
ბათუმის №79.04 ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურა
ელექტრონული საშუალებით განხორციელდება

ამომრჩეველთა საყურადღებოდ!

კენჭისყრის შენობის დატოვებისას 
ისარგებლეთ გასასვლელში უზრუნველყოფილი 
ხელის სადეზინფექციო სითხით.  

კენჭისყრაში მონაწილეობის შემდეგ დატოვეთ  კენჭისყრის შენობა.

თუ პირადობის მოწმობა არაელექტრონულია, ან წარადგინეთ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, რეგისტრატორი 
თქვენს მონაცემებს ვერიფიკაციის აპარატში შეიყვანს ხელით.

კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ მოგეცემათ,  თუ უარს აცხადებთ მარკირებაზე.

ყრუ ამომრჩეველს ხმის მიცემის პროცედურაზე ინფორმაციის მისაღებად შეუძლია ისარგებლოს ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორის 
მომსახურებით, ცესკოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.

მცირემხედველ  ამომრჩეველს საარჩევნო ბიულეტენის დამოუკიდებლად შესავსებად შეუძლია რეგისტრატორისგან მიიღოს გამადიდებელი ლინზა.

უსინათლო ამომრჩეველს საარჩევნო ბიულეტენის დამოუკიდებლად შესავსებად შეუძლია რეგისტრატორისგან მიიღოს სპეციალური 
ჩარჩო-ფორმა.

რეგისტრატორი ამომრჩევლის პირადობის ელექტრონულ მოწმობას გაატარებს ვერიფიკაციის აპარატის
MRZ წამკითხველში

კენჭისყრის ოთახში შესვლამდე დაიმუშავეთ ხელები  შესასვლელში განთავსებული ხელის სადეზინფექციო სითხით.
ნაკადის  მომწესრიგებელ კომისიის წევრს წარუდგინეთ პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი და 
დროებით მოიხსენით პირბადე იდენტიფიცირების მიზნებისთვის.
კენჭისყრის შენობაში არ დაიშვებით და კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება  არ მოგეცემათ,  თუ:

საარჩევნო ყუთისა და აპარატის ზედამხედველი კომისიის წევრი, საჭიროების შემთხვევაში, გაგიწევთ დახმარებას ხმის 
მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩო-კონვერტის საშუალებით ხმის ელექტრონულ მთვლელ აპარატში საარჩევნო 
ბიულეტენის მოთავსების პროცესში.

მას შემდეგ, რაც საარჩევნო ბიულეტენი აღმოჩნდება საარჩევნო ყუთში, დადეთ ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი 
სპეციალური ჩარჩო-კონვერტი საამისოდ განკუთვნილ მაგიდაზე და დატოვეთ საარჩევნო უბანი.

თუ დამოუკიდებლად  არ შეგიძლიათ შეავსოთ საარჩევნო ბიულეტენი, უფლება  გაქვთ  ფარული კენჭისყრის კაბინაში 
დასახმარებლად  მოიწვიოთ ნებისმიერი პირი,  გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის 
წარმომადგენლისა, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალების წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა. თუ 
გაგიფუჭდათ საარჩევნო ბიულეტენი, მიმართეთ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, გადაეცით გაფუჭებული და 
მოითხოვეთ ახალი საარჩევნო ბიულეტენი.

ის პასპორტის წარდგენის დროს დროებით

კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ მოგეცემათ, თუ საქართველოს მოქალაქის პირადობისმოწმობის ან 
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის წარდგენის დროს დროებით არ იხსნით პირბადეს.

მარკირების შემოწმების პროცედურის გავლის შემდეგ მიდით სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რეგისტრატორს წარუდგინეთ 
პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის  პასპორტი და დროებით მოიხსენით პირბადე.

• საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქ
    არ იხსნით პირბადეს;
• აღმოჩნდა, რომ გაქვთ მარკირება.

ხელი მოაწერეთ ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილ ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამადასტურებელ 
ქვითარს.
რეგისტრატორისგან მიიღეთ საარჩევნო ბიულეტენი და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩო-კონვერტი.
თუ კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს ვერიფიკაციის აპარატის გარეშე, რეგისტრატორისგან საარჩევნო 
ბიულეტენის მიღება დაადასტურეთ ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ ხელმოწერით. ამ მიზნით ისარგებლეთ 
რეგისტრატორის მაგიდაზე განთავსებული ინდივიდუალური მოხმარებისთვის განკუთვნილი კალმისტრით. 


