
საუბნო საარჩევნო 
კომისიის მდივნის 
უფლებამოსილებანი 
კენჭისყრის დღეს
(19 მაისი)



07:00-08:00 საათი 
□	 საარჩევნო	 უბნის	 გახსნისას	 კომისიის	თავმჯდომარისგან	 მიიღეთ	 კენჭისყრის	დღის	 ჩანაწერთა	 წიგნი,	 სარეგის

ტრაციო	ჟურნალი,	კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელი	ოქმი	და	სადემონსტრაციო	ოქმი.	კენჭისყრის	შედეგების	
სადემონსტრაციო	ოქმი	საარჩევნო	უბანში	თვალსაჩინო	ადგილას	გამოაკარით.

□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	პირველ	გვერდზე	შეიტანეთ	საარჩევნო	უბნის	გახსნისას	კენჭისყრის	შენობაში	
მყოფი	 კომისიის	 ყველა	 წევრის	 სახელი	 და	 გვარი	 (მათი	 ამრჩევი/დამნიშნავი	 სუბიექტების	 მითითებით),	 ასევე	
კენჭისყრის	შენობაში	ყოფნის	უფლების	მქონე	ყველა	სხვა	პირის	სახელი	და	გვარი	(მათი	წარმდგენი	ორგანიზაციის	
ან	საარჩევნო	სუბიექტის	მითითებით)	და	ხელ	მოწერით	დაამოწმებინეთ	მათ.	

	 კენჭისყრის	 დღის	 ჩანაწერთა	 წიგნის	 მეორე	 ასევე,	 საჭიროების	 შემთხვევაში,	 მე10	 და	 მომდევნო	 გვერდებზე	
შეიტანეთ	საარჩევნო	უბნის	გახსნის	შემდგომ	კენჭისყრის	შენობაში	გამოცხადებული	კომისიის	წევრის,	კენჭისყრის	
შენობაში	ყოფნის	უფლების	მქონე	სხვა	პირების	მონაცემები,	მათი	საარჩევნო	უბანში	შემოსვლის	დროის	მითითებით	
და	ხელმოწერით	დაამოწმებინეთ	მათ.	

□	 კომისიის	თავმჯდომარის	მიერ	კომისიის	სპეციალური	ბეჭდის	და	რეგისტრატორების	ბეჭდების	დალუქული	პაკე
ტების	გახსნის	შემდეგ,	აღნიშნული	ბეჭდების	ნომრები	მიუთითეთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე9	გვერდზე.

□	 კომისიის	წევრთა	შორის	ფუნქციების	გასანაწილებლად	ჩატარებული	წილისყრის	შედეგები	შეიტანეთ	კენჭისყრის	
დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე3	გვერდზე.	

გაითვალისწინეთ!
✓	 თუ	კომისიის	წევრი	უარს	განაცხადებს	წილისყრით	მინიჭებული	ფუნქციის	შესრულებაზე,	 მისი	მონაცემები	უნდა	

შეიტანოთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	25ე	გვერდზე.
✓	 კომისიის	 წევრთა	 წილისყრით	 დადგენილი	 ფუნქციების	 სხვა	 წევრისთვის	 დროებით	 გადაცემის	 შემთხვევაში,	

ინფორ	მაცია	უნდა	შეიტანოთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე5	გვერდზე.

□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე6	ან/და	მე7	გვერდზე	და	კენჭისყრის	შედეგების	სადემონსტრაციო	ოქმში	
შეიტანეთ	ამომრჩეველთა	ერთიან	სიაში	და	გადასატანი	საარჩევნო	ყუთის	სიაში	(ასეთის	არსებობის	შემთხვევაში)	
არსებული	ამომრჩეველების	რაოდენობა.	სპეციალურ	სიაში	ამომ	რჩე	ველთა	რაოდენობა	სადემონსტრაციო	ოქმსა	
და	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნში	შეიტანება	კენჭისყრის	დასრულების	შემდგომ.

