
 

 

 

 

სამახსოვრო ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრისთვის 

ვერიფიკაციის აპარატით კენჭისყრის მიმდინარეობისას, ამომრჩეველთა რეგისტრატორი: 

 სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს 

მოქალაქის პასპორტი;  

 ამოწმებს ამომრჩევლის სახისა და წარდგენილ დოკუმენტში არსებული ფოტოსურათის ერთმანეთთან 

შესაბამისობას. ამ მიზნით სთხოვს ამომრჩეველს დროებით მოიხსნას პირბადე; 

ყურადღება! 

თუ ამომრჩეველი არ იხსნის პირბადეს, მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება და არ უნდა გადაეცეს 

საარჩევნო  ბიულეტენი. 

თუ ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა ამომრჩევლის სახე და წარდგენილ დოკუმენტში არსებული ფოტოსურათი 

ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნია, იგი მიმართავს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და ელოდება 

მის მითითებებს. თუ კომისიის თავმჯდომარე შეუსაბამობას არ დაადასტურებს, რეგისტრატორს უფლება აქვს, 

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში მიუთითოს  განსაკუთრებული აზრი, რასაც კომისიის მდივანთან ერთად 

ამოწმებს ხელმოწერით. ამომრჩევლის სახის წარდგენილ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში 

არსებულ ფოტოსურათთან შეუსაბამოდ მიჩნევის მიუხედავად, ამომრჩეველი იღებს მონაწილეობს 

კენჭისყრაში. 

 საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელექტრონულ მოწმობას (ID ბარათი) ატარებს ამომრჩეველთა 

ვერიფიკაციის აპარატის MRZ წამკითხველში. მონაცემების შესაბამისობის შემთხვევაში, აპარატს ეკრანზე 

გამოაქვს ამ ამომრჩევლის მონაცემები; 

ყურადღება! 

თუ ამომრჩეველი რეგისტრატორს წარუდგენს საქართველოს მოქალაქის არაელექტრონულ პირადობის 

მოწმობას, ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტს, რეგისტრატორი ამომრჩევლის მონაცემთა ძებნას აპარატში 

ახორციელებს ხელით.  

 ვერიფიკაციის აპარატის მიერ ამომრჩევლის მონაცემთა შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში, 

ამომრჩეველს უკეთებს მარკირებას, ვერიფიკაციის აპარატიდან ბეჭდავს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის 

დამადასტურებელ ქვითარს, რომელზეც ხელს აწერს ამომრჩეველი. აღნიშნულ ქვითარს რეგისტრატორი 

ათავსებს სარეგისტრაციო მაგიდაზე განთავსებულ გაუმჭვირვალე დალუქულ ყუთში; 

ყურადღება!  

 მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს კენჭისყრაში 

მონაწილეობის უფლება და მას საარჩევნო ბიულეტენი არ გადაეცემა; 

 თუ ამომრჩეველი ფიზიკური მდგომარეობის გამო (ზედა კიდურების არქონა) ვერ ახერხებს ხმის მიცემის 

პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას, ამომრჩევლისათვის საარჩევნო ბიულეტენის გადაცემისას 

რეგისტრატორი ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამადასტურებელ ქვითარზე ამომრჩევლის ხელმოწერის 

ადგილას აკეთებს ჩანაწერს „ფიზიკური მდგომარეობა“ და აღნიშნულ ჩანაწერს ადასტურებს ხელმოწერით; 

 თუ ვერიფიკაციის აპარატი დააფიქსირებს, რომ კენჭისყრის შენობაში ხმის მისაცემად გამოცხადებული 

ამომრჩეველი შეყვანილია გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში, ან სხვა უბნისთვის განკუთვნილ სპეციალურ 

სიაში, მას საარჩევნო უბანში აეკრძალება კენჭისყრაში მონაწილეობა; 

 ამომრჩეველი, რომელსაც ერთიან სიაში მინიჭებული აქვს სტატუსი „იმყოფება უცხოეთში“ ან „საკონსულო 

აღრიცხვაზეა“ კენჭისყრაში მონაწილეობას იღებს ზოგადი წესით. 

 ამომრჩეველს გადასცემს საარჩევნო ბიულეტენს და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩო-

კონვერტს, განუმარტავს ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩო-კონვერტის გამოყენებისა და 

საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესს, აფერადებინებს ამომრჩეველს ამავე საარჩევნო ბიულეტენზე 

სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე არსებულ საცდელ წრეს. 

