությունը:  

 Եթե հանձնաժողովի անդամը չի  համաձայնում  ամփոփիչ  արձանագրությունում  

մտցված տվյալներին, նա իրավունք  ունի  արձանագրությանը կցել  գրավոր   

տարբերվող կարծիքը, բայց  պարտավոր է  ստորագրել արձանագրությունը:  

 Արգելվում է  ամփոփիչ  արձանագրությունում  ուղղել մտցված տվյալները: 

 Սխալը ուղղելու  համար  ամփոփիչ արձանագրությունում  համապատասխան  տվյալի  

երկայնքով  արվում է գրություն «Ուղղված է» և կազմվում է ուղղման արձանագրություն: 

 

Ամփոփիչ արձանագրության հրապարակայնություն 
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Ուշադրություն ! 

Ամփոփիչ  արձանագրությունը  չի դրոշմակնքվում:  

Հանձնաժողովը  պարտավոր է  քվեարկության   արդյունքների ամփոփիչ արձանագրությունը, 

ուղղումների  արձանագրության և  գրանցողների գրավոր բացատրագրերի հետ միասին 

(այդպիսինի գոյության  դեպքում) անմիջապես  ուղարկել  ԿԸՀ-ին:  

 

 

Բոլոր ընթացակարգերի  ավարտումից հետո փակվում են  հանձնաժողովի  Գրանցամատյանը և 

Գրառումների գիրքը, այն ստորագրում են  հանձնաժողովի  նախագահը և քարտուղարը, 

Գրանցամատյանը  վավերացվում  է  հանձնաժողովի  կնիքով:  

Հանձնաժողովը դրոշմակնքում է.  

 Գրառումների գիրքը, Գրանցամատյանը և  դիմում/բողոքները,  

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  հատուկ կնիքը (հանձնաժողովի կնիքի 

դրոշմակնքված փաթեթը ստորագրում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները): 

 

 

 

Հանձնաժողովի  լիազորված անձինք տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովին փոխանցում են գույքը և ընտրական  

փաստաթղթերի արկղը/տոպրակը, որտեղ տեղադրված են 

դրոշմակնքված ընտրական փաստաթղթերը: Այդ կապակցությամբ կազմվում է ընդունման-

հանձնման ակտ: Ընդունման-հանձնման ակտը ստորագրում են ընտրական փաստաթղթեր 

տվող և ընդունող անձինք, որից հետո յուրաքանչյուրին հանձնվում է  ակտի  մեկական օրինակ: 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային և վերադաս տարածքային ընտրական հանձնաժողովում  կուսակցության/ 

ընտրողների նախաձեռնողական խմբի  ներկայացուցիչը,  դիտորդը  իրավունք ունի.  

 Դիմում/բողոքը հանձնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահին, նրա տեղակալին կամ հանձնաժողովի քարտուղարին 

(Հավելված  №4): 

 Քվեարկության օրը (հոկտեմբերի 27), ընտրական ընթացակարգի  

կապակցությամբ բողոքները, գանգատները և դիտողությունները  

արտացոլել  Գրառումների գրքում (10-րդ և հաջորդ  էջերում): 

 

 

 

Գրանցամատյանի, Գրառումների գրքի  դրոշմակնքում,  ընտրական 

փաստաթղթերի  փոխանցում  տարածքային   ընտրական  հանձնաժողովին: 

Քվեարկության օրվա  դիմում/բողոքներ 

 

Գլուխ I. Քվեարկության օրվա  դիմում/բողոքների  գրանցում 

 

       Մաս IV 
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Հանձնաժողովի քարտուղարը դիմում/բողոքը հաշվարկում է Գրանցամատյանում  

մուտքագրված  փաստաթղթերի  մասում և  դիմումատուին  տալիս  է  տեղեկանք (քարտուղարը  

տեղեկանքը մինչև տալը պետք է հաշվարկի Գրանցամատյանի տրված փաստաթղթերի  մասում 

և  գրառումների գրքում),  որտեղ նշվում է  ընդունելու ամսաթիվը, ժամանակը և  հաշվարկի  

համարը: Տեղեկանքը  քարտուղարը  վկայագրում է  ստորագրությամբ (Հավելված №5): 

 

Բողոքների  գրանցման  գործընթացը դիտարկելու  նպատակով  տեղամասային ընտրական  

հանձնաժողովի նախագահը, ընտրական տեղամասում  գտնվող ընտրական  սուբյեկտների  

ներկայացուցիչներից  վիճակահանությամբ  հայտնաբերում է  երկու  ներկայացուցչից  ոչ ավելի: 

Ներկայացուցիչների կողմից  խախտում ֆիքսելու  դեպքում հանձնաժողովն  ընդունում  է 

որոշում  բողոքը  գրանցելու  կապակցությամբ: 

 

 

 

 

 

 

Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  քարտուղարը, նախագահը  կամ  նախագահի 

տեղակալը դիմում/գանգատ ներկայացնողին ցույց է տալիս և  հաստատում է   թերությունը և 

սահմանում է   բանական ժամկետ  այն ուղղելու համար, եթե դիմումը/բողոքը  չի պարունակում.  

 Դիմումի/բողոքի  կազմման  ամսաթիվը  և ժամանակը, 

 Դիմումատուի/բողոքողի  անունը,  ազգանունը և  գրանցման վայրը, 

 Ընտրական տեղամասի  համարը, 

 Վկայի  գոյության դեպքում՝ նրա  անունը, ազգանունը և գրանցման վայրը: 

Դիմումատուն  սահմանված ժամկետում  իրավունք ունի  ուղղել  թերությունը համանման  

դիմում/բողոք ներկայացնելու ճանապարհով կամ  ներկայացնել  նոր  դիմում (որտեղ  կնշվեն  

այն տվյալները, որոնց  պատճառով էլ  սահմանվեց  թերություն): 

Հանձնաժողովի քարտուղարը  Գրանցամատյանում  նշում է «Թերություն»  գրությունը:  

Գրության  երկայնքով  ստորագրում են  դիմում/բողոք ներկայացնողը և  հանձնաժողովի 

քարտուղարը:  

 

Ուշադրություն! 

 Ոչ ոք իրավունք  չունի   խանգարել քվեարկության  շենքում  գտնվելու  իրավունք 

ունեցող  անձին  Գրառումների գրքում մտցնելու  գանգատ, դիտողություն կամ  բողոք 

(Ընտրական  օրենսգիրք -  Հոդված   62.10): 

 Գրառումների գրքում  գրառում կատարող անձը  պարտավոր է   նշել իր  ազգանունը, 

անունը և  հասցեն (Վրաստանի քաղաքացու  Ինքնությունը   հաստատող  վկայականի  

համաձայն):  

Բողոքների   գրանցման  գործընթացի   դիտարկում 

Ուշադրություն! 

Վիճակահանությամբ  բացահայտված  ներկայացուցիչները և  բողոքները գրանցողը 

(հանձնաժողովի քարտուղար) չի կարող լինել  միևնույն  կուսակցության/ընտրական  

դաշինքի կողմից նշանակված անձ: 

Դիմում/բողոքների վրա  թերության  հաստատման կարգը 
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Թերությունը  լրացնելու  դեպքում,  հանձնաժողովի  քարտուղարը  Գրանցամատյանում  գրում է 

«Լրացված է», թերությունը լրացնելու  ճիշտ ժամանակի և  ամսաթվի  նշմամբ: Գրության  

երկայնքով  ստորագրում են  դիմում/բողոք ներկայացնողը և  հանձնաժողովի  քարտուղարը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Դիմում/բողոքի մասին,  որը  վերաբերում է  քվեարկության օրվա  ժամը 7-ից  մինչև  

քվեատուփի  բացումը  անցկացված ընթացակարգերի  խախտմանը,  հանձնաժողովի  

նախագահը  պարտավոր է  անհապաղ  համապատասխանաբար արձագանքել և   արմատախիլ 

անել  գոյություն ունեցող  խախտումը:  

Խախտումը արմատախիլ անելու  դեպքում  կատարվում է  համապատասխան  գրություն 

«Խախտումը արմատախիլ է արված» և ճիշտ  ժամանակի  նշումով   մտցվում է   Գրառումների  

գրքում:  

Դիմում/բողոքը, որը  վերաբերում է  ձայների հաշվմանը և  քվեարկության արդյունքների 

ամփոփման  ընթացակարգի  խախտմանը, տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովը  չի 

քննարկում և  քվեարկության  օրվանից  3 օրացույցային  օրվա  ընթացքում փոխանցում է  

տարածքային   ընտրական  հանձնաժողովին: 

Ներկայացված  դիմում/բողոքը  չի  քննարկվի և  տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովը 

կարձակի կարգադրություն  դիմում/բողոքը  առանց քննարկելու  թողնելու  մասին,  եթե.  

 Դիմում/բողոքը կազմվել է  ոչիրավասու  անձի կողմից,  

 Դիմում/բողոքում չի  նշված  խախտման էությունը և  այն կատարելու ժամանակը 

 Դիմում/բողոքը ընտրական հանձնաժողովին հանձնվեց օրենքով պահանջված ժամկետների  

խախտումով,  

 Սահմանված ժամկետում  չուղղվեց  ներկայացված դիմում/բողոքի թերությունը: 

Կարգադրության վերնագրում  պետք է  մատնանշվի դիմում/բողոք առանց քննարկելու  

թողնելու  կոնկրետ  պատճառը): 

 

 

Ուշադրություն. 

Թերությունը լրացնելու ժամկետը սահմանվում է տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի  քարտուղարի և դիմում/բողոք ներկայացնող անձի  համաձայնության  

հիման վրա: Թերությունը լրացնելու ժամկետի մասին կողմերի անհամաձայնության 

դեպքում,ժամկետը միանձնյա  սահմանում  է  տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  

քարտուղարը: 

Ուշադրություն. 

Սահմանված ժամկետում թերությունը  չուղղելու  դեպքում   դիմումը/բողոքը  չի  քննարկվի, 

ինչի մասին  տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովը  արձակում է  կարգադրություն 

(կարգադրության  վերնագրում  պետք է  մատնանշվի  առանց քննարկման թողնելու  

կոնկրետ պատճառը): 

Գլուխ II. Արձագանքում քվեարկության օրվա դիմում/բողոքին 
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Հավելված  №1                                                                                                 

 Նիստի արձանագրության նմուշ  

  

№___ _________ ընտրատարածքի 

№___ ______________ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

Նիստի արձանագրություն  № ___ 

______________________________                                          ____ _______________ 2013 թ. 

(քաղաք, ավան, գյուղ) 

Նիստին ներկա էին. 

(անուն, ազգանուն) 

1 ............................................................................. 2. ………………………………………………………………………….. 

3 --------------------------------------------------------------- 4. ………………………………………………………………………….. 

5. ............................................................................ 6. ………………………………………………………………………….. 

7. ............................................................................  8. ………………………………………………………………………….. 

9. ............................................................................ 10. ………………………………………………………………………….. 

11. ..........................................................................  12. …………………………………………………………………………. 

13. ..........................................................................  