□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე6	ან/და	მე7	გვერდზე	და	კენჭისყრის	შედეგების	სადემონსტრაციო	ოქმში	
შეიტანეთ	მიღე	ბული	საარჩევნო	ბიულეტენების	რაოდენობა.

□	 საარჩევნო	ყუთების	დალუქვის	დრო	და	საარჩევნო	ყუთების	ლუქების	ინდივიდუალური	ნომრები	მიუთითეთ	კენჭის
ყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე4	გვერდზე.

□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე3	და	მე9	გვერდზე	მიუთითეთ	ამომრჩეველთა	რეგის	ტრა	ტორებისთვის	
გადა	ცე	მული	ბეჭდების	ნომრები.

□	 რეკომენდებულია,	კენჭისყრის	დაწყებამდე	კომისიის	თავმჯდომარესთან	ერთად	შეავსოთ	საკონ		ტ	როლო	ფურც
ლის	თვითკოპირებადი	ფორმა	(გარდა	პირველი	ამომრჩევლის	შესახებ	მონაცე	მე	ბისა).	ყურადღება	მიაქციეთ,	რომ	
საკონტროლო	ფურცელს	კომისიის	ყველა	დამსწრე	წევრმა	მოაწეროს	ხელი.

08:00 საათიდან
□	 საარჩევნო	უბანზე	მოსული	პირველი	ამომრჩევლის	შესახებ	მონაცემები	(სახელი,	გვარი	და	საქართველოს	მოქალა

ქის	 პირადი	 ნომერი)	 შეიტანეთ	 საკონტროლო	ფურცელში	 და	 ხელი	 მოაწე	რინეთ	 მას.	 პირველი	 ამომრჩევლის	
მონაცემები	შეიტანეთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე4	გვერდზე.	

ხმის მიცემის პროცესის მიმდინარეობისას გაითვალისწინეთ:
✓	 თუ	მარკირების	შემოწმებისას	აღმოჩნდა,	რომ	ამომრჩეველს	უკვე	აქვს	მარკირება,	მისი	ვინაობა	უნდა	მიუთითოთ	

კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე4	გვერდზე.
✓	 თუ	ამომრჩევლის	სახე	პირადობის	დამადასტურებელ	დოკუმენტში	ან	ამომრჩეველთა	სიაში	არ	სებული	ფოტოსუ

რათი	 ერთმანეთთან	 შეუსაბამოდ	 იქნა	 მიჩნეული,	 კენჭისყრის	დღის	 ჩანაწერ	თა	 წიგნის	 2931	 გვერდებზე	 უნდა	
შეიტანოთ	შესაბამისი	მონაცემები	და	დაადასტუროთ	ხელმოწერით.	ჩანაწერთა	წიგნს	უნდა	დაურთოთ	თქვენ	მიერ	
ხელ	მოწერით	 დადასტურებული	 ამომრჩევლის	 მიერ	 წარდგენილი	 პირადობის	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	
ფოტოასლი.



09:00 საათიდან
□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე4	გვერდზე	აღნიშნეთ,	რამდენი	საარჩევნო	ბიულეტენი	გადაეცა	გადასატა

ნი	საარჩევნო	ყუთის	წამღებ	კომისიის	წევრებს	და	მიუთითეთ	გადასატანი	საარ		ჩევნო	ყუთის	საარჩევნო	უბნიდან	
წაღების	დრო.

12:00 საათი
□	 ამომრჩეველთა	სიებში	რეგისტრატორების	მიერ	დათვლილი	კენჭისყრაში	მონაწილე	ამომრ	ჩეველთა	ხელმო	წე

რე	ბის	რაოდენობა	შეიტანეთ	ჩანაწერთა	წიგნის	მე6	ან/და	მე7	გვერდზე	და	კენჭისყრის	შედეგების	სადემონსტრა
ციო	ოქმში.	

