
 

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. 

 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 სპეციალური 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 საარჩევნო ბიულეტენს სპეციალურ კონვერტში 

ათავსებს და კონვერტს 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 

ხელში დადგენილი რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენი და 

ერთი სპეციალური კონვერტი აქვს. ამომრჩეველი ვალდებულია 

შეასრულოს ეს მოთხოვნა. 

 

 



 

Seçki qutusuna və xüsusi zərflərə nəzarət edən komissiya 

üzvünün funksiyaları 

(Maddə 65) 

 

 

 Daimi surətdə seçki qutusunun yanında olmalısınız. 

 Seçki qutusuna və xüsusi zərflərə nəzarət etməlisiniz. 

 Seçki qutusundakı xüsusi zərfin atıldığı kəsik qapalı olmalıdır. 

 Gizli səsvermə kabinəsindən seçici çıxdıqdan sonra ona göstəriş verin 

ki, ayrıca qoyulmuş masanın üzərindən müstəqil olaraq bir xüsusi zərf 

götürsün və qatlanmış seçki bülleteni onda yerləşdirsin. 

 Seçicinin əlində yalnız bir zərf tutduğuna əmin olduqdan sonra, seçki 

qutusunun kəsiyini açın və seçiciyə xüsusi zərfi qutuya atmasına göstəriş 

verin. 

  Seçicidən seçki məntəqəsini tərk etməyi xahiş edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DİQQƏT! 

 Yalnız seçicinin seçki bülleteni xüsusi zərfdə yerləşdirmək  hüququ 

vardır, fiziki vəziyyətə malik seçici istisna təşkil edir; əvəzində ,onun 

iştirakı ilə bülleten(lər)i öz arzusu ilə seçdiyi şəxs xüsusi zərfdə 

yerləşdirir və sonra onun köməyi ilə zərfi seçki qutusuna atır, həmçinin 

səsvermə kabinəsində seçki bülleteninin doldurulmasında ona yardım 

göstərir. 

 Səsvermə qutusunun yanında eyni vaxtda bir nəfərdən çox seçicinin 

olması yolverilməzdir. 

 Seçki komissiyası üzvünün doldurulmuş seçki bülleteni açmaq hüququ 

yoxdur. 

 Seçici xüsusi zərfdə bülleteni yerləşdirənə qədər ondan əlində müvafiq 

sayda seçki bülleteni və bir zərf olduğunu göstərməyi  tələb etmək 

hüququnuz vardır. 

 

 

 