Ներկա էին նաև. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Մինչև հանձնաժողովի նախագահ ընտրելը, նիստը նախագահում էր  տարեց անդամը 

_________________________________________________________________________________ 

 

Լսեցին. Նիստի նախագահը  նիստը  բացված հայտարարեց  և  հանձնաժողովին  ծանոթացրեց  

օրակարգի  նախագծին: 

 

Կարծիք արտահայտեցին. ____________________________________________________ 

Նիստի նախագահը  քվեարկության դրեց  օրակարգի  նախագիծը: 

Քվեարկության արդյունքները. 

Կողմ _______ 

Դեմ _______ 

(Քվեարկությանը  ներկա էր  հանձնաժողովի  ____անդամ) 

 

                                         Օրակարգը հաստատվեց  հետևյալ տեսքով. 

                                                        Օրակարգ. 

   1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի ընտրության մասին: 

   2.Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի  ընտրության մասին: 

   3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի ընտրության մասին: 

    4. Այլ հարցեր: 
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1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի  ընտրության մասին: 

Լսեցին.  Հանձնաժողովի  առնվազն 2 անդամի,___________ ________________________________և 

___________ ________________________________առաջարկությունը  հանձնաժողովի նախագահի  

պաշտոնին  __________ __________________ թեկնածությունը  անվանելու  վերաբերյալ:  

Հանձնաժողովի  առնվազն 2 անդամի __________ _______________________________ և _________ 

________________________________առաջարկությունը  հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին  

___________________այլընտրական  (ուրիշ)  թեկնածություն   անվանելու  մասին:  

Կարծիք արտահայտեցին.  _______________________________________________________ 

Նիստի նախագահը  քվեարկության դրեց  առաջարկությունը № ______ __________________ 

Ընտրատարածքի  №__ _________________ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահ__________________ ընտրելու մասին: 

                    Անվանական քվեարկության  արդյունքները. 

______________________________  կողմ ______________________________  դեմ 

______________________________ կողմ  ______________________________  դեմ 

 ______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

 ______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

______________________________ կողմ  ______________________________  դեմ 

______________________________ կողմ  ______________________________  դեմ 

______________________________ կողմ  ______________________________  դեմ 

_______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

_______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

_______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

_______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

_______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

_______________________________կողմ  ______________________________  դեմ 

 

կողմ ___ 

դեմ ___ 

(Քվեարկությանը ներկա էր հանձնաժողովի  ___  անդամ) 

Նիստի նախագահը  քվեարկության դրեց  առաջարկությունը  №______ _____________________ 

Ընտրատարածքի  №____ ________________________ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահ_____________________________ընտրելու մասին  (այն դեպքում, եթե անվանվեց 

նախագահի  այլ թեկնածու): 
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Անվանական քվեարկության  արդյունքները. 

______________________________կողմ ____________________________դեմ 

______________________________կողմ ____________________________դեմ 

______________________________կողմ ____________________________դեմ 

______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________կողմ  ____________________________դեմ 

________________________________կողմ  ____________________________դեմ 

կողմ – 

դեմ _ 

(Քվեարկությանը ներկա էր հանձնաժողովի  ___ անդամ ) 

Ընդունվեց կարգադրություն №___ ___________Ընտրատարածքի  №____ 

_______________Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահ_____________________________ընտրելու մասին  (կցվում է): 

Նիստը նախագահում է հանձնաժողովի նախագահ_________________________________________ 

2.Տեղամասասային ընտրական  հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին.  

Լսեցին. Հանձնաժողովի  առնվազն 2 անդամի __________ _________________________________ և 

____________ _____________________________ առաջարկությունը  հանձնաժողովի  նախագահի  

տեղակալի պաշտոնին  _________________ __________________ թեկնածությունը անվանելու  

վերաբերյալ:  

Հանձնաժողովի  առնվազն 2 թեկնածուի ________ ____________________ և _______ _____________ 

___________________________ առաջարկությունը  հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալի 

պաշտոնին__________ _____________________ այլընտրական (ուրիշ) թեկնածություն   

անվանելու  վերաբերյալ:  

Կարծիք  արտահայտեցին.  ______________________________________________________________ 

Հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության դրեց առաջարկությունը №______ ________________ 

Ընտրատարածքի  №__ _________________ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ  __________________ ընտրելու մասին: 
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Անվանական քվեարկության  արդյունքները. 

_______________________________________ կողմ ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

Կողմ – 

Դեմ – 

Քվեարկությանը ներկա էր  հանձնաժողովի _____ անդամ) 

Հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության դրեց առաջարկությունը № __ ____________________ 

Ընտրատարածքային № __ _____տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի 

տեղակալ ________ ____________________ ընտրելու մասին (եթե  անվանվեց  տեղակալի այլ  

թեկնածություն): 

Անվանական քվեարկության արդյունքները 

_______________________________________ կողմ ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

 

կողմ – 

դեմ _ 

Քվեարկությանը ներկա էր  հանձնաժողովի _____ անդամ) 
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 Ընդունվեց  կարգադրություն №___ ___________________Ընտրատարածքի  № ___ 

___________Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալ _______ 

_______________ընտրելու վերաբերյալ (կցվում է): 

 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար  ընտրելու վերաբերյալ: 

Լսեցին.Հանձնաժողովի  առնազն 2 անդամի ___________________________ և 

________________________________________ առաջարկությունը  հանձնաժողովի քարտուղարի  

պաշտոնին  _______________________________թեկնածությունը  անվանելու  մասին:  

Հանձնաժողովի  առնազն 2 անդամի ____________________________և _______ 

_____________________________________ առաջարկությունը հանձնաժողովի քարտուղարի 

պաշտոնին  _________________________________ այլընտրական (այլ) թեկնածություն   

անվանելու մասին: 

 

Կարծիք արտահայտեցին.  ____________________________________________________________ 

 

Հանձնաժողովի նախագահը  քվեարկության  դրեց  առաջարկություն № _____ 

______________________Ընտրական տարածքի  № ______ ____________ տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար  ____________________________ ընտրելու մասին:   

 

Անվանական քվեարկության  արդյունքները. 

_______________________________________ կողմ ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

 

կողմ – 

դեմ _ 

Քվեարկությանը ներկա էր  հանձնաժողովի _____ անդամ) 

 



 

43 

Հանձնաժողովի նախագահը  քվեարկության  դրեց  առաջարկությունը № _____ _______________ 

Ընտրական տարածքի № ______ _________ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

քարտուղար  ____________________________ ընտրելու մասին  (եթե անվանվեց քարտուղարի այլ 

թեկնածություն): 

Անվանական քվեարկության  արդյունքները. 

_______________________________________ կողմ ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

_______________________________________ կողմ  ____________________________դեմ 

 

կողմ – 

դեմ _ 

Քվեարկությանը ներկա էր  հանձնաժողովի _____ անդամ) 

Ընդունվեց  կարգադրություն №___ _________Ընտրատարածքի № ___ ___________Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի  քարտուղար  _______ _______________ընտրելու վերաբերյալ 

(կցվում է): 

4. Այլ և այլ:  

Քննարկվելիք այլ հարցեր  չեն  ծագել: 

Նիստի  նախագահը  նիստը  հայտարարեց  փակված: 

Հանձնաժողովի  նախագահ /_________________________/ 

 

Հանձնաժողովի քարտուղար  /_________________________/ 
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Հավելված  №2                                              

Վրաստանի ընտրական վարչության կարգադրության նմուշ     

  

 

 

 

 

 

Վրաստանի  ընտրական  վարչություն 

№__ _______ Ընտրական տարածքի 

№__ _______ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

Կարգադրություն  №__ /2013 

№__ _________________________ Ընտրական տարածքի  № __ ______________ Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի  նախագահ ընտրելու մասին  

____________________ 

Քաղաք, ավան, գյուղ                                                                     2013 թվականի __ __________ 

 

Վրաստանի օրգանական օրենք «Վրաստանի Ընտրական Օրենսգրքի»   25 Հոդվածի առաջին և 3-

րդ  կետերի  և 77-րդ Հոդվածի 2-րդ կետի  հիման վրա, № __ _____________________ ընտրական 

տարածքի  №__ _______________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է. 

Հոդված  1. №__ __________ Ընտրական տարածքի  №__ ____________ Տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի  նախագահ  ընտրված լինի _________________: 

Հոդված 2. Այս կարգադրությունը  կարող է  բողոքարկվել  № __ __________ Ընտրական 

տարածքային       հանձնաժողովում (Հասցեն. __________________________),  այն ընդունելուց 3 

օրացույցային  օրվա ժամկետում: 

Հոդված  3. Այս կարգադրությունը գործարկել  ընդունելուն պես:  

 

Հանձնաժողովի նախագահ.  

Հանձնաժողովի քարտուղար 
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Նմուշ                                                                                     

 

 

 

 

Վրաստանի  ընտրական  վարչություն 

№__ _______ Ընտրական տարածքի 

№__ _______ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

Կարգադրություն  №__ /2013 

 

№__ _________________________ Ընտրական տարածքի  № __ ______________ Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալ  ընտրելու մասին  

 

____________________ 

Քաղաք, ավան, գյուղ                                                                    2013 թվականի __ __________ 

 

Վրաստանի օրգանական օրենք «Վրաստանի Ընտրական Օրենսգրքի»   25 Հոդվածի առաջին և 3-

րդ  կետերի  և 77-րդ Հոդվածի 2-րդ կետի  հիման վրա,          № __ _____________________ 

ընտրական տարածքի  №__ _______________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

որոշում է. 

Հոդված  1. №__ __________ Ընտրական տարածքի  №__   ____________ Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալ   ընտրված լինի  _________________: 

Հոդված 2. Այս կարգադրությունը  կարող է  բողոքարկվել  № __ __________ Ընտրական 

տարածքային       հանձնաժողովում (Հասցեն. __________________________),  այն ընդունելուց 3 

օրացույցային  օրվա ժամկետում: 

Հոդված  3. Այս կարգադրությունը գործարկել  ընդունելուն պես:  

 

Հանձնաժողովի նախագահ.  

Հանձնաժողովի քարտուղար 

  

Նմուշ  
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Նմուշ 

 

 

 

 

Վրաստանի  ընտրական  վարչություն 

№__ _______ Ընտրական տարածքի 

№__ _______ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով 

Կարգադրություն  №__ /2013 

 

№__ _________________________ Ընտրական տարածքի  № __ ______________ Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի  քարտուղար   ընտրելու մասին  

 

____________________ 

Քաղաք, ավան, գյուղ                                                                     2013 թվականի __ __________ 

 

Վրաստանի օրգանական օրենք «Վրաստանի Ընտրական Օրենսգրքի»   25 Հոդվածի  3-րդ, 

առաջին և 3-րդ  կետերի  և 77-րդ Հոդվածի 2-րդ կետի  հիման վրա,         № ___________ 

ընտրական տարածքի  №__ _______________տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը 

որոշում է. 

Հոդված  1. №__ __________ Ընտրական տարածքի  №__   ____________ Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի  քարտուղար    ընտրված լինի   _________________: 

Հոդված 2. Այս կարգադրությունը  կարող է  բողոքարկվել  № __ __________ Ընտրական 

տարածքային       հանձնաժողովում (Հասցեն. __________________________),  այն ընդունելուց 3 

օրացույցային  օրվա ժամկետում: 

Հոդված  3. Այս կարգադրությունը գործարկել  ընդունելուն պես:  

 

Հանձնաժողովի նախագահ.  

