
 

 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის  წევრის ფუნქციები 

(მუხლი 65) 

 

 

 სთხოვეთ ამომრჩეველს, წარმოადგინოს: 

 საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; 

 იძულებით გადაადგილებული პირის − დევნილის შემთხვევაში − დევნილის მოწმობა 

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ან საქართველოს მოქალაქის 

პასპორტთან ერთად. 

 შეამოწმეთ, არის თუ არა ამომრჩეველი შეყვანილი ამომრჩეველთა ერთიან ან სპეციალურ სიაში, 

და შეადარეთ ამომრჩევლის პირადი ნომერი ამომრჩეველთა სიაში არსებულ ნომერს. 

 შეამოწმეთ წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო 

მონაცემებისა და ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების შესაბამისობა. 

 შეამოწმეთ წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში და ამომრჩეველთა სიაში არსებული 

ფოტოსურათების და ამომრჩევლის სახის ერთმანეთთან შესაბამისობა. 

 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 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 კენჭისყრის კაბინაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ყურადღება! 

    თუ ამომრჩეველი არ წარმოგიდგენთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას, 

საქართველოს მოქალაქის პასპორტს, იძულებით გადაადგილებული პირის − დევნილის 

შემთხვევაში − დევნილის მოწმობას საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ან 

საქართველოს მოქალაქის პასპორტთან ერთად, მას არ უნდა გადასცეთ საარჩევნო ბიულეტენი. 

    თუ ამომრჩეველი უარს აცხადებს მარკირებაზე, მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის 

უფლება და არ უნდა გადასცეთ საარჩევნო  ბიულეტენი. 

 ამომრჩეველი, რომელიც ფიზიკური მდგომარეობის, კერძოდ, ზედა კიდურების არქონის, გამო 

ვერ ახერხებს ხმის მიცემის პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას, არ გადის 

მარკირების პროცედურას. ამომრჩევლისათვის საარჩევნო ბიულეტენის გაცემისას 

ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა“ უნდა გააკეთოთ ჩანაწერი 

„ფიზიკური მდგომარეობა“ და დაადასტუროთ ხელმოწერით. 

 თუ თქვენ ან ამომრჩეველს გაგიფუჭდებათ საარჩევნო ბიულეტენი, ეს დაუყოვნებლივ 

აცნობეთ კომისიის თავმჯდომარეს და ამომრჩეველს გადაეცით ახალი (თქვენ  მიერ 

ხელმოწერილი და რეგისტრატორის ბეჭდით დამოწმებული) საარჩევნო ბიულეტენი. 

 

გაითვალისწინეთ!  

 რეკომენდებულია ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა 10:00, 12:00, 15:00 და 17:00  საათებზე, კენ-

ჭისყრის პროცესისთვის ხელის შეუშლელად გადაითვალოს ამომრჩეველთა სიებში 

ამომრჩეველთა ხელმოწერების და მის მიერ გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების 

რაოდენობები (კომისიის თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული საარჩევნო 

ბიულეტენების რაოდენობის ჩათვლით). თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება, რომელიც 

დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორის ფუნქციის გადაცემის შემთხვევაში რეგისტრატორი 

ვალდებულია გადაითვალოს ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერების და მის 

მიერ გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობები (კომისიის თავმჯდომარისთვის 

გადაცემული გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის ჩათვლით) და შედეგები 

აცნობოს კომისიის თავმჯდომარეს. თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება, რომელიც 

დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს. 



 

 

 

 

Seçiciləri qeydə alan komissiya üzvlərinin funksiyaları: 

(Maddə 65) 
 

 Seçicilərdən  təqdim olunmasını tələb edin: 

 Gürcüstan vətəndaşlığını  təsdiq edən şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud Gürcüstan vətəndaşlığı passportu 

 Məcburi yerini dəyişmiş şəxs halında –Gürcüstan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud 

Gürcüstan pasportu ilə birlikdə qaçqınlıq şəhadətnaməsini. 

