
kenWisyris dawyebamde Casatarebeli procedurebi 

Səsvermə başlayana qədər keçiriləsi prosedurlar 

saarCevno ubnis gaxsna  

Seçki məntəqəsinin açlması 

kenWisyris dRis CanawerTa wig-

nis gaxsna (aRiricxeba yvela 

saarCevno procedura)  

Səsvermə gününün Qeydlər kitabının açıl-

ması (bütün seçki proseduru qeydə alınır) 

wilisyra gadasatani saarCev-

no yuTis wamRebi komisiis 2 

wevris gamosavlenad  

Aparılası seçki qutusunu dasiyacaq  2 

komissiya üzvünü seçmək üçün püşkatma 

saCivrebis registraciaze 

dakvirvebis mizniT saarCevno 

subieqtebis wamomadgenlebisgan 

wilisyriT ara umetes 2 war-

momadgenlis gamovlena 

Püşkatma yolu ilə şikayətlərin qeydə 

alınmasını müşahidə etmək məqsədilə seçki 

subyektləri nümayəndələrindən ən çoxu 2 

nümayəndənin seçilməsi 

amomrCevelTa raodenobis  

gamocxadeba yvela saxis siebis 

mixedviT 

Bütün növ siyahıların əsasında seçicilərin 

sayının elan edilməsi 

amomrCevelTa registratoris-

Tvis masalebis da wilisyriT 

gamovlenili beWdis gadacema 

(gadacemamde beWeds ukeTdeba 

pirveli nakveTuri)  

Seçicilərin qeydiyyatçılarına materialların və 

püşkatma yolu ilə müəyyənləsdirilmiş möhür-

ün verilməsi (təhvil verilməzdən əvvəl 

möhürün ilk surəti alınır) 

amomrCevelTa nakadis momwes-

rigeblisTvis markirebis Sesa-

mowmebeli ultraiisferi 

farnis gadacema 

Seçici axınını tənzimləyənə markirovkanı 

yoxlayan ultrabənövşəyi fənərin verilməsi 

saarCevno yuTisa da specialu-

ri konvertebis zedamxedveli 

komisiis wevrisTvis saarCevno 

yuTisa da specialuri konver-

tebis gadacema 

Seçki qutusuna və xüsusi zərflərə nəzarət 

edən komissiya üzvünə seçki qutusu və xüsu-

si zərflərin təhvil  

kenWisyris dawyeba  

Səsvermənin başlanması 
sakontrolo furcelSi 

pirveli amomrCevlis  

monacemebis Setana 

Nəzarət vərəqəsinə ilk seçicinin 

göstəricilərinin daxil edilməsi 

saarCevno yuT(eb)is daluqva 

Seçki qutusunun/qutularının möhürlənməsi 

daluquli paketis gaxsna da 

komisiis beWdisTvis pirveli 

nakveTuris gakeTeba 

Möhürlənmiş paketin açılması və komissiya 

möhürünün ilk surətinin alınması 

wilisyra komisiis wevrTa So-

ris sxva funqciebis gasanawi-

leblad 

Komissiya üzvləri arasında başqa funksiya-

ları bölüşdürmək üçün püşkatma 

miRebuli saarCevno biuletene-

bisa da specialuri konverte-

bis raodenobis gamocxadeba 

Təhvil alınmış seçki bülletenlərinin və xüsusi 

zərflərin miqdarının elan  

sakontrolo furclis Sevseba 

(garda pirveli amomrCevlis 

Sesaxeb monacemebisa) 

Nəzarət vərəqəsinin doldurulması (birinci 

seçici haqqında göstəricilərdən başqa) 

sakontrolo furcl(eb)is  

moTavseba saarCevno yuT(eb)Si 

Seçki qutusuna/qutularına nəzarət vərəq

(lər)inin yerləsdirilməsi 



sTxovs amomrCevels piradobis 

damadasturebel dokuments,  

amowmebs markirebas  

Seçicidən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi 

təqdim etməyi xahiş edir, markirovkanı 

yoxlayır 

Tu saregistracio magidasTan 

orze meti amomrCeveli dgas, 

droebiT ayovnebs kenWisyris 

SenobaSi amomrCevlis Sesvlas 

Əgər qeydiyyat masasının yanında ikidən 

çox seçici dayanarsa, səsvermə binasına 

seçicinin daxil olmasını ləngidir 

miuTiTebs amomrCevels mivides 

Sesabamis registratorTan 

Seçiciyə müvafiq qeydiyyatçıya 

yaxınlaşmaq üçün işarə verir 

sTxovs amomrCevels saqarTve-

los moqalaqis piradobis 

mowmobas/ID baraTs an pasports 

Seçicidən Gürcüstan vətəndaşının şəxsiyyəti-

ni təsdiqləyən vəsiqəsini/ID vərəqəsini və ya 

passportunu təqdim etməyi xahiş edir 

eZebs amomrCevels siaSi  

Siyahıda seçicini axtarır 

  

siaSi amomrCevlis yofnis da-

dasturebis SemTxvevaSi amom-

rCevels ukeTebs markirebas 

Siyahıda seçicinin olması təsdiqləndiyi 

təqdirdə seçiciyi markirovka edir 

xels awers siaSi 

Siyahıda imzasını atır 

gadascems amomrCevels xelmow-

eril da beWeddasmul 

biuletens  

İmzalanmış və möhürlənmiş bülleteni 

seçiciyə təqdim edir 

miuTiTebs amomrCevels xeli 

moaweros siaSi 

Seçiciyə siyahıda imza atmaq üçün göstəriş 

verir 

amomrCeveli:  