Հանձնաժողովի քարտուղար 
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Հավելված  №3 

 

Հաստատված է Վրաստանի Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի 

2012 թվականի մարտի 9-ի №14/2012 որոշմամբ 

Ընտրական վարչության  աստիճանավորների  վարքի օրենսգիրք 

Հոդված  1. Ընդհանուր դրույթներ 

Ընտրական վարչության աստիճանավորների  վարքի  օրենսգիրքը (այսուհետև  «Օրենսգիրք») 

սահմանում է վարքի  կանոնները, որոնք  պարտադիր են  ընտրական վարչության ցանկացած  

աստիճանավորի համար:  

Հոդված  2.  Օրենսգրքի իրավական  հիմունքները 

Այս օրենսգրքի իրավական հիմունքներն են  Վրաստանի Սահմանադրությունը, Վրաստանի 

օրգանական  օրենք  «Վրաստանի  Ընտրական  օրենսգիրքը» (այսուհետև  «Ընտրական 

Օրենսգիրք»), Վրաստանի օրենսդրական և  օրենքին ենթակա նորմատիվային ակտերը:  

Հոդված 3. Տերմինների  բացատրություն  

Այս օրենսգրքի  նպատակների համար  դրանում  կիրառված տերմիններն  ունեն  հետևյալ  

նշանակությունը.  

ա) ընտրական վարչություն՝  ԿԸՀ, ԿԸՀ-ի աշխատակազմ, Ուսկո, Ուսկո-ի աշխատակազմ, 

տարածքային       և  տեղամասային  ընտրական  հանձնաժողովներ:  

բ)ընտանիքի  անդամ՝ աստիճանավորի  ամուսինը,  որդին և  խորթ որդին, ուղիղ բարձրացող և  

իջնող ճյուղի  բարեկամները, քույրը և եղբայրը, ինչպես նաև  նրա հետ  մշտապես  բնակվող 

անձը:  

Հոդված  4. Օրենսգրքի նպատակը, խնդիրները  և  գործունեության ոլորտը  

1. Օրենսգրքի  նպատակն է  օժանդակել հասարակությունում  ընտրական վարչության 

հեղինակության  բարձրացմանը,  ընտրական վարչության նկատմամբ հասարակության  

անդամների  վստահության ամրապնդմանը, ընտրական գործընթացին  ընդգրկված կողմերի  

նկատմամբ  այս վարքի  կանոնների  պաշտպանությանը և հաստատմանը: 

2. Օրենսգրքի խնդիրն է  ծառայողների մասնագիտական  վարքի նորմերի նկատմամբ  

սրտակցությունը, բարձր  գիտակցության  հաստատումը և ծառայողական 

պարտականությունների  նկատմամբ  անձնական պատասխանատվության զգացումի  

բարձրացումը:  

3. Օրեսգրքի  գործողությունը տարածվում է  ընտրական վարչությունում  աշխատող  

աստիճանավորների վրա: 

Հոդված 5. Ընտրական վարչության աստիճանավորների ( այսուհետև  աստիճանավորների) 

գործունեության հիմնական  սկզբունքները  

Աստիճանավորը  պարտավոր է.  

1.Հարգել Օրենքը.  

Ապահովել  ընտրական  օրենսդրության ճիշտ և  հաջորդական  իրականացումը, 

գործառույթները  կատարելիս լինել  անկախ, բարեխիղճ և անկողմնակալ:  
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2. Լինել արդարացի, անկողմնակալ և  անկախ. 

ա) ապահովել  ընտրական  սուբյեկտների, ընտրողների և  ընտրական գործընթացին 

մասնակցող այլ անձանց համար հավասար և արդարացի  միջավայրի  ստեղծումը,  

Բ) խուսափել այնպիսի  գործողություններից, որոնք  կարող  են ընկալվել որպես  որևէ  

կուսակցության կամ ընտրական սուբյեկտին  աջակցության/հակադրության  գործողություն:  

Գ)Աստիճանավորի  ընտանիքի անդամի որպես  ընտրական  սուբյեկտ  գրանցվելու դեպքում, 

վերադաս ընտրական հանձնաժողովում կամ/և  ԿԸՀ-ում 5 աշխատանքային  օրվա ժամկետում  

ներկայացնել  գրավոր  դիմում, որը    նշված ժամկետում չներկայացնելը կարող է  դառնալ  

կարգապահական  պատասխանատվություն կրելու հիմք:  

դ) Չվերցնել  նվեր կամ  որևէ  օգտակար  բան  քաղաքական կուսակցությունից,  

կազմակերպությունից կամ այն անձից, ով ընդգրկված է ընտրական գործընթացին, 

ե)Նախընտրական  ժամանակաշրջանում  ներկա չգտնվել  տարեդարձների, բանկետների  և  

տոնական միջոցառումների, որոնք  կազմակերպվել են  քաղաքական  կուսակցության,  

կազմակերպության կամ այն անձի  կողմից, ով  ընդգրկված է ընտրական գործընթացին, 

զ) Նախընտրական ժամանակաշրջանում  խուսափել  տեղական կամ պետական իշխանության  

պաշտոնյա  անձանց հետ  անձնական բնույթի  հանդիպումներից և այցելություններից:  

3. Գործել   թափանցիկ. 

Աջակցել   շահագրգիռ կողմերին  ընտրական գործընթացի կամ ընտրական  վարչության  

գործունեության  կապակցությամբ  տեղեկատվություն և  փաստաթղթեր  ստանալուն (բացի 

ընտրացուցակներում  անձնական համարը փոխելու  տեղեկատվությունից):  

4. Լինել արհեստավարժ,  կարգապահ և ճշտապահ. 

ա) մասնակցել  նրա  համար  անցկացվող  վարժանքներին և մանրամասնորեն  ուսումնասիրել   

ընտրական ընթացակարգերը, 

բ)Թույլ չտալ  աշխատանքային ժամանակի և  գույքի  կիրառումը  ոչծառայողական  

նպատակների համար, 

գ)Լինել  հաղորդակցող և  խուսափել  անձնական կամ  այլ տեսակի  հակասություններ 

առաջացնելուց  կամ  դրանց  հրահրումից,  

դ)Սեփական  կարծիքներ  արտահայտելիս հիմնավորված քննադատությունը  արտահայտել 

տակտիկորեն , 

ե)Լինել  ճշտապահ և  գործել   օրենքով  սահմանված ժամկետներին  համապատասխան:  

Հոդված 6. Պատասխանատվություն այս  Օրենսգրքի պահանջները  խախտելու  համար.  

1.Այս Օրենսգրքով  սահմանված պահանջների խախտումը  ներկայացնում է  կարգապահական 

շեղում  և դրա համար  ընտրական վարչության աստիճանավորը կարող է ենթարկվել  

պատասխանատվության  ընտրական օրենսգրքի և «Հանրային ծառայողի մասին» Վրաստանի 

օրենքներով  սահմանված կարգով:  

2. Ընտրական վարչության  աստիճանավորները, ովքեր չեն հանդիսանում  հանրային  

աստիճանավորներ և նրանց վրա չի տարածվում «Հանրային ծառայության մասին» օրենքը,  այս 

Օրենսգրքի պահանջները խախտելու համար  պատասխանատու են Ընտրական  Օրենսգրքով  

սահմանված  միջոցներին  համապատասխան և  կարգով: 
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Հավելված   №4 

Ընտրական հանձնաժողովում ներկայացված դիմում/բողոքի ռեկվիզիտներ 

 

Դիմում/բողոքում  նշվում  են.  

 Դիմում/բողոքը կազմելու  ամսաթիվը և ժամանակը,* 

 Դիմումատուի/բողոքողի անունը, ազգանունը և  գրանցման  վայրը*, 

 Ընտրական տեղամասի համարը*, 

 Վկայի  գոյության դեպքում՝ նրա անունը, ազգանունը և  գրանցման  վայրը*, 

 Խախտման  էությունը   և  այն կատարելու  ժամանակը**, 

 Խախտողին  որոշելու   դեպքում՝ նրա այն  տվյալները, որոնց որոշումը դարձավ   

հնարավոր**, 

 Խախտողի բացատրագիրը (այդպիսինի  գոյության  դեպքում)**, 

 Դիմողի/բողոքողի կապի՝ հեռախոսի (բնակության վայրի կամ/և բջջայինի) համարը***, 

 ինչպես նաև  դիմողի/բողոքողի ֆաքսը և  էլեկտրոնային  փոստի  հասցեն (դրանց 

գոյության  դեպքում)***, 

 Այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Նշված ռեկվիզիտները  ոչճիշտ կամ ոչլիարժեք նշելը կներկայացնի դիմողի/բողոքողի  

թերության  որոշման հիմք, իսկ  թերությունը չուղղելու  դեպքում՝ այն առանց  քննարկելու  

թողնելու հիմք: 

** Նշված ռեկվիզիտները  չնշելը կներկայացնի առանց  թերությունը   որոշելու՝  դիմում/բողոքը  

առանց քննարկելու  թողնելու  հիմք:  

*** Նշված ռեկվիզիտները     ոչ ճիշտ կամ  ոչլիարժեք, կամ բոլորովին նշելը   չի կարող  դառնալ  

դիմողի/բողոքողի  թերությունը  որոշելու և  առանց քննարկելու  թողնելու  հիմք, սակայն  կարող 

է  դառնալ    բողոքի  քննարկմանը կողմին կանչելու  անհնարինության  հիմք:  
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Հավելված  №5 

Տեղեկանք  դիմում/բողոքը մուտքագրելու  մասին 

 

№ “……”……………………Ընտրական տարածք 

№ ”.........”...............................Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով  

 

 

Տեղեկանք 

 

Դիմում/բողոքը  գրանցում  անցկացնելու  մասին 

 

Դիմում/բողոքը ընդունելու ամսաթիվը. ................................................................... 

Դիմում/բողոքը  ընդունելու ժամանակը. ........................................................................................... 

Դիմում/բողոքի  գրանցման համարը. ...................................................... 

 

 

Հանձնաժողովի  քարտուղար..................................................../ստորագրություն/ 
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Հավելված №6 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի  լիազորությունները 

 

1.Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստի հետ կապված  լիազորություններ.  

 Հրավիրում եք  հանձնաժողովի  նիստ (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված 8.2), 

 Ղեկավարում եք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նիստը (Ընտրական 

Օրենսգիրք՝  Հոդված 27.1.բ), 

2. Վարչական գործառույթներ.  

 Իրավունք  ունեք  առաջադրանք  տալ տեղակալին,  հանձնաժողովի  քարտուղարին և 

հանձնաժողովի  այլ  անդամներին (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  27.1.ե), 

 Իրավունք ունեք  արձակել  կարգադրություն (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  30.1.գ), 

 Ընդունում և  ձեր  մակագրությամբ  բաշխում եք  տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողով մտած ընտրական  փաստաթղթերը և  տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի  անունով  մտած թղթակցությունները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  

27.1.գ), 

 Պատասխանատու եք տարածքային       ընտրական հանձնաժողովից  ընտրական 

փաստաթղթերի, գույքի և այլ  նյութերի  ստացման, պահպանման և ըստ նշանակության  

փոխանցման  համար (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  27.1.դ, Հոդված  63.6), 

 Հրապարակայնության ապահովման նպատակով ի նկատի ունեցեք, որ ընտրական 

տեղամասում   աչքի ընկնող տեղում  փակցված պետք է  լինեն (տեղամասային 

ընտրական  հանձնաժողովի  ռեգլամենտ-Հոդված 8). 