 Yoxlayın, seçici seçicilərin vahid və ya xüsusi siyahısına daxil edilmişdirmi və seçicinin şəxsi nömrəsini 

seçicilər siyahısında mövcud olan nömrə ilə müqayisə edin. 

 Təqdim edilən sənəddə/sənədlərdə qeyd edilən seçicinin qeydiyyat məlumatlarını və seçici siyahısında 

olan məlumatların uyğunluğunu yoxlayın. 

 Təqdim edilən sənəddə/sənədlərdə və seçici siyahısında olan fotoşəkilin və seçicinin surətinin bir-birilə 

uyğunluğunu yoxlayın. 

 Əgər seçici seçicilər siyahısına daxil edilmişdirsə, seçicini markirovka edin. 

  Seçki bülleteni (arxa tərəfində, onun üçün ayrılmış yerdə) qeydiyyatçının möhürü ilə təsdiq edin. 

 Seçki bülletenin  arxa tərəfində imza atın. 

 Seçicilər siyahısında öz imzanızla seçki bülletenin verilməsini təsdiq edin. 

 Seçicidən xahiş edin ki,  seçicilər siyahısında öz soyadının qarşısında seçki bülleteninin təhvil almasını 

imzası ilə təsdiqləsin. 

 Seçiciyə özünüzün imzaladığınız və qeydiyyatçının möhürü ilə təsdiq olunmuş bülleteni  təqdim edin. 

 Seçiciyə göstəriş verin ki, gizli səsvermə kabinəsinə daxil olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DİQQƏT! 

 Əgər seçici Gürcüstan vətəndaşlığını təsdiq edən şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud Gürcüstan vətəndaşlığı 

passportunu, məcburi yerini dəyişmiş şəxs halında – Gürcüstan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud 

Gürcüstan pasportu ilə birlikdə qaçqınlıq şəhadətnaməsini təqdim etməzsə ona bülleteni 

verməməlisiniz. 

 Əgər seçici markirovkadan imtina edirsə, onun səsvermədə iştirak etmək hüququ yoxdur və ona seçki 

bülleteni verilməməlidir. 

 Yuxarı ətraf orqanları olmadığına  görə səsvermə prosedurunda müstəqil şəkildə (fiziki vəziyyəti) iştirak 

edə bilməyən seçici markirovka yoxlanışı  və markirovka  prosedurundan keçmir, ona seçki bülleteni 

verilərkən seçiciləri qeydə alan seçicilərin vahid siyahısında “Seçicinin imzası” qrafasında “Fiziki vəziyyət” 

adlı qeyd yazır və bunu şəxsi imzası ilə təsdiq edir. 

 Əgər sizin və seçicinin seçki bülleteni korlanarsa, bu barədə dərhal komissiyanın sədrinə məlumat verin 

və seçiciyə yeni (sizin tərəfinizdən imzalanmış və qeydiyyatçının möhürü ilə təsdiqlənmiş) seçki 

bülleteni verin. 

 

NƏZƏRƏ ALIN! 

 Tövsiyə olunur ki, qeydiyyatçılar saat 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 və 19:00-da səsvermə prosesinə mane 

olmadan, siyahılarda seçicilərin imzalarını və onlar tərəfindən verilmiş bülletenlərin miqdarını (sədrə 

təhvil verilmiş xarab olan bülletenlər nəzərə alınmaqla) saysınlar. Əgər göstəricilər arasında fərq aşkar 

edilərsə, qeydiyyatçı dərhal izahat yazmalıdır, bu isə səsvermənin yekun protokoluna əlavə 

olunmalıdır. 

 Qeydiyyatçı funksiyasının başqasına verildiyi təqdirdə, qeydiyyatçı siyahılarda seçicilərin imzaları və 

onun tərəfindən verilmiş bülletenlərin miqdarını yenidən saymağa borcludur (sədrə təhvil verilmiş 

korlanmış bülletenlər daxil olmaqla) və nəticələri sədrə bildirir. Əgər göstəricilər  arasında 

uyğunsuzluq aşkar olunarsa,  qeydiyyatçı dərhal izahat yazmalıdır, həmin izahat səsvermə nəticələrinin  

yekun protokoluna əlavə olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