Seçici: 

avsebs biuletens 

Bülleteni doldurur 

kecavs biuletens 

Bülleteni qatlayır 

gamodis kabinidan 

Kabinədən çıxır 

Sedis faruli kenWisyris  

kabinaSi 

Gizli səsvermə kabinəsinə daxil olur 

xsnis saarCevno yuTis Wrils 

da miuTiTebs amomrCevels moa-

Tavsos konverti yuTSi  

Seçki qutusunun kəsiyini açır və seçiciyə 

konverti qutuya atması üçün işarə verir 

miuTiTebs amomrCevels aiRos 

erTi konverti 

Seçiciyə bir zərf götürmək üçün işarə edir 

saarCevno yuTisa da specialuri konvertebis zedamxedveli: 

 Seçki qutusunun və xüsusi zərflərin nəzarətçisi: 

miuTiTebs amomrCevels  

datovos saarCevno ubani 

Seçiciyə seçki məntəqəsini tərk etməyə 

işarə edir 

xmis micemis procedura 

 Səsvermə proseduru  

miuTiTebs amomrCevels biule-

teni moaTavsos konvertSi 

Seçiciyə bülleteni  zərfə yerləsdirməsi üçün 

göstəriş verir 

amomrCevelTa nakadis momwesrigebeli: 

Seçici axınını tənzimləyən: 

biuletens amowmebs specialuri 

beWdiT 

Bülleteni xüsusi möhürlə yoxlayır 

amomrCevelTa registratori:  

Seçici qeydiyyatçısı: 

xels awers biuletenis ukana 

gverdze saTanado grafaSi 

Bülleten(in arxa səhifəsindəki müvafiq 

qrafanı imzalayır  



xmebis daTvlamde Casatarebeli procedurebi 

Səslər sayılana qədər keçiriləsi prosedurlar 

saarCevno ubnis daxurva (am  drois-

Tvis rigSi mdgom  amomrCevlebs 

SeuZliaT xmis micema) 

Seçki məntəqəsinin bağlanması (bu an üçün 

növbədə dayanmış seçicilər səs verə bilərlər) 

wilisyra (komisiis wevrTagan 

araakleb 3 mTvlelis da saarCevno 

subieqtebis warmomadgenelTagan 

ara umetes 2 warmomadgenlis 

gamoavlenad 

Püşkatma (komissiya üzvləri arasından ən azı 3 

sayıcını və seçki subyektlərinin nümayəndələri 

sırasından ən çoxu 2 nümayəndəni seçmək 

məqsədilə) 

ubnis momzadeba xmebis daTvlis 

procedurisTvis  

Sayma proseduru üçün məntəqənin hazırlanması  

amomrCevelTa siebis daluqva 

Seçici siyahılarının möhürlənməsi  

gamouyenebeli biuletenebis da-

luqva (biuletenebs daluqvamde 

CamoeWreba kuTxe) 

İstifadə edilməmiş bülletenlərin möhürlənməsi 

(bülletenlər möhürlənənə qədər küncləri kəsilir) 

gafuWebuli biuletenebis daluqva 

Korlanmış bülletenlərin möhürlənməsi 

  

ZiriTadi saarCevno yuTis gaxnsa 

(mowmdeba yuTze luqis mTlianoba 

da yuTSi sakontrolo furclis 

arseboba da identuroba Senaxul 

egzemplarTan)  

Əsas seçki qutusunun açılması (qutunun möhür-

ünün bütövlüyü, qutuda nəzarət vərəqəsinin 

mövcudluğu və saxlanmış nümunə ilə identikliyi 

yoxlanılır) 

registratorebis mier monacemebis 

gadamowmeba (Tu toloba ar Sedga, 

monacemebi xelaxla gadaiTvleba. 