 Հանձնաժողովի  կապի  հեռախոսի (ֆաքսի)  համարները  և այլ  ռեկվիզիտները, 

 Ընտրական վարչության այն  իրավական ակտերը, որոնք վերաբերում են 

տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի գործունեությանը, 

 Հանձնաժողովի և  հանձնաժողովի  նախագահի  կարգադրությունները,  

 Ընտրացուցակները, ընտրացուցակներում  փոփոխությունների մտցնումը և  

անճշտությունները  բողոքարկելու  կարգը և  ժամկետները:  

Ուշադրություն! 

 Մինչև քվեարկության օրը, երկրորդ  օրից ոչ ուշ կփոխանցվեն  ճշգրտված ցուցակների  

վերջնական  տարբերակները (ընտրական  հանձնաժողովին հատկացված տարբերակը՝ 

սեղանի  ցուցակը և  հանրային  տեղեկատվությանը հատկացված  տարբերակը՝ պատի 

ցուցակ) (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված 31.11) 

 Հրապարակային տեղեկատվությանը հատկացված պատի  ցուցակի  նախնական  

տարբերակը պետք է հանեք և  նույն տեղում  փակցնեք  ճշգրտված տարբերակը: 
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Տեղամասային  ընտրական հանձնաժողովի նախագահի  լիազորությունները   քվեարկության 

նախորդ օրը 

(26 հոկտեմբերի) 

1. Քվեարկության շենքի  սարքավորման հետ կապված  լիազորություններ.  

 Պատասխանատվություն եք ստանձնում  քվեարկության շենքի  սարքավորման համար: 

Ի նկատի ունեցեք (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  58.4). 

 Քվեարկության շենքում պետք է  սարքավորվեն  գաղտնի  քվեարկության  

քվեախցիկներ (յուրաքանչյուր 500 ընտրողի համար նախատեսված  պետք է լինի  

առնվազն  մեկ  քվեախցիկ): Ամեն քվեախցիկում  պետք է  լինի մեկ  գրիչ, 

 Պետք է  հատկացվեն  տեղեր  ընտրողների  գրանցման  համար և տեղադրվեն 

սեղաններ  գրանցողների թվաքանակին  համապատասխան,  

 Աչքի ընկնող տեղում պետք է  դրված լինի  թափանցիկ  քվեատուփը, 

 Քվեատուփին  մոտ պետք է  տեղադրվի սեղան հատուկ  ծրարների համար:  

 

 Քվեարկության շենքում  աչքի ընկնող տեղում  փակցված պետք  է լինեն  (Ընտրական 

Օրենսգիրք՝  Հոդված 58.4.დ; 58.5). 

 Ընտրացուցակները, 

 Ընտրական սուբյեկտների  ցուցակը (թեկնածուների  ցուցակները),  

 Ձայն տալու  հրահանգը և ԿԸՀ-ի  կողմից  սահմանված  քվեաթերթիկների լրացման  

կարգը( ինչպես նաև  պետք  փակցվի  գաղտնի քվեարկության  խցիկում),  

 Քաղվածք օրենքից, թե որ  դեպքում է քվեաթերթիկը  անվավեր,  

 Քվեարկության արդյունքների   ցուցադրական արձանագրությունը: 

2.  Ընտրական փաստաթղթերի  ընդունման հետ կապված լիազորություններ. 

Հիշեք, մինչև  քվեարկության սկսվելը, ժամը 12-ից ոչ ուշ, տարածքային    ընտրական     

հանձնաժողովից  պետք է  ստանաք  ընտրական քվեաթերթիկները և  հատուկ ծրարները: 

Ստանալիս անպայման հաշվեք և համեմատեք  փոխանցված ընտրական քվեաթերթիկների և  

հատուկ  ծրարների թվաքանակությունը  ընդունման-հանձնման ակտում  մտցված  տվյալների 

հետ (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  63.9-11): Ստուգեք, որ  քվեաթերթիկների  վրա  նշված 

լինի ձեր  ընտրական տեղամասի և  ընտրատարածքի  համարը: 
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Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  նախագահի  լիազորությունները 

Քվեարկության օրը 

(27 հոկտեմբերի) 

07:00-08:00 ժամ 

 07:00 ժամ - Բացեք  ընտրական տեղամասը, հեռախոսով  տեղեկացրեք  տարածքային        

ընտրական հանձնաժողովին  ընտրական տեղամասի  բացման  և հանձնաժողովի  

անդամների քվորումի վերաբերյալ (7 անդամ) (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  61.1) 

____________________________________________________________________________________ 

 Փոխանցեք  քարտուղարին  քվեարկության օրվա  Գրառումների  գիրքը, 

Գրանցամատյանը, քվեարկության  արդյունքների  ամփոփիչ  արձանագրությունը և  

ցուցադրական  արձանագրությունը  (փակցվում են աչքի ընկնող տեղում) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ստուգեք քվեարկության շենքում  գտնվող իրավասու  անձանց լիազորագրության  

վկայականները 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ի ցույց բոլորի  ստուգեք  այն  ծրարի ամբողջականությունը, որտեղ  տեղադրված է  

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  կնիքը և  բացեք  այն  և  կատարեք  առաջին  

հատվածախուցը: Հատվածախուցով  կնիքների   նմուշը պետք է արտացոլվի  

Գրառումների  գրքում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.2.բ) 

____________________________________________________________________________________ 

 Անցկացրեք վիճակահանություն շրջիկ քվեատուփը տանող հանձնաժողովի 2 անդամին 

պարզելու համար, որին   մասնակցում  են միայն կուսակցությունների կողմից  

նշանակված հանձնաժողովի անդամները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.2.դ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների շրջանում անցկացրեք 

վիճակահանություն մնացած գործառույթները (ընտրողների  հոսքը  կարգավորող,  

ընտրողներին գրանցողներ,  քվեատուփը և հատուկ ծրարները  հսկող հանձնաժողովի 

անդամ) բաշխելու  նպատակով (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.2.ե) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Բողոքների  գրանցման  գործընթացը  վերահսկելու նպատակով անցկացրեք  

վիճակահանություն ընտրական տեղամասում  գտնվող  ընտրական սուբյեկտների 

ներկայացուցիչներից 2 ներկայացուցչից ոչ ավելին  բացահայտելու համար: Հիշեցեք, 

վիճակահանությամբ  բացահայտված  ներկայացուցիչները և  հանձնաժողովի 

քարտուղարը չի կարելի  լինել  միևնույն  կուսակցության կողմից  ներկայացված անձ 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  61.5) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Հայտարարեք  ընտրողների թվաքանակությունը  համընդհանուր  ընտրացուցակում,  

հատուկ ցուցակում, ինչպես նաև  շրջիկ քվեատուփի ցուցակում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  

Հոդված   61.6.ա) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Հայտարարեք  ստացած  ընտրական քվեաթերթիկների և  հատուկ ծրարների  

քանակությունը (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.6.բ) 

_______________________________________________________________________________________ 
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 Ստուգեք, որ  քվեատուփերը լինեն դատարկ  և դրոշմակնքեք հիմնական և շրջիկ  

քվեատուփերը  անհատական  համար ունեցող դրոշմակնիքով (Ընտրական Օրենսգիրք՝  

Հոդված   61.6.գ ) 

 ____________________________________________________________________________________ 

 Յուրաքանչյուր գրանցողին փոխանցեք. 300-ընտրողի ցուցակ (ինչպես նաև հատուկ 

ցուցակը՝ գրանցողներից մեկին), քվեաթերթիկների  մեկական  բլոկնոտ,  դրոշմավորման  

հեղուկ: Գրանցողների  շրջանում   վիճակահանությամբ բախշեք  Գրանցողի կնիքները, 

կնիքի վրա  արեք առաջին հատվածախուցը: Հատվածախուցի  նմուշը  արտացոլեք  

քվեարկության օրվա  Գրառումների  գրքում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.7-8) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Հոսքը կարգավորողին փոխանցեք  դրոշմավորման ստուգման  ուլտրամանուշակագույն  

լապտերը 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեատուփը և  ծրարները հսկող  հանձնաժողովի  անդամին փոխանցեք հատուկ  

ծրարները  և  հիմնական  քվեատուփը 

_____________________________________________________________________________________ 

 Հանձնաժողովի անդամներին  նյութերը  փոխանցելուց հետո անմիջապես,  մինչև  

քվեարկության սկսվելը, տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  քարտուղարի հետ  

միասին  լրացրեք (բացի  առաջին  ընտրողի տվյալներից)  ստուգողական  թերթերի 

ինքնապատճենման  ձևը: Ուշադրություն դարձեք, որ հանձնաժողովի  բոլոր անդամները  

ստորագրեն  ստուգողական  թերթը (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  61.10) 

_____________________________________________________________________________________ 

08:00 ժամ 

 Հեռախոսով հայտնեք  տարածքային   ընտրական     հանձնաժողովին  քվեարկությունը 

սկսելու  վերաբերյալ:  

_____________________________________________________________________________________ 

08:00 ժամից  

 Ընտրական տեղամաս առաջին  ընտրողը  ներկայանալիս՝  ընտրողն անցնում է  

գրանցում, ստանում է  քվեաթերթիկ և  դրանից հետո   ցուցում տվեք  հանձնաժողովի  

քարտուղարին  առաջին  ընտրողի  տվյալները մտցնել ստուգողական թերթի մեջ: 

Ստորագրել տվեք նրան և նշել տվեք  քվեատուփերի մեջ դրանք գցելու  ճիշտ 

ժամանակը: Ստուգողական թերթի մեկ օրինակը տեղադրեք հիմնական  քվեատուփի 

մեջ, երկրորդ  օրինակը՝ շրջիկ  քվեատուփի մեջ (այդպիսինի  գոյության դեպքում), իսկ 

երրորդ  ստուգողական թերթը  պահեք (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.10 ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Առաջին ընտրողի կողմից գրանցում անցնելուց հետո, հեռախոսով տեղեկացրեք  

տարածքային հանձնաժողովին քվեատուփ(եր)ը դրոշմակնքելու, ստուգողական 

թերթ(եր)ը  տուփ(եր)ում գցելու, հանձնաժողովի  հատուկ  կնիքի և  գրանցողների  

կնիքների վրա  առաջին  հատվածախուցը անելու և  հատվածախուցի  նմուշը 

քվեարկության օրվա Գրառումների  գրքում արտացոլելու մասին: 

_____________________________________________________________________________________ 

09:00 ժամից 

 09:00 ժամից վիճակահանությամբ  բացահայտված  հանձնաժողովի 2 անդամին 

հանձնարարեք շրջիկ քվեատուփի միջոցով  քվեարկության անցկացում և  փոխանցեք  

նրանց (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  66.3). 
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 Շրջիկ քվեատուփի  ցուցակը 

