Seçiciləri qeydə alan komissiya
üzvlərinin funksiyaları

n

n

n

n

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ
ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ
საუბნო
საარჩევნო
ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ
საუბნო
საუბნო
საარჩევნო
საარჩევნო
კომისიის
წევრთა
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
კომისიის
კომისიის
წევრთა
წევრთა
სახელმძღვანელო
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო
ინსტრუქცია
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՀՐԱՀԱՆԳ
ՀՐԱՀԱՆԳ
ინსტრუქცია
ინსტრუქცია

Seçicilərdən Gürcüstan vətəndaşlığı haqqında şəxsiyyət vəsiqəsini və yaxud Gürcüstan vətəndaşlığı
pasportunu təqdim etməyi və maskanı müvəqqəti olaraq çıxarmasını xahiş edin.
DİQQƏT!
Əgər seçici maskanı çıxartmayırsa, onun seçkilərdə iştirak etmə hüququ yoxdur və ona seçki bülle
tenini verməməlisiz.
Yoxlayın, seçici seçicilərin vahid və ya xüsusi siyahısına daxil edilmişdirmi və seçicinin şəxsi nömrəsini
seçicilər siyahısında mövcud olan nömrə ilə müqayisə edin.
Təqdim edilən sənəddə qeyd edilən seçicinin qeydiyyat məlumatlarını və seçici siyahısında olan
məlumatların uyğunluğunu yoxlayın.
DİQQƏT!
 Seçisi səsvermədə iştirak edir, əgər seçicinin müvafiq siyahısında Gürcüstan vətəndaşının şəxsi
nömrəsi, cinsi və foto şəkli ilə siyahıda olan məlumatlarla üçü tam uyğun gəlirsə (adı, soyadı, doğum
tarixi, ünvanı).
 Əgər seçicinin qeydiyyatçısı seçicinin üzünü təqdim olunan sənədlərdə/seçicilərin siyahısında olan
fotoşəkilini bir-birinə uyğun gəlmədiyini hesab edərsə, o qeyd olunanın uyğun olmadığını təsdiq
etmək üçün komissiya sədrinə müraciət etməli və onun işarəsini gözləyin. Əgər komissiyanın sədri
uyğunsuzluğu təsdiq etməzsə, qeydlər kitabına sizin fərqli fikrinizi daxil etməyə hüququnuz var, bunu
komissiyanın katibi ilə birlikdə imzanızla təsdiq edirsiniz. Seçicinin təqdim etdiyi şəxsiyyət vəsiqəsini
təsdiq edən sənətdə/ seçicilərin siyahısında olan fotoşəkilini uyğun gəlmədiyini hesab etməsinə
baxmayaraq, seçici seçkilərdə iştirak edir.
Seçicinin sağ əlinin başbarmağının dırnağına markirovka edin, əgər qeyd olunan hərəkəti yerinə yetirmək
mümkün olmazsa – sağ əlin digər barmaqlarına, lakin buda mümkün olmazsa, həmin qayda ilə sol ələ.

Nəzərə alın! Əgər seçici markirovkadan keçməyə imtina edərsə, onun səsvermədə iştirak etmə hüququ
yoxdur və seçki bülleteni verməməlisiz.
n Seçiciyə seçicinin siyahısının müvafiq qrafasının seçicinin soyadının kənarında imzalatdırın.
n Seçiciyə göstəriş verin ki, yeni koronavirus səbəb olduğu infeksiyanın yayılmasının prevensiyası məqsədi
ilə, seçki bülletenin qəbul etməsini qeydiyyatçının masasında yerləşdirilən fərdi istifadə etmək üçün
nəzərdə tutulmuş qələmlə seçicilərin siyahısında imza atsın. Seçiciyə izah edin ki, həmin qələmlə gizli
səsvermə kabinəsində seçki bülleteni doldurarkən istifadə etməlidir və səsvermədən sonra istifadə
etdiyi qələmi səsvermə binasında yerləşdirilən xüsusi konteynerə qoysun.
Nəzərə alın!
Əgər səsvermə prosesində aşkar olundu ki seçici seçki siyahısında digər seçicinin soyadının qrafasında
imza atdı, belə halda hansı seçicinin qrafasında imza atıldı ora həm qrafada imza atmasını qeyd etməlisiniz.
Bununla belə qeyd olunan haqqında izahat yazmalıdır (seçicinin adını, soyadını və siyahıda onun sıra
nömrəsini qeyd etməklə).
n
Seçki bülletenini verdikdə bülletenin arxa tərəfində müvafiq cədvəldə imza atın və qeydiyyatçının
möhürü ilə təsdiq edin.
n
Seçiciyə özünüzün imzaladığınız və qeydiyyatçının möhürü ilə təsdiq olunmuş seçki bülletenini təqdim
edin.
Nəzərə alın!
Əgər sizin və seçicinin seçki bülleteni korlanarsa, bu barədə dərhal komissiyanın sədrinə məlumat
verin və seçiciyə yeni (sizin tərəfinizdən imzalanmış və qeydiyyatçının möhürü ilə təsdiqlənmiş) seçki
bülleteni verin.
n Seçiciyə göstəriş verin ki, gizli səsvermə kabinəsinə daxil olsun.

NƏZƏRƏ ALIN!
Fiziki vəziyyətinə əsasən yuxarı ətraf orqanları olmadığına görə səsvermə prosedurunda müstəqil şəkildə
iştirak edə bilməyən seçici markirovka yoxlanışı və markirovka prosedurundan keçmir, ona seçki bülleteni
verilərkən seçiciləri qeydə alan seçicilərin vahid siyahısında “Seçicinin imzası” qrafasında “Fiziki vəziyyət”
adlı qeyd yazır və bunu şəxsi imzası ilə təsdiq edir.
 Tövsiyə olunur ki, qeydiyyatçılar saat 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 və 19:00-da səsvermə prosesinə mane
olmadan, komissiya sədrinin tapşırığı ilə siyahılarda seçicilərin imzalarını, sizin tərəfinizdən verilmiş
bülletenlərin sayını və komissiya sədrinə təhvil verilmiş xarab olan bülletenlərin sayını sayın və göstəriciyi
komissiya sədrinə bildirin. Verilmiş seçki bülletenlərinin sayını müəyyən etmək komissiya sədrindən alınmış
seçki bülletenlərinin sayını qeydiyyatçının yanında qalan seçki bülletenlərin sayına müqayisə etməklə
mümkündür.
Əgər göstəricilər arasında fərq aşkar edilərsə, dərhal izahatı göstərməklə izahat yazmalısız. Səsvermə
bitdikdən sonra, komissiya sədrinin tapşırığı ilə yenidən göstəricilərin düzgünlüyünü yoxlamalısız.
Yuxarıda qeyd olunan göstəricilərin düzgünlüyünü yoxlamaq həmçinin qeydiyyatçının funksiyasının
müvəqqəti verilməsi halında da həyata keçirməlisiz.
 Vahid siyahıda “xaricdə yerləşir” və yaxud “konsulluq qeydiyyatındadır” statusa malik olan seçici, səsvermədə ümumi
qaydada iştirak edir.


