
kenWisyris dawyebamde Casatarebeli procedurebi 

Մինչև քվեարկությունը անցկացվելիք ընթացակարգեր 

saarCevno ubnis gaxsna  

Բացվում է  ընտրական տեղամասը  
kenWisyris dRis CanawerTa wig-

nis gaxsna (aRiricxeba yvela 

saarCevno procedura)  

Բացվում է քվեարկության օրվա 

Գրառումների գրքը (Գրանցվում են բոլոր 

ընտրական արարողակարգերը) 

wilisyra gadasatani saarCev-

no yuTis wamRebi komisiis 2 

wevris gamosavlenad  

Վիճակահանություն ՝շրջիկ  քվեատուփը 
տանող  հանձնաժողովի  2 անդամի ն 
պարզելու  համար 

saCivrebis registraciaze 

dakvirvebis mizniT saarCevno 

subieqtebis wamomadgenlebisgan 

wilisyriT ara umetes 2 war-

momadgenlis gamovlena 

Բողոքների գրանցումը դիտարկելու նպատակով  
ընտրական սուբյեկտների ներկայացուցիչներից  
վիճակահանությամբ  բացահայտել 2  
ներկայացուցչից  ոչ ավելի    

amomrCevelTa raodenobis  

gamocxadeba yvela saxis siebis 

mixedviT 

Հայտարարել ընտրողների թվաքանակը ըստ 
բոլոր տեսակի ցուցակների  

amomrCevelTa registratoris-

Tvis masalebis da wilisyriT 

gamovlenili beWdis gadacema 

(gadacemamde beWeds ukeTdeba 

pirveli nakveTuri)  

Ընտրողներին  գրանցողին  փոխանցել նյութերը  
և վիճակահանությամբ բացահայտված կնիքը  
(մինչև փոխանցումը կնիքին արվում է առաջին 
հատվածախուցը )  

amomrCevelTa nakadis momwes-

rigeblisTvis markirebis Sesa-

mowmebeli ultraiisferi 

farnis gadacema 

Ընտրողների հոսքը կարգավորողին  փոխանցել  
դրոշմավորումը  ստուգելու ուլտրամանուշակագույն  
լապտերը  

saarCevno yuTisa da specialu-

ri konvertebis zedamxedveli 

komisiis wevrisTvis saarCevno 

yuTisa da specialuri konver-

tebis gadacema 

Քվեատուփը և հատուկ ծրարները վերահսկող 
հանձնաժողովի անդամին փոխանցել 
ընտրական քվեատուփը  և  հատուկ  ծրարները  

kenWisyris dawyeba  

Սկսվում է  քվեարկությունը    
sakontrolo furcelSi 

pirveli amomrCevlis  

monacemebis Setana 

Ստուգողական  թերթում  մտցնել 
առաջին ընտրողի տվյալները  

saarCevno yuT(eb)is daluqva 

Դրոշմակնքել ընտրական  քվեատուփերը  

daluquli paketis gaxsna da 

komisiis beWdisTvis pirveli 

nakveTuris gakeTeba 

Բացել   դրոշմակնքված փաթեթը  և  
հանձնաժողովի  կնիքի  վրա  կատարել 
առաջին  հատվածախուցը  

wilisyra komisiis wevrTa So-

ris sxva funqciebis gasanawi-

leblad 

Վիճակահանություն՝  հանձնաժողովի  
անդամների  շրջանում գործառույթները  
բաշխելու  համար  

miRebuli saarCevno biuletene-

bisa da specialuri konverte-

bis raodenobis gamocxadeba 

Հայտարարել  ընդունած ընտրական  
քվեաթերթիկների  և  հատուկ ծրարների 
թվաքանակը  

sakontrolo furclis Sevseba 

(garda pirveli amomrCevlis 

Sesaxeb monacemebisa) 