 Ընտրողներին  գրանցողի  կողմից   ստորագրությամբ և  հատուկ  կնիքով վավերացված  

անհրաժեշտ  քանակության  ընտրական քեաթերթիկներ 

 Հատուկ  ծրարներ 

 Դրոշմակնքված շրջիկ  քվեատուփը, որտեղ տեղադրված պետք է  լինի  ստուգողական 

թերթը 

 10:00  ժամ   Խնդրեք  գրանցողներին  առանց քվեարկության գործընթացը  խանգարելու, 

 12:00  ժամ      հաշվեն  ցուցակներում  ընտրողների  ստորագրությունների և  իրենց  

 15:00  ժամ      կողմից տրված քվեաթերթիկների  թվաքանակությունը (նախագահին  

 17:00  ժամ     փոխանցած խոտան քվեաթերթիկների  հաշվառումով): Եթե տվյալների  

 19:00   ժամ      միջև  բացահայտվի տարբերություն,  Գրանցողը  անհապաղ պետք  է  գրի  

                         բացատրագիր, որը պետք է  կցվի  քվեարկության  արդյունքների  

                         ամփոփիչ արձանագրությանը: 

 12:00 և 17:00  ժամերին   Գրանցողների հետ միասին  ընտրացուցակներում  հաշված   

ընտրողների  ստորագրությունների  թվաքանակությունը  քարտուղարին  հանձնարարեք 

մտցնել  Գրառումների գրքում և  Ցուցադրական  արձանարուգրությունում և տեղեկացրեք  

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովին   (Ընտրական օրենգիրք՝ Հոդված 65.6): 

Մինչև 20:00 ժամը 

 Շրջիկ  քվեատուփը տեղամաս պետք է  վերադարձվի  ժամը 20 –ից ոչ ուշ (Ընտրական 

Օրենսգիրք՝  Հոդված   66.1) 

_____________________________________________________________________________________ 

20:00 ժամից  մինչև  քվեատուփի  բացումը 

 20:00 ժամին  քվեարկությունը հայտարարեք   ավարտված: Հանձնարարեք 

հանձնաժողովի  անդամներից մեկին  հաշվել  հերթում  կանգնած  ընտրողների  

թվաքանակը: Քվեարկության  ավարտից հետո  փակեք  ընտրական տեղամասի  դուռը և  

դրոշմակնքեք  քվեատուփի ճեղքը (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   65.8) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության  ավարտից հետո  մոտեցեք  յուրաքանչյուր  գրանցողին, հանձնարարեք  

(մինչև  քվեարկության ավարտը  իրենց կողմից  գրված բացատրագրերում (այդպիսինի 

գոյության դեպքում)  (նշված  տվյալների  հաշվառումով)  հաշվեն.  
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Եթե  հավասարություն չի կազմվում, հանձնարարեք գրանցողին նորից  վերահաշվել և  ճշգրտել  

թվաքանակը: Եթե  հավասարություն կրկին չի կազմվում, խնդրեք գրանցողին գրել  

բացատրագիր, որը պետք է կցվի քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ  արձանագրությանը: 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող  անձանց  ներկայությամբ 

հանձնաժողովի և  ընտրողներին գրանցողի կնիքներին կատարեք երկրորդ  

հատվածախուցը: Հատվածախուցով կնիքների նմուշը պետք է արտացոլվի   

Գրառումների գրքում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված 67.1): 

_____________________________________________________________________________________ 

 Անցկացրեք  վիճակահանություն 3 (կամ անհրաժեշտության  դեպքում ավելի) հաշվողին 

բացահայտելու համար: Եթե  դիտորդներն  իրենց կազմից   փոխհամաձայնությամբ  չեն 

կարողանա  ընտրել  հաշվելու  գործընթացը  դիտարկող անձանց,   դիտորդների 

շրջանում անցկացրեք  վիճակահանություն 2 դիտորդի բացահայտելու համար 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  67.1) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Անցկացրեք  վիճակահանություն ընտրական տեղամասում  գտնվող  ընտրական 

սուբյեկտների  ներկայացուցիչներից 2 ներկայացուցչից ոչ ավելի բացահայտելու համար, 

ովքեր հանձնաժողովի անդամներից վիճակահանությամբ  բացահայտված  հաշվողների 

հետ միասին  մասնակցում են  իսկական կամ/և անվավեր ընտրական քվեաթերթիկների  

հաշվման  գործընթացին (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   67.2). 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ցուցմունք տվեք հաշվողներին հաշվեն ընտրողների ստորագրությունների  թվաքանակը 

համընդհանուր ընտրացուցակում, հատուկ ցուցակում և  շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակում 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված 67.3) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ցուցմունք տվեք հանձնաժողովի քարտուղարին առանձին-առանձին դրոշմակնքել    

ընտրողների սեղանի, հատուկ և  շրջիկ  քվեատուփերի  ցուցակները (Ընտրական 

Օրենսգիրք՝  Հոդված   67.3) 

 Ցուցմունք տվեք  հաշվողներին առանձին-առանձին  դրոշմակնքել  չօգտագործված և 

խոտան  ընտրական  քվեաթերթիկները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   67.5) 

_____________________________________________________________________________________ 

տրված 

քվեաթերթիկների  

թվաքանակը 

խոտան 

քվեաթերթիկների 

թվաքանակը 

Ընտրողների  

ստորագրություննե

րի  թվաքանակը 



 

57 

 Դրոշմակնքված  փաթեթի վրա  գրեք  ընտրական տեղամասի  անվանումը,  համարը,  

ընտրական փաստաթղթերի տեսակը  և  ստորագրեք հաշվողների հետ  միասին: 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   67.5) 

Քվեատուփի բացում, քվեարկության արդյունքների  ամփոփիչ արձանագրության  լրացում  

 Ստուգեք  քվեատուփի,  ինչպես նաև  շրջիկ  քվեատուփի, բացառիկ դեպքում ստեղծված 

ընտրական տեղամասի քվեատուփի (այդպիսինի  գոյության  դեպքում) դրոշմակնիքի   

ամբողջականությունը (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   68.1) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Առաջին հերթին  բացեք  շրջիկ  քվեատուփը (այդպիսինի  գոյության  դեպքում): 

Հաշվողները  ստուգում են  քվեատուփում  ստուգողական թերթի գոյությունը և  

սահմանում են դրա նույնականությունը համեմատելու համար  հանձնաժողովում 

պահված  ստուգողական  թերթի հետ (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   68.4) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Բացեք հիմնական քվեատուփը: Հաշվողները ստուգում են  քվեատուփում ստուգողական 

թերթի  գոյությունը և  դրա  իսկականությունը  հաստատելու  նպատակով համեմատում 

են   հանձնաժողովում  համեմատության համար  պահված  ստուգողական  թերթի հետ: 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   68.5) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Բացեք  բացառիկ դեպքում ստեղծված ընտրական տեղամասի  քվեատուփը (այդպիսինի  

գոյության  դեպքում): Հաշվողները  ստուգում են  քվեատուփում  ստուգողական  թերթի  

գոյությունը  և  դրա  իսկականությունը հաստատելու  նպատակով  այն  համեմատում են  

հանձնաժողովում   համեմատության  նպատակով  պահված  ստուգողական  թերթի հետ:  

_____________________________________________________________________________________ 

 Եթե ամեն ինչ կարգին  հայտնվի,  հաշվողները  միմյանց պետք է խառնեն  հիմնական, 

շրջիկ և  բացառիկ  դեպքում  ստեղծված ընտրական տեղամասի քվեատուփից դուրս  

թափված  ծրարները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  68.5) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ցուցմունք տվեք  հաշվողներին  տեսակավորեն  քվեաթերթիկները:  Հանձնաժողովի  հետ 

միասին  մեկ առ մեկ  քվեարկեք  կասկածելի  համարվող  քվեաթերթիկները (Ընտրական 
Օրենսգիրք՝  Հոդված   69.5) 

 ____________________________________________________________________________________ 

 Ցուցմունք տվեք հաշվողներին  հաշվեն  անվավեր  ընտրական քվեաթերթիկները և 

յուրաքանչյուր  ընտրական սուբյեկտի  ստացած  ձայները/ընտրական քվեաթերթիկները 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   69.6-9) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քարտուղարի հետ միասին ստուգեք  ամփոփիչ  արձանագրությունների  տվյալների  

ճշտությունը.  
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 _____________________________________________________________________________________ 

 Ցուցմունք տվեք հաշվողներին կապել և դրոշմակնքել. անվավեր ընտրական 

քվեաթերթիկները  (առանձին  են դրոշմակնքվում այլ  ընտրական  տեղամասին 

պատկանող  անվավեր  քվեաթերթիկները), ամեն մի ընտրական սուբյեկտի ընտրական 

քվեաթերթիկները  (փաթեթները  ստորագրում են  հաշվողները և  նախագահը) 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   69.6-9) 

___________________________________________________________________________________ 

 Հանձնաժողովի քարտուղարը, ձեզ հետ համաձայնեցված, լրացնում է ամփոփիչ 

արձանագրությունը  (արձանագրությունը  կազմելիս  ի նկատի պետք է առնվեն  

գրանցողների բացատրագրերում (այդպիսինի գոյության դեպքում) մատնանշված  

տվյալները: Քարտուղարը ամփոփիչ արձանագրությունը գրանցում է  

Գրանցամատյանում: Հանձնաժողովի բոլոր անդամները պարտավոր են  ստորագրել  

ամփոփիչ  արձանագրությունը: Լրացված ամփոփիչ արձանագրությունը վկայագրեք 

հանձնաժողովի կնիքով: Քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ արձանագրության 

պատճեն, ուղղումների արձանագրությունը և  գրանցողների գրավոր  բացատրագրերի 

հետ  միասին (այդպիսինի  գոյության  դեպքում) անմիջապես  ուղարկում են ԿԸՀ 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   71.14) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քարտուղարը պատճենահանում է  ամփոփիչ  արձանագրությունը: Պատճեն տալու 

ժամանակ՝ քարտուղարի հետ միասին դուք պետք է ստորագրեք ամփոփիչ  

արձանագրության պատճեները և  վավերացնեք  հանձնաժողովի  հատուկ կնիքով:  

Քարտուղարը պետք է տրված պատճեները գրանցում անցկացնի (Ընտրական 

Օրենսգիրք՝  Հոդված   71.8) 

____________________________________________________________________________________ 

 Առանձին-առանձին  փաթեթով դրոշմակնքեք հանձնաժողովի  կնիքը (հանձնաժողովի  

հատուկ  կնիքի դրոշմակնքված փաթեթը ստորագրում են հանձնաժողովի բոլոր 

անդամները) (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  71.13), գրանցողների կնիքները,  

Գրառումների  գիրքը, Գրանցամատյանը, բողոոքները: Քվեարկության արդյունքների 

ամփոփիչ  արձանագրությունը  չի դրոշմակնքվում: 

________________________________________________________________________________ 

 Տեղադրեք դրոշմակնքված ընտրական փաստաթղթերը  մեծ արկղում կամ  տոպրակում 

և  տարեք տարածքային հանձնաժողով:Քվեատուփից/տոպրակից  առանձին տարեք  

քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ  արձանագրությունը, քվեարկության օրվա 

գրառումների գիրքը,, դիմում/բողոքների  և  Գրանցամատյանի դրոշմակնքված  ծրարը: 

 

Սուբյեկտների  

ստացած ձայների  

քանակությունը 

Անվավեր  

քվեաթերթիկների  

քանակությունը 

Ընտրողների  

ստորագրությունների  

քանակությունը 
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Հավելված  №7 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի   լիազորությունները 