Tu toloba kvlav ar Sedga, regis-

tratorma unda daweros axsna-

ganmarteba) 

Qeydiyyatçılar tərəfindən göstəricilərin yenidən 

yoxlanması (əgər bərabərlik alınmazsa, göstəricilər 

yenidən hesablanacaq. Əgər bərabərlik yenə də 

alınmazsa, qeydiyyatçı izahat yazmalıdır) 

registratorebis beWdebis daluqva 

Qeydiyyatçıların möhürlərinin möhürlənməsi 

kenWisyraSi monawile amomrCevel-

Ta xelmowerebis daTvla yvela 

saxis siaSi 

Bütün növ siyahılarda səsvermədə iştirak edən 

seçicilərin imzalarının hesablanması 

saubno saarCevno komisiisa da 

registratorebis beWdebze meore 

nakveTuris gakeTeba 

Məntəqə seçki komissiyasının və qeydiy-

yatçıların möhürlərinin ikinci surəti alınır 

gadasatani saarCevno yuTis gaxsna 

(mowmdeba yuTze luqis mTlianoba 

da yuTSi sakontrolo furclis 

arseboba da identuroba Senaxul 

egzemplarTan) 

Aparılası seçki qutusunun açılması (qutu 

üzərində möhürün bütövlüyü, qutuda nəzarət 

vərəqəsinin mövcudluğu və saxlanmış nümunə ilə 

identikliyi yoxlanılır) 

saarCevno dokumentaciis/inventa-

ris daluqvis zogadi wesi (dalu-

qvis zolze xels aweren mTvlele-

bi da komisiis Tavmjdomare) 

Seçki sənədlərinin/inventarının möhür-

lənməsinin ümumi qaydası (möhürlənmə 

hissəsində sayıcılar və komissiya sədri imzalarını 

atırlar) 
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daTvla / daluqva / oqmis Sevseba / gadacema 

 Sayma/möhürləmə/ protokolun doldurulması/təhvil vermək 

komisiis beWdis daluqva (komisiis 

beWdis daluqul pakets xels 

awers komisiis yvela wevri) 

Komissiya möhürünün möhürlənməsi (komissiya 

möhürünün möhürlənmiş paketini komissiyanın 

bütün üzvləri imzalayırlar) 

saregistracio Jurnalis, Canawer-

Ta wignisa da gancxadeba/saCivreb-

is daluqva 

Qeydiyyat jurnalının, Qeydlər kitabının və ərizə/

şikayətlərin möhürlənməsi 

CanawerTa wignis da saregistra-

cio Jurnalis daxurva  

Qeydlər kitabının və Qeydiyyat jurnalının 

bağlanması 

Semajamebeli oqmis aslebis gacema 

(mowmdeba komisiis beWdiT, komisi-

is Tavmjdomarisa da mdivnis xel-

mowerebiT) 

Yekun protokollarının surətinin verilməsi 

(komissiya möhürü ilə, komissiya sədri və kati-

binin imzası ilə yoxlanılır) 

kenWisyris Sedegebis Semajamebeli 

oqmis Sedgena (unda moxdes registra-

torebis axsna-ganmartebebis  gaT-

valiswineba - aseTis arsebobisas) 

Səsvermə nəticələrinin Yekun protokollarının tərtibi 

(qeydiyyatçıların izahatları nəzərə alınmalıdır –

beləsinin mövcud olduğu təqdirdə) 

saarCevno subieqtebis kuTvnili 

saarCevno biuletenebis daluqva 

Seçki subyektlərinə məxsus seçki bülletenlərinin 

möhürlənməsi 

baTili biuletenebis daluqva 

Etibarsız bülletenlərin möhürlənməsi 

monacemebis sisworis gadamowmeba: 

subieqtebis xmebs + baTili 

biuletenebi < = amomrCevelTa xel-

mowerebis raodenobis 

Göstəricilərin doğruluğunun yenidən yoxlanması: 

Subyektlərin səsləri+etibarsız bülletenlər< 

=seçicilərin imzalarının miqdarı 

biuletenebis daxarisxeba da 

saeWvod miCneuli biuletenebis 

namdvilobis sakiTxis kenWisyriT  

gadawyveta  

Bülletenlərin çeşidlənməsi və şübhəli görünən 

bülletenlərin həqiqiliyi məsələsinin püşkatma va-

sitəsilə həll edilməsi 

baTilad miCneuli biuletenebis 

daTvla 

Etibarsız hesab edilən bülletenlərin sayılması 

TiToeuli saarCevno subieqtisa-

Tvis micemuli xmebis daTvla  

Hər bir seçki subyektinə verilmiş səslərin sayıl-

ması 

daluquli dokumentaciisa da 

Semajamebeli oqmis waReba olqSi 

(Semajamebeli oqmi ar iluqeba) 

Möhürlənmiş sənədlərin və Yekun protokol-

larının Dairəyə aparılması (Yekun protokolları 

möhürlənmir) 

Semajamebeli oqmis, Sesworebis 

oqmisa da registratorebis axsna-

ganmartebebis (aseTis arsebobisas) 

gagzavna ceskoSi  

Yekun protokollarının, Düzəliş protokollarının və 

qeydiyyatçıların izahatlarının (beləsinin mövcud 

olması təqdirdə) MSK-ya göndərilməsi 