Լրացնել Ստուգողական թերթը  
(բացի առաջին ընտրողի  մասին 
տվյալներից) 

sakontrolo furcl(eb)is  

moTavseba saarCevno yuT(eb)Si 

Ստուգողական  թերթ(եր)ը  
տեղադրել   քվեատուփ(եր)-ում   



sTxovs amomrCevels piradobis 

damadasturebel dokuments,  

amowmebs markirebas  

Խնդրել  ընտրողից  Ինքնությունը հաստատող  
փաստաթուղթ: Ստուգել  դրոշմավորումը                         

Tu saregistracio magidasTan 

orze meti amomrCeveli dgas, 

droebiT ayovnebs kenWisyris 

SenobaSi amomrCevlis Sesvlas 

Եթե Գրանցման սեղանի մոտ  երկուսից ավելի  
ընտրող է կանգնած, ժամանակավորապես 
ձգձգել  քվեարկության շենք ընտրողի մուտքը       

miuTiTebs amomrCevels mivides 

Sesabamis registratorTan 

Մատնացույց  անել  ընտրողին ՝մոտենալ  
համապատասխան  գրանցողին  

sTxovs amomrCevels saqarTve-

los moqalaqis piradobis 

mowmobas/ID baraTs an pasports 

Խնդրել  ընտրողից  Վրաստանի  քաղաքացու  
Ինքնության վկայականը /ID քարտը  կամ 
անձնագիրը  

eZebs amomrCevels siaSi  

Որոնել  ընտրացուցակում 
  

siaSi amomrCevlis yofnis da-

dasturebis SemTxvevaSi amom-

rCevels ukeTebs markirebas 

Ցուցակում ընտրողի գտնվելը հաստատվելու 
դեպքում  ընտրողին կատարել դրոշմավորում  

xels awers siaSi 

Ստորագրել    ցուցակում  

gadascems amomrCevels xelmow-

eril da beWeddasmul 

biuletens  

Փոխանցել  ընտրողին  ստորագրված և կնիքված 
քվեաթերթիկ  

miuTiTebs amomrCevels xeli 

moaweros siaSi 

Մատնացույց  անել ընտրողին ստորագրելու  
ցուցակում  

amomrCeveli:  

Ընտրող՝՜ 

avsebs biuletens 

Լրացնում  է  քվեաթերթիկը 
kecavs biuletens 

Ծալում է  քվեաթերթիկը  
gamodis kabinidan 

 Դուրս  է  գալիս  քվեախցիկից  
Sedis faruli kenWisyris  

kabinaSi 

Մտնում է գաղտնի քվեախցիկ  

xsnis saarCevno yuTis Wrils 

da miuTiTebs amomrCevels 

moaTavsos konverti yuTSi  

Բացում է  քվեատուփի ճեղքը և 

մատնացույց է անում ծրարը իջեցնել 

քվեատուփի մեջ  

miuTiTebs amomrCevels aiRos 

erTi konverti 

Մատնացույց է  անում  ընտրողին՝ վերցնել մեկ 
ծրար  

saarCevno yuTisa da specialuri konvertebis zedamxedveli: 

 Ընտրական  քվեատուփը և հատուկ ծրարները վերահսկողը՝ 

miuTiTebs amomrCevels  

datovos saarCevno ubani 

Մատնացույց է անում ընտրողին թողնել 

ընտրական տեղամասը 

xmis micemis procedura 

               Ձայն   տալու   ընթացակարգ 

miuTiTebs amomrCevels biule-

teni moaTavsos konvertSi 

Մատնացույց է անում ընտրողին 

քվեաթերթիկը տեղադրել ծրարի մեջ  

amomrCevelTa nakadis momwesrigebeli: 

Ընտրողների  հոսքը  կարգավորող՝՝ 

biuletens amowmebs specialuri 

beWdiT 

Հաստատել  քվեաթերթիկը  հատուկ կնիքով  

amomrCevelTa registratori:  
Ընտրողների գրանցող՝ 

xels awers biuletenis ukana 

gverdze saTanado grafaSi 

Ստորագրում է  քվեաթերթիկի հակառակ էջին, 
համապատասխան  սյունակում  



xmebis daTvlamde Casatarebeli procedurebi 

Մինչև ձայների հաշվելը անցկացվելիք  ընթացակարգեր  

saarCevno ubnis daxurva (am  drois-

Tvis rigSi mdgom  amomrCevlebs 

SeuZliaT xmis micema) 