քվեարկության օրը 

(27հոկտեմբերի) 

07:00 – 08:00 ժամ  

 Ընտրական տեղամասը բացելիս՝ հանձնաժողովի քարտուղարից ստացեք  

քվեարկության օրվա Գրանցամատյանը, քվեարկության  արդյունքների ամփոփիչ 

արձանագրությունը և ցուցադրական արձանագրությունը 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ցուցադրական արձանագրությունը փակցրեք ընտրական տեղամասում, աչքի ընկնող 

տեղում  

_____________________________________________________________________________________ 

 Գրառումների գրքի առաջին և  երկրորդ  էջերին,իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 

10-րդ և  հաջորդ էջերին, ամրագրեք  ընտրական տեղամասը  բացելիս քվեարկության 

շենքում գտնվելու իրավասու անձանց (հանձնաժողովի  անդամների,  դիտորդների, 

ներկայացուցիչների) անունը, ազգանունը և խնդրեք նրանց  քվեարկության շենքում  

գտնվելը հաստատեն Գրառումների գրքում  ստորագրությամբ (Ընտրական Օրենսգիրք՝  
Հոդված    61.2.ա) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության օրվա Գրառումների գրքի 5-րդ  էջում արտացոլեք  հանձնաժողովի  

կնիքի նմուշը, որի վրա կատարված է առաջին հատվածախուցը (Ընտրական Օրենսգիրք՝  
Հոդված    61.2.բ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Հանձնաժողովի անդամների շրջանում  գործառույթների բաշխման  համար  անցկացված 

վիճակահանության  արդյունքները մտցրեք  քվեարկության օրվա  Գրառումների գրքի 3-

րդ  էջում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    61.2.վ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Բողոքների գրանցման գործընթացը դիտարկելու նպատակով անցկացված  

վիճակահանության արդյունքում բացահայտված ընտրական սուբյեկտների 

ներկայացուցիչների  տվյալները  մտցրեք  քվեարկության օրվա  Գրառումների  գրքի 3-րդ  

էջում 

 

 Համընդհանուր ընտրացուցակում, հատուկ  ցուցակում գոյություն ունեցող  ընտրողների   

թվաքանակությունը  ամրագրեք  Գրառումների  գրքի  6-րդ  էջում և  ցուցադրական  

արձանագրությունում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    61.9) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ստացած ընտրական քվեաթերթիկների  թվաքանակը  ամրագրեք  Գրառումների գրքի 6-

րդ  էջում և  ցուցադրական  արձանագրությունում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված 61.9) 

_____________________________________________________________________________________ 



 

60 

 Քվեատուփերի դրոշմակնքման ժամանակը, քվեատուփերի դրոշմակնիքի  անհատական  

համարները  մտցրեք  Գրառումների  գրքի 4-րդ  էջում  

_______________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության օրվա Գրառումների գրքի 5-րդ էջին արտացոլեք յուրաքանչյուր  

գրանցողի կնիքի  նմուշը, որի վրա  արված է առաջին  հատվածախուցը (Ընտրական 
Օրենսգիրք՝  Հոդված    61.8) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Մինչև քվեարկության սկսվելը  հանձնաժողովի նախագահի  հետ միասին լրացրեք  

(բացի  առաջին  ընտրողի  տվյալներից)  ստուգողական  թերթի ինքնապատճենող ձևը: 

Ուշադրություն դարձրեք, որ  ստուգողական թերթը  ստորագրեն  հանձնաժողովի ներկա  

բոլոր  անդամները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   61.10) 

08:00 ժամից  

 Տեղամասում առաջին ընտրողը ներկայանալիս՝  ընտրողն  անցնում է  գրանցում և  

ստանում է  քվեաթերթիկը: Դրանից հետո  առաջին  ընտրողի տվյալները մտցրեք 

ստուգողական  թերթում, ստորագրել տվեք ընտրողին և նշեք ընտրական քվեատուփի 

մեջ  թերթերը  գցելու ճիշտ ժամանակը (ստուգողական թերթի  տվյալները  մտցրեք  

Գրառումների գրքի  4- էջում) 

 09:00  ժամից  

 Նշեք գրառումների գրքի  4-րդ  էջին, թե  քանի  ընտրական քվեաթերթիկ և  հատուկ  

ծրար փոխանցվեց  շրջիկ  քվեատուփին ուղեկցող  հանձնաժողովի  անդամներին 
(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    62.6 ) 

12:00 ժամ  

 Յուրաքանչյուր  գրանցողի հետ միասին  վերահաշվեք  ընտրացուցակներում  

քվեարկությանը մասնակցած  ընտրողների  ստորագրությունների  թվաքանակը և  

դրանց  գումարը  մտցրեք  Գրառումների  գրքի  6-րդ  էջին և  ցուցադրական  

արձանագրությունում:  

17:00 ժամ  

 Յուրաքանչյուր գրանցողի հետ միասին վերահաշվեք ընտրացուցակներում  

քվարկությանը  մասնակցած  ընտրողների ստորագրությունների  թվաքանակը և  դրանց  

գումարը մտցրեք Գրառումների գրքի 6-րդ էջում և ցուցադրական  արձանագրությունում: 

20:00 ժամից  մինչև  քվեատուփի  բացումը  

 Գրառումների գրքի 4-րդ էջին մտցրեք 20:00 ժամի դրությամբ հերթում կանգնած 

ընտրողների թվաքանակությունը 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության ավարտումից հետո, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  

նախագահը  հանձնաժողովի և  ընտրողներին գրանցողների  կնիքների  վրա  կատարում 

է  երկրորդ  հատվածախուցը: Արտացոլեք  Գրառումների  գրքում  նշված  կնիքների  

նմուշները  (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    67.1) 

_____________________________________________________________________________________ 
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 Գրառումների գրքի 3-րդ էջին  նշեք  հանձնաժողովի անդամների միջև  հաշվողների  

գործառույթների վիճակահանությամբ  բաշխման  արդյունքները  

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության օրվա  Գրառումների  գրքի 3-րդ  էջին մտցրեք  ընտրական 

քվեաթերթիկները հաշվելու գործընթացը  դիտարկելու  նպատակով  դիտորդներից  

բացահայտված   դիտորդների   տվյալները 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության օրվա  Գրառումների  գրքի 3-րդ  էջում  մտցրեք  վիճակահանության  

արդյունքում  բացահատված ընտրական սուբյեկտների ներկայացուցիչների  տվյալները,  

ովքեր  հաշվողների հետ  միասին  մասնակցում են  վավերական (իսկական) կամ/և  

անվավեր  ընտրական քվեաթերթիկները հաշվելու  գործընթացին 

_____________________________________________________________________________________ 

 Գրառումների գրքում նշեք ձայները հաշվելու ժամանակ քվեարկության շենքում  

գտնվող  անձանց  ով լինելը  

_____________________________________________________________________________________ 

 Համընդհանուր ընտրացուցակների,  հատուկ ցուցակի և շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակի 

համաձայն, հաշվողների  կողմից   բացահայտված  քվեարկությանը  մասնակցող 

ընտրողների  ընդհանուր թվաքանակը ամրագրեք  Գրառումների գրքում և  

ցուցադրական արձանագրությունում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    67.3) 

____________________________________________________________________________________ 

 Առանձին-առանձին  փաթաթեք և դրոշմակնքեք համընդհանուր,  հատուկ և  շրջիկ 

քվեատուփերի ցուցակները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   67.4): Դրոշմակնքված  

փաթեթները  ստորագրում են  հանձնաժողովի  նախագահը և  հաշվողները 

_____________________________________________________________________________________ 

 Չօգտագործված ընտրական  քվեաթերթիկների  անկյունը կտրեք: Չօգտագործված և  

խոտան ընտրական քվեաթերթիկները ծալեք առանձին-առանձին ծրարներով 

(Ընտրական Օրենսգիրք՝ Հոդված 67.4): Դրոշմակնքված տոպրակները ստորագրում են  

հանձնաժողովի  նախագահը և  հաշվողները: 

Քվեատուփի  բացում,  քվեարկության  արդյունքների ամփոփիչ արձանագրության  կազմում  

 Քվեատուփը բացելուց հետո հաշվողների կողմից  հաշվված անվավեր  քվեաթերթիկների  

և ընտրական սուբյեկտների ստացած ձայների թվաքանակությունը մտցրեք  

Գրառումների  գրքի  և ցուցադրական արձանագրության մեջ (այլ  ընտրական 

տեղամասին պատկանող  անվավեր  ընտրական քվեաթերթիկների  թվաքանակությունը  

նշվում է  միայն  գրառումների  գրքում ) (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված   69.6;  69.8) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Հանձնաժողովի նախագահի հետ միասին ստուգեք  ամփոփիչ  արձանագրության   

ճշտությունը. Սուբյեկտների կողմից  ստացված  ձայների  թվաքանակությանը +  

անվավեր  քվեաթերթիկների  թվաքանակը = կամ <  ստորագրությունների  թվաքանակից 

_____________________________________________________________________________________ 
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 Հաշվողների կողմից  ձայների  հաշվման  ընթացակարգը  ավարտելուց հետո,  

տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի  նախագահի հետ  համաձայնությամբ,  

լրացրեք  քվեարկության  արդյունքների  ամփոփիչ  արձանագրությունը (Ընտրական 
Օրենսգիրք՝  Հոդված   71.1) Արձանագրությունը կազմելիս պետք է  ի նկատի ունենալ 

գրանցողների բացատրագրերում (այդպիսին գոյության դեպքում) նշված տվյալները: 

Հիշեք! Արգելվում է  ամփոփիչ  արձանագրությունում  մտցված տվյալների   ուղղումը  

(Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    70.3) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ստորագրեք քվեարկության արդյունքների  ամփոփիչ արձանագրությունը  և հետևեք, որ 

հանձնաժողովի բոլոր անդամները ստորագրեն այս արձանագրությունը: 

Արձանագրությունը վավերացրեք հանձնաժողովի  կնիքով և գրանցեք Գրանցամատյանի 

«Տրված փաստաթղթերի » մասում (Ընտրական Օրենսգիրք՝ Հոդված   71.4) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Քվեարկության  արդյունքները  ամփոփելուց  հետո    Գրառումների գիրքը և  

Գրանցամատյանը փակեք համապատասխան գրառումով «Մատյանը  փակված է»,  

վավերացրեք  ձեր  և հանձնաժողովի  նախագահի ստորագրությամբ, որից  հետո 

հաստատեք  դրանք  հանձնաժողովի կնիքով (Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  
Ռեգլամենտ – Հոդված  11. 15; (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված    62.11 71.12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ի նկատի ունեցեք! 