 

 

 



 

 

 

ვერიფიკაციის აპარატის გარეშე კენჭისყრის გაგრძელებისას, კომისიის თავმჯდომარე  რეგისტრატორს 

გადასცემს ამომრჩეველთა სამაგიდე სიას. იხსნება ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის დამადასტურებელი ქვითრების 

მოსათავსებლად განკუთვნილი დალუქული ყუთი და მასში მოთავსებული ქვითრების საფუძველზე 

რეგისტრატორი სიაში შესაბამის ამომრჩეველთა გასწვრივ რეგისტრატორის გრაფაში აკეთებს ხელმოწერას.  

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი: 

 სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს 

მოქალაქის პასპორტი;  

 სთხოვს ამომრჩეველს დროებით მოიხსნას პირბადე. ამოწმებს წარდგენილ დოკუმენტში და ამომრჩეველთა 

სიაში არსებული ფოტოსურათის და ამომრჩევლის სახის ერთმანეთთან შესაბამისობას;  

ყურადღება! 

თუ ამომრჩეველი არ იხსნის პირბადეს, მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება და არ უნდა გადაეცეს 

საარჩევნო  ბიულეტენი. 

თუ რეგისტრატორმა ამომრჩევლის სახე და წარდგენილ დოკუმენტში არსებული ფოტოსურათი ერთმანეთთან 

შეუსაბამოდ მიიჩნია, იგი მიმართავს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და ელოდება მის 

მითითებებს. თუ კომისიის თავმჯდომარე შეუსაბამობას არ დაადასტურებს, რეგისტრატორს უფლება აქვს, 

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში მიუთითოს  განსაკუთრებული აზრი, რასაც კომისიის მდივანთან ერთად 

ამოწმებს ხელმოწერით. ამომრჩევლის სახის წარდგენილ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში 

არსებულ ფოტოსურათთან შეუსაბამოდ მიჩნევის მიუხედავად, ამომრჩეველი იღებს მონაწილეობს 

კენჭისყრაში. 

 ამოწმებს ამომრჩევლის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო 

მონაცემებისა და ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების შესაბამისობას. ამომრჩეველი კენჭისყრაში 

მონაწილეობს, თუ ამომრჩეველთა შესაბამის სიაში საქართველოს მოქალაქის პირად ნომერთან, სქესთან და 

ფოტოსურათთან ერთად, სრულად ემთხვევა ჩამოთვლილ მონაცემთაგან 3 მაინც: სახელი; გვარი; დაბადების 

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი); მისამართი; 

 ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის შესახებ მონაცემების შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში 

ახორციელებს მის მარკირებას;  

ყურადღება! მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს კენჭისყრაში 

მონაწილეობის უფლება და მას საარჩევნო ბიულეტენი არ გადაეცემა. 

 ხელს აწერს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სათანადო გრაფაში; 

 მიუთითებს ამომრჩეველს, საარჩევნო ბიულეტენის მიღება ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერით დააფიქსიროს; 

ყურადღება!  

 თუ ამომრჩეველი ფიზიკური მდგომარეობის გამო (ზედა კიდურების არქონა) ვერ ახერხებს ხმის მიცემის 

პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას, ამომრჩევლისათვის საარჩევნო ბიულეტენის გადაცემისას 

რეგისტრატორი ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა“ აკეთებს ჩანაწერს 

„ფიზიკური მდგომარეობა“ და ხელმოწერით ადასტურებს. 

 თუ კენჭისყრის პროცესში გამოვლინდა, რომ ამომრჩეველმა საარჩევნო სიაში ხელი მოაწერა სხვა 

ამომრჩევლის გვარის გასწვრივ არსებულ გრაფაში, ასეთ შემთხვევაში ამომრჩეველმა, რომლის გვარის 

გასწვრივ ფიქსირდება ხელმოწერა, ხელი უნდა მოაწეროს იმავე გრაფაში. აღნიშნულის თაობაზე 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება (ამომრჩევლის ერთიან სიაში რიგითი 

ნომრის, სახელისა და გვარის მითითებით).               

 ამომრჩეველს გადასცემს საარჩევნო ბიულეტენს და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩო-

კონვერტს, განუმარტავს ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩო-კონვერტის გამოყენებისა და 

საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესს, აფერადებინებს ამომრჩეველს ამავე საარჩევნო ბიულეტენზე 

სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე არსებულ საცდელ წრეს. 

 

 

 


