
კენჭისყრის კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ 
აიღეთ სპეციალური კონვერტი და დაკეცილი 
საარჩევნო ბიულეტენი მოათავსეთ მასში

სპეციალური კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო 
ყუთში

მარკირების შემოწმების პროცედურის გავლის 
შემდეგ მიდით სარეგისტრაციო მაგიდასთან და 
რეგისტრატორს წარუდგინეთ პირადობის 
მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის 
პასპორტი 

გაიკეთეთ მარკირება

კენჭისყრის შენობაში შესვლისას ნაკადის 
მომწესრიგებელ კომისიის წევრს წარუდგინეთ 
პირადობის მოწმობა ან საქართველოს 
მოქალაქის პასპორტი და გაიარეთ მასთან 
მარკირების შემოწმების პროცედურა

2019 წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნები

ამომრჩეველთა საყურადღებოდ!/SEÇKİLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
კენჭისყრა იმართება 08.00 საათიდან 20.00 საათამდე

Səsvermə saat 08:00-dan 20:00-a kimi keçirilir

თუ აღმოჩნდა, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება
Əgər aşkar edilsə ki, markirovka olunubsuz, səsvermədə iştirak etmə hüququnuz olmayacaq

თუ გაგიფუჭდათ საარჩევნო ბიულეტენი, მიმართეთ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს,
გადაეცით გაფუჭებული და მოითხოვეთ ახალი საარჩევნო ბიულეტენი

Əgər seçki bülleteniniz korlandısa, seçki komissiyasının sədrinə müraciət edin,
                                             korlanmış bülleteni verin və yeni seçki bülletenini alın

კენჭისყრაში მონაწილეობის შემდეგ, გთხოვთ, დატოვოთ საარჩევნო უბანი
Səsvermədə iştirak etdikdən sonar, xahiş edirik, seçki məntəqəsini tərk edəsiz

Səsvermə binasına daxil olduqda axının 
tənzimləyici komissiya üzvünə
şəxsiyyət vəsiqəni və yaxud Gürcüstan 
vətəndaşının pasportunu təqdim            
edin və onunla markirovkanı yoxlama 
prosedurnu keçin 

Markirovkanı yoxlama prosedurnu keçdikdən 
sonar qeydiyyat masasına  
yaxınlaşın və qeydiyyatçıya şəxsiyyət 
vəsiqəni və yaxud Gürcüstan  
vətəndaşının pasportunu təqdim edin         

Markirovka edin

Səsvermə kabinasından çıxdıqdan sonar 
xüsusi zərfi götürün və qatlanılmış seçki  
bülletenini ona yerləşdirin 

Xüsusi zərfi seçki qutusuna atın  

ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრი ‒ 2510051
MSK-nın telefon/məlumat mərkəzi ‒ 2510051 

2019-cu il 19 may tarixli aralıq/növbədənkənar seçkiləri

მარკირებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება
Markirovkanı imtina etdikdə səsvermədə iştirak etmə hüququnuz olmayacaq

თუ დამოუკიდებლად არ შეგიძლიათ შეავსოთ საარჩევნო ბიულეტენი, 
უფლება გაქვთ, კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მოიწვიოთ 
ნებისმიერი პირი, გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, 
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა, პრესისა და მასობრივი 
ინფორმაციის სხვა საშუალების წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა

კენჭისყრის კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი ერთი საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი
Səsvermə kabinasında seçki bülletenində sizin üçün istənilən seçki subyektinin sıra nömrəsini dairələyin 

ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ 
გააკეთეთ ხელმოწერა

მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და 
ხელმოწერით დამოწმებული საარჩევნო 
ბიულეტენი

Seçicinin siyahısında sizin soyadınızın 
kənarında imza atın 

Qeydiyyatçıdan möhürlə və imza ilə təsdiq 
olunan seçki bülletenini alın 

Əgər seçki bülletenini müstəqil doldura bilmirsinizsə, səsvermə 
kabinasında hər hansı bir şəxsi seçki komissiya üzvü, namizəd, seçki 
subyektinin nümayəndəsi, pressa və kütləvi informasiyanın digər 
vasitələrinin nümayəndələri və nəzarətçilərdən başqa kömək üçün 
dəvət etməyə hüququnuz var 