 Հանձնաժողովի անդամների միջև վիճակահանությամբ սահմանված գործառույթները  

այլ անդամներին ժամանակավոր փոխանցելու դեպքում, տեղեկատվությունը 

ամրագրեք  Գրառումների  գրքի 5-րդ էջում (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  62.9զ ) 

 Դրոշմավորման  ընթացակարգը ստուգելիս, եթե ընտրողի մոտ  բացահայտվի  

դրոշմավորում, նրա  ով  լինելը  մտցրեք  Գրառումների  գրքի  4-րդ  էջում 

 Գրանցամատյանում և Գրառումների գրքի 10-րդ և  հաջորդ  էջերին գրանցեք  բոլոր  

մտած  դիմում/բողոքները (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  62.9) 

 Ամփոփիչ արձանագրության պատճեն տալիս պատճեն գրանցում անցկացրեք   

Գրանցամատյանում,  վավերացրեք այն  տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  

կնիքով և  հանձնաժողովի նախագահի հետ միասին   ստորագրեք  այն (Ընտրական 
Օրենսգիրք՝  Հոդված    71.8) 
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Հավելված №8 

Ընտրողների  հոսքը կարգավորող հանձնաժողովի  անդամի  գործառույթները 

(Հոդված 64, Հոդված 65) 

 Կարգավորեք  ընտրական տեղամաս  մտած ընտրողների  հոսքը 

 Խնդրեք  ընտրողին,  ներկայացնել  Վրաստանի Քաղաքացու Ինքնության  Վկայականը/ID 

Քարտը կամ Վրաստանի քաղաքացու  Անձնագիրը 

 Ուլտրամանուշակագույն  լապտերով  ստուգեք, նկատվում է,  թե  ոչ  ընտրողի  մոտ  

դրոշմավորում և այն  բանից  հետո,  երբ  կհամոզվեք, որ  ընտրողի մոտ  դրոշմավորում 

չի նկատվում, տվեք նրան քվեարկությանը  մասնակցելու իրավունք  

 Հետևեք, թե քանի ընտրող է կանգնած ընտրողին հատկացված գրանցման սեղանի մոտ: 

Եթե գրանցման  սեղանի  մոտ  կանգնած է երկուսից ավելի  ընտրող,  

ժամանակավորապես  ձգձգեք  քվեարկության շենք հերթական ընտրողի  մուտքը  

 Մատնացույց արեք ընտրողին,  գնալ  այն գրանցող  սեղանի մոտ,  որին պատկանում է  

համընդհանուր  ընտրացուցակի մեջ  մտցված նրա  ազգանվան առաջին տառը 

Ուշադրություն! 

 Եթե  ընտրողի մոտ  չի հայտնվի Վրաստանի քաղաքացու  Ինքնության Վկայական /ID 

քարտ կամ Վրաստանի քաղաքացու  Անձնագիր, բացատրեք նրան,  որ  նա չի մասնակցի  

ընտրություններին: Խնդրեք, թողնել ընտրական տեղամասը 

 Վրաստանի Ընտրական Օրենսդրության  1851 Հոդվածով  սահմանված կարգով  

ընտրություններին ձայն տալու իրավունք ունի  ընտրացուցակում  գրանցված 

Եվրամիության  անդամ պետության  քաղաքացին, ով  ծնվել և  վերջին 5 տարվա 

ընթացքում  բնակվում է Վրաստանում: Այդպիսի  անձը   ընտրական տեղամաս  

ներկայանալիս՝  Վրաստանի քաղաքացու  անձնագրի և Ինքնության վկայականի 

փոխարեն  ներկայացնում է  Եվրամիության անդամ  պետության անձնագիրը:  

 Եթե ուլտրամանուշակագույն լապտերով  դրոշմավորում  ստուգելիս բացահայտվում է, 

որ  ընտրողն արդեն  ունի  դրոշմավորում, նրան արգելվում է  քվեարկությանը  

մասնակցել: Ընտրողի  ով  լինելը  տեղեկացրեք  հանձնաժողովի  նախագահին: Խնդրեք  

ընտրողին  թողնել ընտրական տեղամասը:  

 Ընտրողը, ով  վերին վերջավորությունները չունենալու պատճառով  չի կարողանում 

ձայն տալու  ընթացակարգերը  անկախորեն  կատարել (ֆիզիկական վիճակ)  չի անցնում 

դրոշմավորման ստուգում և  դրոշմավորման  ընթացակարգ: 
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Հավելված  №9 

Ընտրողներին  գրանցող հանձնաժողովի  անդամի գործառույթները 

(Հոդված  65) 

 Պահանջեք  ընտրողից ներկայացնել. 

 Վրաստանի  քաղաքացու  Ինքնության վկայական/ID քարտ կամ Վրաստանի 

քաղաքացու  Անձնագիրը  

 Բռնի տեղաշարժված  անձի դեպքում՝ տարհանվածի վկայականը՝ Ինքնության  

վկայականի/ID  քարտի կամ Անձնագրի հետ միասին  

 Համընդհանուր ընտրացուցակում  գրանցված Եվրամիության անդամ պետության 

քաղաքացին՝ Եվրամիության անդամ պետության Անձնագիրը 

 Ստուգեք՝ ընտրողը մտցվա՞ծ է, թե  ոչ  հանընդհանուր  ընտրացուցակում կամ հատուկ 

ցուցակում և  համեմատեք  ընտրողի  անձնական համարը  ընտրացուցակում  գոյություն 

ունեցող համարի հետ  

 Եթե  ընտրողը  մտցված է  ընտրացուցակի մեջ,  կատարեք  ընտրողի դրոշմավորում  

 Վավերացրեք  ընտրական  քվեաթերթիկը (հակառակ  էջին  դրան հատկացված տեղում) 

գրանցողի կնիքով  

 Ստորագրեք  ընտրական քվեաթերթիկի  հակառակ  էջին 

 Համընդհանուր ընտրացուցակում ձեր ստորագրությամբ հաստատեք ընտրական 

քվեաթերթիկ  տալը  

 Խնդրեք  ընտրողին,  Համընդհանուր  ընտրացուցակում իր  ազգանվան  երկայնքով  

ստորագրությամբ  հաստատել ընտրական քվեաթերթիկներ  ստանալը  

 Փոխանցեք  ընտրողին ձեր կողմից  ստորագրված և  գրանցողի  կնիքով  վկայագրված 

ընտրական քվեաթերթիկը 

 Մատնացույց արեք ընտրողին, մտնել  գաղտնի  քվեախցիկ 

Ուշադրություն! 

 Եթե ընտրողը չի ներկայացնում Վրաստանի քաղաքացու Ինքնության վկայական/ID 

Քարտ, Վրաստանի քաղաքացու Անձնագիր, Բռնի տեղաշարժված անձի դեպքում՝ 

Տարհանվածի վկայական Վրաստանի  քաղաքացու Ինքնության վկայականի/ID քարտի 

կամ Անձնագրի հետ միասին, իսկ Եվրամիության անդամ պետության քաղաքացին՝ 

Եվրամիության  անդամ պետության Անձնագիրը, նրան չպետք է տրվի ընտրական  

քվեաթերթիկ 

 Եթե ընտրողը հրաժարվում է դրոշմավորումից, նա իրավունք չունի մասնակցելու  

քվեարկությանը  և  չպետք է  փոխանցեք  ընտրական քվեաթերթիկ 

 Ընտրողը, որը վերին  վերջավորությունները  չունենալու  պատճառով չի կարողանում  

ձայն տալու ընթացակարգերը անկախորեն  կատարել (ֆիզիկական  վիճակ), չի անցնում 

ARM
ARM
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դրոշմավորման ընթացակարգը և նրան ընտրական քվեաթերթիկ տալիս, Համընդհանուր  

ընտրացուցակի «Ընտրողի  ստորագրություն» սյունակում  պետք է  կատարեք գրություն 

«Ֆիզիկական վիճակ» և  հաստատեք  անձնական  ստորագրությամբ  

 Եթե դուք կամ ընտրողը վնասեցիք  ընտրական  քվեաթերթիկը, այդ մասին  անհապաղ  

տեղեկացրեք հանձնաժողովի  նախագահին և ընտրողին  փոխանցեք  նոր (ձեր  կողմից 

ստորագրված և  գրանցողի  կնիքով վավերացված)  ընտրական քվեաթերթիկ  

 Եթե  ընտրական տեղամաս  ներկայացավ ընտրող,  որին   համընդհանուր ցուցակում  

տրվել է «Գտնվում է արտասահմանում» կարգավիճակը, նշված  ընտրողը  

քվեարկությանը մասնակցում է  ընդհանուր  կարգով (Ընտրական Օրենսգիրք՝  Հոդված  

65) )   

 

Ի նկատի ունեցեք! 

 Խորհուրդ է տրվում  գրանցողը  10:00, 12:00, 15:00, 17:00 և 19:00 ժամերին, առանց  

խոչընդոտելու քվեարկության գործընթացը,  վերահաշվի  ցուցակներում ընտրողների 

ստորագրությունները և իր կողմից տրված քվեաթերթիկների թվաքանակը 

(նախագահին փոխանցած խոտանված քվեաթերթիկների հաշվառումով):Եթե  

տվյալների միջև  բացահայտվում է  տարբերություն, գրանցողը  անհապաղ պետք է  

գրի բացատրագիր, որը կցվում է քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ  

արձանագրությանը:  

 Գրանցողի գործառույթը փոխանցելու դեպքում, գրանցողը պարտավոր է վերահաշվել 

ցուցակներում ընտրողների ստորագրությունները և իր կողմից փոխանցված խոտան 

քվեաթերթիկների թվաքանակը (նախագահին փոխանցած խոտան  քվեաթերթիկների 

հաշվառումով) և  արդյունքների մասին  տեղեկացնի  նախագահին: Եթե  տվյալների 

միջև տարբերություն բացահայտվի,  գրանցողը  անհապաղ պետք է  գրի բացատրագիր, 

որը  կցվում  է  քվեարկության արդյունքների  ամփոփիչ  արձանագրությանը:      
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Շրջիկ քվեատուփը ուղեկցող  հանձնաժողովի  անդամի գործառույթները 

(Հոդված  66 ) 

Ուշադրություն ! 

Շրջիկ  քվեատուփի  միջոցով  քվեարկության ընթացակարգը  սկսվում է  քվեարկության օրվա  

ժամը 9-ին և ավարտվում է  ժամը 19-ին 

 Քվեարկության օրվա ժամը 9-ից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  

նախագահը պետք է  փոխանցի. 

 Շրջիկ քվեատուփի ցուցակը 

 Ընտրողներին գրանցողի կողմից ստորագրությամբ և գրանցողի  կնիքով  

վկայագրված  անհրաժեշտ  թվաքանակով  ընտրական քվեաթերթիկներ  

 Հատուկ  ծրարներ 

 Դրոշմակնքված շրջիկ քվեատուփ, որի մեջ տեղադրված  պետք է  լինի 

ստուգողական  թերթը  

 Ընտրողի մոտ  գնալիս  խնդրեք  նրան ներկայացնել.  

