
 
 
 

   

 
 

ამომრჩევლის სამახსოვრო 
 

2012 წლის 1 ოქტომბერს ტარდება: 
 საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 
 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები  

 
საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის 
პირადობის მოწმობა/ID ბარათი ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი 
(იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე - 
დევნილის მოწმობა), ხოლო თუ ხართ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 
მოქალაქე, თან იქონიეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქის 
პასპორტი. 
                

 
 
 
 
 

 

ავსახავთ რეალობას 
 

 

        

                          

 
ცენტრი
საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების



ცესკოს ცხელი ხაზი: 251 00 51 

 

ხმის მისაცემად აუცილებელი პროცედურები: 

 ნაკადის მომწესრიგებელთან გაიარეთ მარკირების შემოწმების 

პროცედურა. 

ყურადღება!  

თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრის 

შენობაში შესვლისა და კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. 

 რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა. 

ყურადღება!   

მარკირებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არ მოგეცემათ კენჭისყრაში 

მონაწილეობის უფლება.  

 ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ 

ხელმოწერით დაადასტურეთ ბიულეტენ(ებ)ის 

მიღება. 

 მიიღეთ რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერილი და რეგისტრატორის 

ბეჭდით დამოწმებული ბიულეტენ(ებ)ი. 

 შედით ფარული კენჭისყრის კაბინაში,  გააკეთეთ 

არჩევანი, შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი 

სუბიექტის რიგითი ნომერი და გადაკეცეთ 

ბიულეტენ(ებ)ი ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის 

მიეცით ხმა.   

 კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ, საარჩევნო ყუთთან მდგომი 

მაგიდიდან აიღეთ სპეციალური კონვერტი და დაკეცილი საარჩევნო 

ბიულეტენ(ებ)ი მოათავსეთ მასში. 

 სპეციალური კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. 

 ხმის მიცემის შემდეგ დატოვეთ საარჩევნო უბანი. 



 

 
   

             

                                                                                                                   

Ընտրողի  հուշաթերթ 
 

2012 թվականի  հոկտեմբերի  1-ին անց են կացվում. 
 Վրաստանի խորհրդարանի ընտրություններ  
 Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 

ընտրություններ  
 

Ընտրական տեղամաս  ներկայանալիս՝ մոտներդ  ունեցեք  Վրաստանի  
քաղաքացու Ինքնությունը հաստատող վկայական/ID քարտ կամ 
Վրաստանի քաղաքացու Անձնագիր (Հարկադրաբար  տեղաշարժված  
Անձի դեպքում՝ նաև Տարհանվածի վկայական), իսկ եթե հանդիսանում եք 
Եվրամիության անդամ-երկրի քաղաքացի՝ մոտներդ ունեցեք 
Եվրամիության  անդամ- երկրի քաղաքացու Անձնագիր:  
 
 

           
 
 
 
 

 
 
ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ  ԵՆՔ  ՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  



ԿԸՀ-Ի ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 251 00 51 

 

Ձայն տալու  անհրաժեշտ արարողակարգեր.  

 Հոսքը կարգավորողի մոտ անցեք դրոշմակնքման ստուգման 

արարողակարգ: 

Ուշադրություն.  

Եթե պարզվի, որ ունեք  դրոշմակնքում, ձեզ չի տրվի  քվեարկության սենյակ 

մտնելու և քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք: 

 Գրանցողի մոտ անցեք դրոշմակնքման արարողակարգ: 

Ուշադրություն.    

Դրոշմակնքումից հրաժարվելու դեպքում ձեզ չի տրվի ընտրություններին 

մասնակցելու իրավունք:  

 Ընտրացուցակում ձեր  ազգանվան երկայնքով 

ստորագրությամբ հաստատեք քվեաթերթիկ(ներ) 

ստանալը:  

 Ստացեք գրանցողի կողմից ստորագրված և  գրանցողի կնիքով 

վկայագրված  քվեաթերթիկ(ներ):  

 Մտեք գաղտնի քվեարկության խցիկ, կատարեք  

ընտրություն, շրջագծեք ձեզ ցանկալի սուբյեկտի 

հերթական համարը և  ծալեք քվեաթերթիկ(ներ)ն 

այնպես, որ չերևա, թե ում տվեցիք ձեր ձայնը:    

 Քվեախցիկից դուրս գալուց հետո, քվեատուփի մոտ  դրված սեղանից 

վերցրեք հատուկ ծրար և ծալած ընտրական քվեաթերթիկ(ներ)ը դրեք դրա 

մեջ: 

 Հատուկ ծրարը գցեք քվեատուփի մեջ:  

 Ձայն տալուց հետո  թողեք  ընտրական տեղամասը:                                

 



 

 

 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

vəsiqə və ya ID vərəqəsini və yaxud Gürcüstan vətəndaşının pasportunu 

(məcburi köçürülmüş şəxsin halında, həmçinin  qaçqınlıq vəsiqəsini) götürün, 

yox əgər Avrop İttifaqının üzvü olan dövlətin vətəndaşısınızsa, Avropa 

İttifaqının üzvü olan dövlətin vətəndaşlıq pasportu üstünüzdə olsun.  

Seçki məntəqəsinə gələrkən üzərinizdə Gürcüstan vətəndaşlığını təsdiq edən 

 

 Gürcüstan Parlamentinə seçkilər 

 Acarıstan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinə seçkilər. 

 

2012-ci il oktyabrın 1-də keçirilir: 

Seçicinin yaddaş kitabı 

 

 

REALLIĞI ƏKS ETDİRƏCƏYİK 

 



MSK-nın qaynar xətti:  251 00 51 

 

Səs vermək üçün zəruri prosedurlar: 

 Axını tənzimləyənin yanında markirovkanın yoxlanılması prosedurundan 

keçin. 

Diqqət! 

Markirovka olunduğunuz aşkarlandığı təqdirdə, sizə seçki binasına daxil 

olmaq və seçkilərdə iştirak etmək hüququ verilməyəcəkdir. 

 Qeydiyyatçının yanında markirovka prosedurundan keçin.  

Diqqət! 

Markirovkadan imtina etdiyiniz halda, seçkilərdə iştirak edə 

bilməyəcəksiniz. 

 Seçicilər siyahısında soyadınızın qarşısında imzanızı 

atmaqla bülleten(lər)i qəbul etdiyinizi təsdiq edin. 

 Qeydiyyatçı tərəfindən imzalanmış və qeydiyyatçı 

möhürü ilə təsdiq olunmuş bülleten(lər)i qəbul edin. 

 Gizli səsvermə kabinəsinə girin, seçiminizi edin, sizin 

istədiyiniz subyektin sıra nömrəsini dairəyə alın və 

bülleteni elə qatlayın ki, kimə səs verdiyiniz 

görünməsin. 

 Kabinədən çıxdıqdan sonra, ayrıca qoyulmuş masanın üzərindən xüsusi 

zərf götürün və qatlanmış seçki bülletenini ona yerləşdirin. 

 Xüsusi zərfləri seçki qutusuna atın. 

  Səs verdikdən sonra seçki məntəqəsini tərk edin. 

 