17:00 საათი
□	 ამომრჩეველთა	სიებში	რეგისტრატორების	მიერ	დათვლილი	კენჭისყრაში	მონაწილე	ამომრ	ჩეველთა	ხელმო	წე

რების	რაოდენობა	შეიტანეთ	ჩანაწერთა	წიგნის	მე6	ან/და	მე7	გვერდზე	და	კენჭისყრის	შედეგების	სადემონსტრა
ციო	ოქმში.	

20:00 საათამდე
□	 გადასატანი	 საარჩევნო	 ყუთის	 საარჩევნო	 უბანში	 დაბრუნებისთანავე	 შეამოწმეთ	 გადასატანი	 საარჩევნო	 ყუთის	

სიაში	არსებული	ხელმოწერების,	გამოუყენებელი	ან/და	გაფუჭებული	საარჩევნო	ბიულეტენების	და	სპეციალური	
კონვერტების	 რაოდენობის	 სისწორე.	 უზუსტობის	 აღმოჩენის	 შემ	თხვევაში	 გადასატანი	 საარჩევნო	 ყუთის	 თანმ
ხლე	ბ	მა	კომისიის	წევრებმა	უნდა	დაწერონ	ახსნაგან	მარტება	მიზეზის	მითითებით.	ახსნაგანმარტებაში	ასახუ	ლი	
მონაცემები	გაითვალისწინეთ	კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელი	ოქმის	შევსებისას.	

კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე4	გვერდზე	შეიტანეთ	ამომრჩეველთა	ხელმოწერების	რაოდე	ნობა	გადასატანი	
საარჩევნო	ყუთის	სიაში,	გამოუყენებელი	საარჩევნო	ბიულეტენების	რაოდე	ნობა,	ასევე	საარჩევნო	უბანში	საარჩევნო	
ყუთის	დაბრუნების	დრო.	

20:00 საათიდან ყუთის გახსნამდე
□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე4	გვერდზე	მიუთითეთ	20:00	საათისთვის	რიგში	მდგომ	ამომრჩეველთა	

რაოდენობა	(ასეთის	არსებობის	შემთხვევაში).	

□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	26ე	გვერდზე	შეიტანეთ	ხმების	დათვლის	დროს	კენჭისყრის	შენობაში	მყოფი	
კომისიის	ყველა	წევრის	სახელი	და	გვარი	(მათი	ამრჩევი/დამნიშნავი	სუბიექტების	მითითებით),	ასევე	კენჭისყრის	
შენობაში	ყოფნის	უფლების	მქონე	ყველა	სხვა	პირის	სახელი,	გვარი	(მათი	წარმდგენი	ორგანიზაციის	ან	საარჩევნო	
სუბიექტის	მითითებით)	და	ხელმოწერით	დაამოწმებინეთ	მათ.	

□	 კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე3	გვერდზე	აღნიშნეთ:
□	 კომისიის	წევრებს	შორის	მთვლელების	ფუნქციების	წილისყრით	გადანაწილების	შედეგები;
□	 წილისყრით	გამოვლენილი	საარჩევნო	სუბიექტების	წარმომადგენლების	მონაცემები,	რომ	ლებიც	მთვლელებ

თან	ერთად	მონაწილეობენ	ნამდვილი	ან/და	ბათილი	საარჩევნო	ბიულე	ტენების	დათვლის	პროცესში;
□	 საარჩევნო	ბიულეტენების	დათვლის	პროცესის	მეთვალყურეობისათვის	დამკვირვებელთაგან	გამოვლენილი	

მეთვალყურეების	მონაცემები.

გაითვალისწინეთ!
თუ	კომისიის	წევრი	ან/და	საარჩევნო	სუბიექტის	წარმომადგენელი	უარს	განაცხადებს	წილისყრით	მინიჭებული	ფუნქციის	
შესრულებაზე,	მისი	მონაცემები	უნდა	შეიტანოთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	25ე	გვერდზე.

