მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
Մունիցիպալիտետի սակրեբուլոյի (ավագանու) և ինքնակառավարվող քաղաքի/համայնքի
քաղաքապետի (համայնքապետի) 2017 թվականի հոկտեմբերի 21-ի ընտրություններ
ამომრჩეველთა საყურადღებოდ!/Ի՛ ուշադրություն ընտրողների:
კენჭისყრა იმართება 08.00 საათიდან 20.00 საათამდე
Քվեարկությունն անց է կացվում ժամը 08:00-ից մինչև ժամը 20:00-ն:
კენჭისყრის შენობაში შესვლისას ნაკადის
მომწესრიგებელ კომისიის წევრს წარუდგინეთ
პირადობის მოწმობა ან საქართველოს
მოქალაქის პასპორტი და გაიარეთ მასთან
მარკირების შემოწმების პროცედურა

Քվեարկության շենք մտնելիս` ընտրողների հոսքը
կարգավորող հանձնաժողովի անդամին
ներկայացրե՛ք ինքնությունը հավաստող
վկայականը կամ Վրաստանի քաղաքացու
անձնագիրը և նրա մոտ անցե՛ք նշմարման
ստուգման ընթացակարգ:

თუ აღმოჩნდა, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება
Եթե պարզվի, որ ունեք նշմարում, Ձեզ չի տրվի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք:

მარკირების შემოწმების პროცედურის გავლის
შემდეგ მიდით სარეგისტრაციო მაგიდასთან და
რეგისტრატორს წარუდგინეთ პირადობის
მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის
პასპორტი

Նշմարման ստուգման ընթացակարգն անցնելուց
հետո, գնացե՛ք գրանցման սեղանի մոտ և
ընտրողների գրանցում իրականացնողին
ներկայացրե՛ք ինքնությունը հավաստող
վկայականը կամ Վրաստանի քաղաքացու
անձնագիրը:

გაიკეთეთ მარკირება

Անցե՛ք նշմարում:

მარკირებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება

Նշմարման ընթացակարգն անցնելուց հրաժարվելու դեպքում` Ձեզ թույլ չի տրվի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք:

ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ
გააკეთეთ ხელმოწერა

Ընտրողների ցուցակում ստորագրե՛ք Ձեր
ազգանվան երկայնքով:

მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და
ხელმოწერით დამოწმებული საარჩევნო
ბიულეტენები

Ընտրողների գրանցում իրականացնողից
ստացե՛ք կնիքով և ստորագրությամբ
վավերացված ընտրական քվեաթերթիկները:

კენჭისყრის კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენებში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი ერთი საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი
Քվեախցիկում շրջագծե՛ք Ձեզ համար ցանկալի մեկ ընտրական սուբյեկտի հերթական համարը:

თუ დამოუკიდებლად არ შეგიძლიათ შეავსოთ საარჩევნო
ბიულეტენი, უფლება გაქვთ, კენჭისყრის კაბინაში
დასახმარებლად მოიწვიოთ ნებისმიერი პირი, გარდა საარჩევნო
კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენლისა, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა
საშუალების წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა

Եթե ինքնուրույն չեք կարող լրացնել ընտրական քվեաթերթիկը,
իրավունք ունեք օգնելու համար քվեախցիկ հրավիրել ցանկացած
անձի, բացառությամբ ընտրական հանձնաժողովի անդամի,
թեկնածուի, ընտրական սուբյեկտի ներկայացուցչի, մամուլի և
զանգվածային լրատվության այլ միջոցի ներկայացուցչի և
դիտորդի:

თუ გაგიფუჭდათ საარჩევნო ბიულეტენი, მიმართეთ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს,
გადაეცით გაფუჭებული და მოითხოვეთ ახალი საარჩევნო ბიულეტენი
Եթե վնասել եք քվեաթերթիկը, դիմե՛ք ընտրական հանձնաժողովի նախագահին,
փոխանցե՛ք վնասվածը և պահանջե՛ք նոր ընտրական քվեաթերթիկ:

კენჭისყრის კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ
აიღეთ სპეციალური კონვერტი და დაკეცილი
საარჩევნო ბიულეტენები მოათავსეთ მასში

Քվեախցիկից դուրս գալուց հետո, վերցրե՛ք
հատուկ ծրարը և ծալված ընտրական
քվեաթերթիկները զետեղե՛ք դրա մեջ:

სპეციალური კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო
ყუთში

Հատուկ ծրարը գցե՛ք քվեատուփի մեջ:

კენჭისყრაში მონაწილეობის შემდეგ, გთხოვთ, დატოვოთ საარჩევნო უბანი
Քվեարկությանը մասնակցելուց հետո հեռացե՛ք ընտրական տեղամասից:

ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრი - 2510051
ԿԸՀ-ի հեռախոսային/տեղեկատվական կենտրոն - 2510051

