
Շրջիկ քվեատուփը ուղեկցող  հանձնաժողովի  անդամի 
գործառույթները (Հոդված  66)

Ուշադրություն!

Շրջիկ  քվեատուփի  միջոցով  քվեարկության ընթացակարգը  սկսվում 
է  քվեարկության օրվա  ժամը 9-ին և ավարտվուսմ է  ժամը 19-ին

 � Քվեարկության օրվա ժամը 9-ից տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի  նախագահը պետք է  փոխանցի.

	Շրջիկ քվեատուփի ցուցակը

	Ընտրողներին գրանցողի կողմից ստորագրված և գրանցողի  
կնիքով  վկայագրված  անհրաժեշտ  թվաքանակով  ընտրական 
քվեաթերթիկներ 

	Հատուկ  ծրարներ

	Զմռսած շրջիկ քվեատուփ, որի մեջ տեղադրված  պետք է  լինի 
ստուգողական  թերթը 

 � Ընտրողի մոտ  գնալիս  խնդրեք  նրան ներկայացնելու. 

	Վրաստանի  քաղաքացու  Անձնական  վկայական/ID քարտ կամ 
Վրաստանի քաղաքացու  Անձնագիրը 

	Բռնի տեղաշարժված անձի դեպքում՝ տարհանվածի վկայականը՝ 
Անձնական վկայականի/ID  քարտի կամ Անձնագրի հետ միասին 

	Համընդհանուր ընտրացուցակում  գրանցված Եվրամիության 
անդամ պետության քաղաքացին՝ Եվրամիության անդամ 
պետության Անձնագիրը

 � Համեմատեք  ընտրողի Անձնական  համարը շրջիկ  քվեատուփի 
ցուցակում գոյություն ունեցող անձնական համարի հետ 

ცენტრი
საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების



 � Շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակում  ձեր  ստորագրությամբ  հաստատեք 
ընտրական  քվեաթերթիկ(ներ) տալը 

 � Խնդրեք  ընտրողին, շրջիկ  քվեատուփի  ցուցակում  իր  ազգան-
վան  երկայնքով  ստորագրությամբ  հաստատի  ընտրական 
քվեաթերթիկ(ներ) ստանալը

 � Փոխանցեք  ընտրողին գրանցողի  ստորագրությամբ և  գրանցողի  
կնիքով  վկայագրված ընտրական  քվեաթերիկ(ները)

 � Ընտրողի կողմից քվեաթերթիկ(ները)  լրացնելուց հետո,  փոխանցեք  
նրան հատուկ  ծրարը և մատնացույց  արեք  դրանում տեղավորի   
ծալված ընտրական քվեաթերթիկ(ները):

 � Խնդրեք  ընտրողին տեղադրի  հատուկ ծրարը շրջիկ  քվեատուփում

 � Քվեարկության  ավարտումից հետո շրջիկ  քվեատուփի  ճեղքը  
զմռսեք  այնպես, որ  անհնար լինի առանց  զմուռսը  վնասելու  այն 
բացել 

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

 � Քվեարկության շենք վերադառնալուց հետո, տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարին փոխանցեք չօգտագ-
ործված քվեաթերթիկները և հատուկ ծրարները, սպասեք տեղա-
մասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետագա  
ցուցմունքներին 

Ուշադրություն!

 � Եթե  խախտվի  շրջիկ քվեատուփի  զմուռսի  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  քվեարկության   մասնակցողների 
նկատմամբ  չի կիրառվում դրոշմակնքում 

 � 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