□	 მთვლელების	მიერ	დათვლილი	ამომრჩეველთა	ხელმოწერების	რაოდენობა,	ამომრჩეველთა	რეგისტრატორიების	
მიერ	დაწერილ	ახსნაგანმარტებებში	აღნიშნული	მონაცემების	გათვა	ლის	წი	ნებით	(ასეთის	არსებობის	შემთხვევაში),	
შეიტანეთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	მე6	ან/და	მე7	გვერდზე	და	სადემონსტრაციო	ოქმში.

□	 ცალცალკე	პაკეტებში	ჩაალაგეთ	ამომრჩეველთა	ერთიანი,	სპეციალური	და	გადასატანი	საარ	ჩევნო	ყუთის	სიების	
(ასეთის	არსებობის	შემთხვევაში)	სამაგიდო	ვერსიები,	გამოუყენებელი	და	გაფუჭებული	საარჩევნო	ბიულეტენები.	
პაკეტში	მოთავსებამდე	გამოუყენებელ	საარჩევნო	ბიულე	ტენებს	ჩამოაჭერით	კუთხე.	



გაითვალისწინეთ! 

სარეგისტრაციო	ჟურნალში	და	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნის	21ე	‒	24ე	გვერდებზე	რეგის		ტ	რაციაში	უნდა	გაატა
როთ	კენჭისყრის	დღეს	შემოსული	ყველა	განცხადება/საჩივარი	და	განმცხადებელ/მომჩივანს	გადასცეთ	ცნობა,	რომელ
შიც	აღინიშნება	განცხადების/საჩივრის	მიღების	თარიღი,	დრო	და	სარეგისტრაციო	ნომერი.	ცნობა	უნდა	დაადას	ტუროთ	
ხელმოწერით.

კენჭისყრის	დღის	განცხადებასთან/საჩივართან	დაკავშირებით	კომისიის	მდივნის	მიერ	განსახორ	ცი	ელებელი	უფლება
მოსილებები	დეტალურად	იხილეთ	საუბნო	საარჩევნო	კომისიის	წევრთა	სახელ	მძღვანელო	ინსტრუქციის	IV	ნაწილში.

□	 აღრიცხეთ	 იმ	 შემთხვევების	 რაოდენობა,	 რომლებიც	 ეხება	 ამომრჩევლის	 სახისა	 და	 წარდგენილ	 პირადობის	
დამადასტურებელ	დოკუმენტში/ამომრჩეველთა	სიაში	არსებული	ფოტოსურათების	ერთმანეთთან	შეუსაბამობას.	
აღნიშნული	 მონაცემი,	 ასევე	 პირადობის	 დამადასტურებელი	 დოკუ	მენტის	 ფოტოასლის	 რაოდენობა	 შეიტანეთ	
კენჭის	ყრის	 დღის	 ჩანაწერთა	 წიგნის	 31ე	 გვერდზე.	 დალუქეთ	 პირადობის	 დამადასტურებელი	 დოკუმენტის	
ფოტოას	ლი.	დალუქულ	პაკეტზე	მიუთითეთ	საარჩევნო	უბნის	დასახელება	და	ნომერი,	დოკუმენტის	სახეობა	და	
დალუქ	ვის	ზოლზე	მოაწერეთ	ხელი.	

საარჩევნო ყუთის გახსნა, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა

□	 მთვლელების	მიერ	ბათილი	საარჩევნო	ბიულეტენებისა	და	კანდიდატების	მიერ	მიღებული	ხმების	რაოდენობების	
დათვლის	შემდგომ,	კომისიის	თავმჯდომარესთან	ერთად	შეამოწმეთ	მონაცე	მების	სისწორე.	მიღებული	შედეგები	
მიუთითეთ	კენჭისყრის	დღის	ჩანაწერთა	წიგნში	მე6	ან/და	მე7	გვერდზე	და	კენჭისყრის	შედეგების	სადემონსტრაციო	
ოქმში	 (სხვა	 საარჩევნო	 უბნისათვის	 განკუთ	ვ	ნილი	 ბათილი	 საარჩევნო	 ბიულეტენების	 რაოდენობა	 აღინიშნება	
მხოლოდ	კენჭისყრის	დღის	ჩა	ნა	წერთა	წიგნში).