 Վրաստանի քաղաքացու Ինքնության վկայական/ID քարտ կամ Վրաստանի 

քաղաքացու Անձնագիր 

 Բռնի տեղաշարժված անձի դեպքում՝ Տարհանվածի  վկայական՝ Վրաստանի  

քաղաքացու  Ինքնության վկայականի/ID քարտի կամ  Անձնագրի հետ միասին  

 Համեմատեք  ընտրողի Անձնական  համարը շրջիկ  քվեատուփի ցուցակում գոյություն 

ունեցող անձնական համարի հետ  

 Շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակում  ձեր  ստորագրությամբ  հաստատեք ընտրական  

քվեաթերթիկ տալը  

 Խնդրեք  ընտրողին, շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակում  իր  ազգանվան  երկայնքով  

ստորագրությամբ  հաստատի  ընտրական քվեաթերթիկ ստանալը 

 Փոխանցեք  ընտրողին գրանցողի  ստորագրությամբ և  գրանցողի  կնիքով  վկայագրված 

ընտրական  քվեաթերիկ 

 Ընտրողի կողմից քվեաթերթիկը  լրացնելուց հետո,  փոխանցեք  նրան հատուկ  ծրարը և 

մատնացույց արեք դրանում տեղավորի ծալված ընտրական քվեաթերթիկը: 

 Խնդրեք  ընտրողին գցել  հատուկ ծրարը շրջիկ  քվեատուփում 

 Քվեարկության ավարտումից հետո շրջիկ  քվեատուփի  ճեղքը  դրոշմակնքեք  այնպես, 

որ  անհնար լինի առանց  կնքամոմը  վնասելու  այն բացել  

 Քվեարկության օրվա ժամը 20-ից ոչ ուշ  շրջիկ  քվեատուփը  վերադարձրեք  ընտրական 

տեղամաս  
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 Քվեարկության շենք վերադառնալուց հետո, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  

քարտուղարին փոխանցեք չօգտագործված քվեաթերթիկները և հատուկ ծրարները, 

սպասեք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետագա  

ցուցմունքներին  

Ուշադրություն! 

 Եթե  խախտվի  շրջիկ քվեատուփի  կնքամոմի  ամբողջականությունը,  դրա մասին  

անհապաղ  տեղեկացրեք  տեղամասային ընտրական  հանձնաժողովի նախագահին: 

Կազմեք  համապատասխան արձանագրություն (նշեք պատճառը) և  ստորագրեք 

ուղեկցող անձանց հետ միասին: Սպասեք  հանձնաժողովի նախագահի  հետագա 

ցուցմունքներին 

 Շրջիկ  քվեատուփի միջոցով քվեարկությանը մասնակցողների նկատմամբ  չի 

կիրառվում դրոշմավորում  

 Ֆիզիկական  վիճակ ունեցող  ընտրողի կողմից  շրջիկ  քվեատուփի  միջոցով  ձայն 

տալու  դեպքում, շրջիկ քվեատուփի  ցուցակի  «Ընտրողի ստորագրություն»   սյունակում  

արեք  գրություն «Ֆիզիկական  վիճակ« և  հաստատեք  անձնական  ստորագրությամբ  
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Քվեատուփը և հատուկ  ծրարները   հսկող  հանձնաժողովի   անդամի գործառույթները 

(Հոդված 65) 

 Մշտապես  պետք է  գտնվեք  քվեատուփի մոտ 

 Պետք է  վերահսկեք  քվեատուփը և  հատուկ ծրարները  

 Փակ պետք է  ունենաք  քվեատուփի  հատուկ ծրարները  գցելու  ճեղքը  

 Գաղտնի  քվեախցիկից ընտրողի դուրս  գալուց հետո,  պետք  է  նրան մատնացույց անեք  

առանձին  դրված  սեղանից  անկախորեն  վերցնի  մեկ հատուկ  ծրար և դրանում  

տեղադրի    ծալած  ընտրական քվեաթերթիկը 

 Այն բանից հետո,  երբ  կհամոզվեք,  որ  ընտրողը  ձեռքին  միայն  մեկ  ծրար ունի,  պետք 

է բացեք քվեատուփի ճեղքը և մատնացույց անեք հատուկ ծրարը տեղադրի  

քվեատուփում 

 Խնդրեք  ընտրողին  թողնել  ընտրական տեղամասը  

 

Ուշադրություն 

 

 Միայն  ընտրողն իրավունք ունի,  ընտրական  քվեաթերթիկը  տեղավորել հատուկ  

ծրարում, բացառություն է  ֆիզիկական  վիճակ ունեցող  ընտրողը, որի  փոխարեն, նրա  

ներկայությամբ,  քվեաթերթիկը հատուկ  ծրարում  տեղադրում  և  այնուհետև  

քվեատուփի  մեջ է գցում  նրա  կողմից  ընտրված անձը, ով  օգնում է նրան քվեախցիկում  

ընտրական  քվեաթերթիկը  լրացնելու մեջ 

 Չի կարելի քվեատուփին   միաժամանակ մեկից  ավելի  ընտրողի  մոտենալ 

 Ընտրական հանձնաժողովի  անդամն  իրավունք  չունի  բացելու  լրացված ընտրական 

քվեաթերթիկը 

 Իրավունք ունեք, ընտրողի կողմից մինչև հատուկ ծրարում քվեաթերթիկի  տեղադրումը, 

պահանջեք՝ ցույց տա, որ իր ձեռքում ունի մեկ ընտրական քվեաթերթիկ և մեկ ծրար: 

Ընտրողը պարտավոր է  կատարել  այս պահանջը 
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Ֆոտոտեսանկարահանում ընտրական տեղամասում 

 

Պատրաստվել է Վրաստանի Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի 2012 թվականի 

սեպտեմբերի 24-ի  №42/2012 որոշման համաձայն) 

 

 

I      Ընտրական տեղամասի բացվելուց (առավոտյան ժամը 7-ին) մինչև տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների Ամփոփիչ  

արձանագրությունների կազմման ժամանակաշրջանը ներառյալ  

 

Քվեարկության գաղտնիությունը ապահովելու նպատակով,  չի թույլատրվում. 

 Քվեախցիկում   ֆոտոտեսանկարահանում, որպեսզի տեղի չունենա ընտրողի ընտրության 

տարածում, 

 Ընտրացուցակների  ընտրական հանձնաժողովին հատկացված (սեղանի) տարբերակի և այլ 

այնպիսի տեղեկատվության կամ նյութի  նկարահանում, որը Վրաստանի Ընտրական 

Օրենսդրությամբ չի հատկացված հանրային  տեղեկատվության համար: 

 

Քվեարկության առանց խոչընդոտների  ընթացքը  ապահովելու նպատակով.  

 Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց հետ հարցազրույց  ձայնագրել  

թույլատրվում է  միայն քվեարկության շենքից դուրս, 

 Ընտրական հանձնաժողովի անդամների կողմից հարցազրույց տալը պետք է  իրականացվի  

քվեարկության գործընթացում  նրանց հատկացված պարտականությունների կատարմանը 

առանց խոչընդոտելու: 

 

! Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող անձը, որը տեսախցիկով թողնում է 

քվեարկության շենքը  հարցազրույց  ձայնագրելու համար, կորցնում է ընտրական տեղամասում 

ֆոտոտեսանկարահանում վարելու իրավունքը և ընտրական գործընթացը  դիտարկելու 

նպատակով քվեարկության շենք  կրկին կարող է մտնել   առանց ֆոտոտեսանկարահանման 

սարքի 

 

Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեն.  

 Ընտրողը, ձայն տալու համար անհրաժեշտ ժամանակաընթացքում,  

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները և  վերադաս ընտրական 

հանձնաժողովի  անդամները/ներկայացուցիչները,  

 Ընտրական սուբյեկտների ներկայացուցիչները (միևնույն ընտրական սուբյեկտի  1 

ներկայացուցչից ոչ ավելի),  

 Մեդիայի լիազորագրված ներկայացուցիչները (մամուլի և զանգվածային լրատվության 

միևնույն միջոցի  3 ներկայացուցչից ոչ ավելի),  

 Գրանցված տեղական դիտորդական կազմակերպության դիտորդները (միևնույն տեղական 

դիտորդական կազմակերպության 1 դիտորդից ոչ ավելի), 

 Գրանցված միջազգային կազմակերպության դիտորդները (միևնույն միջազգային 

կազմակերպության 2 դիտորդից ոչ ավելի (հնարավոր է ուղեկցի թարգմանիչ): 
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 II  Քվեարկության օրը, առավոտյան ժամը 7-ից մինչև  առաջին ընտրողի  ընտրական տեղամաս 

գալը և  ընտրական տեղամասում վերջին ընտրողի կողմից ձայն տալու հաջորդ 

ժամանակաշրջանից մինչև Ամփոփիչ արձանագրությունները կազմելու         

ժամանակաշրջանը ներառյալ 

 

Ընտրական գործընթացի թափանցիկությունն ապահովելու  նպատակով.  

 

Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք կարող են կատարել  

ֆոտոտեսանկարահանում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից 

հատկացված հատուկ տեղից, նկարահանվող սուբյեկտից/օբյեկտից առնվազն 3 մետր 

հեռավորությամբ, որտեղից երևում է  ընտրական գործընթացը:  

 

III      Քվեարկության օրը, ընտրական տեղամաս առաջին ընտրողի գալու ժամանակաշրջանից 

          մինչև վերջին ընտրողի կողմից ձայն տալու ժամանակաշրջանում  

 

 Ընտրական գործընթացի թափանցիկությունն  ապահովելու  նպատակով.  

 Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող  անձինք կարող են առանց 

խոչընդոտների նկարահանել ընտրական  տեղամասերում քվեարկության գործընթացի այն 

ժամանակաշրջանը, երբ ձայն են տալիս բարձր հասարակական հետաքրքրություն ունեցող  

ընտրողները (քաղաքական պաշտոնյա անձինք, ընտրական սուբյեկտներ և  քաղաքական 

միավորումների  ղեկավարներ, կրոնական լիդերներ), որից հետո էլ 

ֆոտոտեսանկարահանման  սարքերը պետք է  դուրս բերվեն  քվեարկության շենքից:  

 Միևնույն մամուլի և  զանգվածային լրատվության այլ միջոց իրավունք ունի, քվեարկության  

գործընթացի  ընթացքում մեկ անգամ, 10 րոպեից ոչ ավելի  ընտրական տեղամասում 

կատարել  ֆոտոտեսանկարահանում ցանկացած տեղից, քվեարկության գաղտնիության 

ապահովումը պաշտպանելով:  

 Քվեարկության շենքում  գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք (այդ թվում, մեդիա 

ներկայացուցիչները, ովքեր ցանկություն ունեն ֆոտոտեսանկարահանում  կատարել 10 

րոպեից  ոչ ավելի  տևողության ընթացքում) կարող են քվեարկության ողջ օրվա ընթացքում 

ֆոտոտեսանկարահանում կատարել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի 

կողմից հատկացված տեղում տեղադրված ստացիոնար ֆոտոտեսանկարահանման սարքի 

միջոցով: Հատուկ հատկացված տեղից պետք է  երևա ընտրական քվեատուփը:  

 

!  Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք ունեցող անձը, ով ֆոտոտեսանկարահանման  

համար հատկացված տեղից կտեղաշարժվի  տեսախցիկով կամ ֆոտոտեսանկարահանման  

սարքով, կթողնի քվեարկության շենքը, կորցնելով ընտրական տեղամասում  

ֆոտրոտեսանկարահանում կատարելու իրավունքը և ընտրական գործընթացը դիտարկելու  

նպատակով  քվեարկության շենք  կրկին մտնել կարող է առանց նշված սարքի 

 

Արձագանք խախտումներին  

 

Ֆոտոտեսանկարահանում կատարելու  օրենքները  խախտելու դեպքում տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովը ձայների մեծամասնությամբ  ընդունում է  որոշում  

համապատասխան անձին քվեարկության շենքից վտարելու մասին 
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