Փակվում է  ընտրական  տեղամասը (այդ ժամին հերթում 
կանգնած ընտրողները կարող են ձայն տալ) 

wilisyra (komisiis wevrTagan 

araakleb 3 mTvlelis da saarCevno 

subieqtebis warmomadgenelTagan 

ara umetes 2 warmomadgenlis 

gamoavlenad 

Վիճակահանություն՝ հանձնաժողովի անդամներից  3 
հաշվող և ընտրական սուբյեկտների 
ներկայացուցիչներից 2  ներկայացուցչից  ոչ ավելի  
բացահայտելու համար  

ubnis momzadeba xmebis daTvlis 

procedurisTvis  

Տեղամասը նախապատրաստել  ձայները հաշվելու  
ընթացակարգի  համար  

amomrCevelTa siebis daluqva 

Դրոշմակնքել  ընտրացուցակները  

gamouyenebeli biuletenebis da-

luqva (biuletenebs daluqvamde 

CamoeWreba kuTxe) 

Դրոշմակնքել  չօգտագործված  քվեաթերթիկները  (մինչև 
քվեաթերթիկների դրոշմակնքումը  կտրել դրանց 
անկյունը ) 

gafuWebuli biuletenebis daluqva 

Դրոշմակնքել  խոտան  քվեաթերթիկները 
  

ZiriTadi saarCevno yuTis gaxnsa 

(mowmdeba yuTze luqis mTlianoba 

da yuTSi sakontrolo furclis 

arseboba da identuroba Senaxul 

egzemplarTan)  

Բացել  հիմնական  քվեատուփը (ստուգել տուփի 
կնքամոմի ամբողջականությունը  և  քվեատուփում 
ստուգողական թերթի գոյությունը  և 
նույնականությունը պահված  օրինակի  հետ) 

registratorebis mier monacemebis 

gadamowmeba (Tu toloba ar Sedga, 

monacemebi xelaxla gadaiTvleba. Tu 

toloba kvlav ar Sedga, registra-

torma unda daweros axsna-ganmarteba) 

Գրանցողների կողմից տվյալների վերստուգում (Եթե 
հավասարում չի կազմում, տվյալները  կրկին վերահաշվում 
են : Եթե հավասարում կրկին չի ստացվում, գրանցողը պետք է 
գրի բացատրագիր) 

registratorebis beWdebis daluqva 

Դրոշմակնքել  գրանցողների կնիքները  

kenWisyraSi monawile amomrCevel-

Ta xelmowerebis daTvla yvela 

saxis siaSi 

Հաշվել  քվեարկությանը մասնակցած  ընտրողների 
ստորագրությունները  բոլոր տեսակի ցուցակներում  

saubno saarCevno komisiisa da 

registratorebis beWdebze meore 

nakveTuris gakeTeba 

Տեղամասային  ընտրական  հանձնաժողովի և 
գրանցողների կնիքների վրա  անել  երկրորդ 
հատվածախուցը  

gadasatani saarCevno yuTis gaxsna 

(mowmdeba yuTze luqis mTlianoba 

da yuTSi sakontrolo furclis 

arseboba da identuroba Senaxul 

egzemplarTan) 

Բացել  շրջիկ քվեատուփը  (ստուգել տուփի կնքամոմի 
ամբողջականությունը  և  քվեատուփում 
ստուգողական թերթի գոյությունը  և 
նույնականությունը պահված  օրինակի  հետ)  

saarCevno dokumentaciis/inventa-

ris daluqvis zogadi wesi (dalu-

qvis zolze xels aweren mTvlele-

bi da komisiis Tavmjdomare) 