□	 კომისიის	 თავმჯდომარესთან	 შეთანხმებით	 შეავსეთ	 კენჭისყრის	 შედეგების	 შემაჯამებელი	 ოქმი.	 კენჭისყრის	
შედეგების	შემაჯამებელი	ოქმის	შედგენისას	გათვალისწინებული	უნდა	იქნეს	ამომრ	ჩეველთა	რეგისტრატორების	
ახსნაგანმარტებებში	(ასეთის	არსებობის	შემთხვევაში)	მითითებული	მონაცემები.

	 კომისიის	 ყველა	 წევრი	 ვალდებულია	 ხელი	 მოაწეროს	 კენჭისყრის	 შედეგების	 შემაჯამებელ	 ოქმს,	 რითაც	
დასტურდება	მათი	ყოფნა	საარჩევნო	უბანზე.	კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელი	ოქმი	უნდა	დაამოწმოთ	კომისიის	
სპეციალური	ბეჭდით.

ყურადღება!
საარჩევნო	ოლქებში,	სადაც	ერთდროულად	იმართება	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	შუალედური	და	მერის	რიგგარეშე	
არჩევნები,	საუბნო	საარჩევნო	კომისიის	მიერ	დგება	შესაბამისი	სახის	კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელი	ოქმები.

	 კენჭისყრის	 შედეგების	 შემაჯამებელ	 ოქმი	 გაატარეთ	 რეგისტრაციაში	 სარეგისტრაციო	 ჟურნალის	 გასული	
დოკუმენტაციის	ნაწილში.	

 გაითვალისწინეთ!	აკრძალულია	კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელ	ოქმში	შეტანილი	მონა	ცემების	გადასწორება.
	 კენჭისყრის	 შედეგების	 შემაჯამებელი	ოქმისა	და	 შესწორების	ოქმის	 შედგენის	 წესი	 იხილეთ	საუბ	ნო	 საარჩევნო	

კომისიის	 წევრთა	 სახელმძღვანელო	 ინსტრუქციაში	 ‒	 ნაწილი	 III,	 თავი	 III,	 ქვეთავი	 „კენჭისყრის	 შედეგების	
შემაჯამებელი	ოქმის	შედგენა“.

□	 კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელი	ოქმის	ფოტოასლების	გაცემისას	(მოთხოვნის	შემთხვევაში)	კომისიის	თავმ
ჯდომარესთან	ერთად	ხელი	მოაწერეთ	და	დაამოწმეთ	კომისიის	სპეციალური	ბეჭდით.	გაცემული	ფოტოასლები	
გაატარეთ	 კენჭისყრის	 დღის	 ჩანაწერთა	 წიგნში.	 მიმღებ	 პირს	 ხელმოწერით	 დაადასტურებინეთ	 შემაჯამებელი	
ოქმის	ფოტოასლის	მიღება.

 გაითვალისწინეთ!	კენჭისყრის	შედეგების	შემაჯამებელ	ოქმთან/შესწორების	ოქმთან	დაკავ	ში	რებული	კომისიის	
წევრთა	ახსნაგანმარტებები	(ასეთის	არსებობის	შემთხვევაში),	მოთხოვნის	საფუძველზე	გაიცემა	საოლქო	საარ
ჩევნო	კომისიის	მიერ,	მოთხოვნიდან	2	დღის	ვადაში.

□	 კენჭისყრის	შედეგების	შეჯამებელი	ოქმის	შედგენისა	და	ფოტოასლების	გაცემის	შემდეგ	დახურეთ	კენჭისყრის	დღის	
ჩანაწერთა	წიგნი	და	სარეგისტრაციო	ჟურნალი,	დაამოწმეთ	თქვენი	და	კომისიის	თავმჯდომარის	ხელმოწერებით	
და	საუბნო	საარჩევნო	კომისიის	ბეჭდით.


