
 

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის 

ფუნქციები (მუხლი 64, 65) 

 

 არეგულირეთ საარჩევნო უბანში შემოსულ ამომრჩეველთა 

ნაკადი. 

 სთხოვეთ ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალა-

ქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. 

 ულტრაიისფერი ფარნით შეამოწმეთ, აქვს თუ არა ამომრჩეველს 

მარკირება, და მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ 

ამომრჩეველს მარკირება არ აქვს, მიეცით მას კენჭისყრაში 

მონაწილეობის უფლება. 

 თვალყური ადევნეთ, რამდენი ამომრჩეველი დგას ამომრჩე-

ვლისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან. თუ 

სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი დგას, 

დროებით შეაყოვნეთ კენჭისყრის შენობაში მორიგი ამომრჩე-

ვლის შესვლა. 

 მიუთითეთ ამომრჩეველს, მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდას-

თან, რომელსაც მიეკუთვნება ამომრჩეველთა სიაში შეტანილი 

მისი გვარის პირველი ასო. 

 

 

 

 

 

 



 

ყურადღება! 

 თუ ამომრჩეველს არ აღმოაჩნდება საქართველოს მოქალაქის 

პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, 

აუხსენით მას, რომ იგი ვერ მიიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, 

და სთხოვეთ, დატოვოს საარჩევნო უბანი. 

 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 ფიზიკური მდგომარეობის, კერძოდ, 

ზედა კიდურების არქონის, გამო ვერ ახერხებს ხმის მიცემის 

პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას არ გადის 

მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურებს. 



 

Seçicilər axınını nizamlayan komissiya üzvünün funksiyaları 

(maddə 64, maddə 65) 

 

 Seçki məntəqəsinə gəlmiş seçicilər axınını nizamlayın. 

 Seçicilərdən Gürcüstan vətəndaşlığı haqqında şəxsiyyət vəsiqəsini 

və yaxud Gürcüstan vətəndaşlığı pasportunu təqdim etməyi xahiş 

edin. 

 Ultrabənövşəyi fənərlə yoxlayın.Seçicidə markirovka olunub-

olunmamasını  və, əmin olduqda ki, seçicidə markirovka nəzərə 

çarpmır, bundan sonra ona səsvermədə iştirak etmək hüququ verin. 

 Diqqət yetirin, seçicilərə mənsub qeydiyyat masasının  yaxınlığında 

neçə nəfər seçici dayanmışdır. Əgər qeydiyyat masasının yanında 2 

nəfərdən çox seçici durmuşdursa, səsvermə binasına növbəti 

seçicinin daxil olmasını yubandır. 

 Seçicilərə göstəriş verin ki, seçicilər siyahısına soyadının birinci hərfi 

daxil edilmiş qeydiyyat masasına yaxınlaşsınlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DİQQƏT! 

 Əgər seçicinin Gürcüstan  vətəndaşlığını təsdiq edən şəxsiyyət 

vəsiqəsi və yaxud Gürcüstan vətəndaşlığı pasportu olmazsa, ona 

izah edin ki, səsvermədə iştirak edə bilməz. Ondan səsvermə 

binasını tərk etməyi xahiş edin. 

 Əgər qurğu aşkar etsə ki, seçicinin artıq markirovkası var, ona 

səsvermədə iştirak etmək qadağan olunur. Onun kimliyi barədə 

komissiya sədrinə məlumat verin. Seçicidən səsvermə binasını tərk 

etməyi xahiş edin. 

 Yuxarı  ətraf orqanları  olmadığına  görə səsvermə prosedurunda 

müstəqil şəkildə (fiziki vəziyyəti) iştirak edə bilməyən seçici 

markirovka yoxlanışı  və markirovka  prosedurundan keçmir. 

 