Ընտրական փաստաթղթերի/գույքի  դրոշմակնքման 
ընդհանուր կարգը (կնքամոմի գծի  վրա ստորագրում 
են հաշվողները և հանձնաժողովի նախագահը)  
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daTvla / daluqva / oqmis Sevseba / gadacema 

Հաշվել/դրոշմակնքել/ լրացնել/փոխանցել արձանագրությունը 

komisiis beWdis daluqva (komisiis 

beWdis daluqul pakets xels 

awers komisiis yvela wevri) 

Դրոշմակնքել  հանձնաժողովի կնիքը (հանձնաժողովի 
կնիքի դրոշմակնքված  փաթեթը  ստորագրում են 
հանձնաժողովի բոլոր անդամները) 

saregistracio Jurnalis, Canawer-

Ta wignisa da gancxadeba/saCivreb-

is daluqva 

Դրոշմակնքել  Գրանցամատյանը, Գրառումների գիրքը  
և բողոք/գանգատները  

CanawerTa wignis da saregistra-

cio Jurnalis daxurva  

Փակել  Գրառումների գիրքը և Գրանցամատյանը  

Semajamebeli oqmis aslebis gacema 

(mowmdeba komisiis beWdiT, komisiis 

Tavmjdomarisa da mdivnis xelmow-

erebiT) 

Փոխանցել Ամփոփիչ արձանագրության պատճեները  

(վկայագրվում է հանձնաժողովի կնիքով, հանձնաժողովի 

նախագահի և քարտուղարի  ստորագրություններով) 

kenWisyris Sedegebis Semajamebeli 

oqmis Sedgena (unda moxdes registra-

torebis axsna-ganmartebebis  gaT-

valiswineba - aseTis arsebobisas) 

Կազմել  քվեարկության  արդյունքների Ամփոփիչ 
արձանագրությունը (պետք է  ի  նկատի ունենալ  
գրանցողների բացատրագրերը ՝ այդպիսինի գոյության   
դեպքում) 

saarCevno subieqtebis kuTvnili 

saarCevno biuletenebis daluqva 

Դրոշմակնքել  ընտրական  սուբյեկտներին 
պատկանող ընտրական  քվեաթերթիկները  

baTili biuletenebis daluqva 

Դրոշմակնքել անվավեր քվեաթերթիկները  
monacemebis sisworis gadamowmeba: 

subieqtebis xmebs + baTili 

biuletenebi < = amomrCevelTa xel-

mowerebis raodenobis 

Վերստուգել տվյալների ճշտությունը. 
Սուբյեկտների ձայները + անվավեր քվեաթերթիկները < 
=ընտրողների ստորագրությունների թվաքանակին  

biuletenebis daxarisxeba da 

saeWvod miCneuli biuletenebis 

namdvilobis sakiTxis kenWisyriT  

gadawyveta  

Քվեաթերթիկները  տեսակավորել և կասկածելի 
համարվող քվեաթերթիկների իսկականության հարցը 
լուծել քվեարկության միջոցով  

baTilad miCneuli biuletenebis 

daTvla 

Հաշվել անվավեր համարվող  քվեաթերթիկները  

TiToeuli saarCevno subieqtisa-

Tvis micemuli xmebis daTvla  

Հաշվել  յուրաքանչյուր ընտրական սուբյեկտին տված 
ձայները  

daluquli dokumentaciisa da Sema-

jamebeli oqmis waReba olqSi 

(Semajamebeli oqmi ar iluqeba) 

Դրոշմակնքված փաստաթղթերը և Ամփոփիչ 

արձանագրությունը տանել  ընտրատարածք 

(Ամփոփիչ արձանագրությունը  չի 

Semajamebeli oqmis, Sesworebis 

oqmisa da registratorebis axsna-

ganmartebebis (aseTis arsebobisas) 

gagzavna ceskoSi  

Ամփոփիչ արձանագրությունը, Ուղղումների 
արձանագրությունը  և  գրանցողների բացատրագրերը 
(այդպիսինի  գոյության դեպքում) ուղարկվում են ԿԸՀ 


