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საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის უფლებამოსილებანი

1. საუბნო	საარჩევნო	კომისიის	სხდომასთან	დაკავშირებული	უფლე
ბა	მოსილებანი:

■ იწვევთ საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომას;
■ უძღვებით საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომას.

2. ადმინისტრაციული	ფუნქციები:
■ უფლება გაქვთ, დავალება მისცეთ კომისიის თავმჯდომარის მოად

გილეს, კომისიის მდივანს და კომისიის სხვა წევრებს;
■ უფლება გაქვთ, კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცეთ განკარგულება;
■ იღებთ და თქვენი რეზოლუციით ანაწილებთ საუბნო საარჩევნო

კომი  სიაში შემოსულ საარჩევნო საბუთებს და საუბნო საარჩევნო
კომი   სიის სახელზე შემოსულ კორესპონდენციას;

■ პასუხისმგებელი ხართ საოლქო საარჩევნო კომისიისგან საარჩევნო
დოკუ მენტაციის, ინვენტარის და სხვა მასალების მიღებისთვის,
შენახ  ვისა და დანიშნულებისამებრ გაცემისთვის.

■ საჯაროობის უზრუნველსაყოფად გაითვალისწინეთ, რომ საარჩევნო
უბანზე თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული უნდა იყოს:
□ საუბნო საარჩევნო კომისიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები

და სხვა რეკვიზიტები;
□ საარჩევნო ადმინისტრაციის ის სამართლებრივი აქტები, რომ

ლებიც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობას;
□ საუბნო საარჩევნო კომისიისა და კომისიის თავმჯდომარის გან

კარგულებები;
□ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთ 

ვნებული ვერსია (კედლის სია ფოტოსურათების გარეშე), ამომ
რ ჩე ველთა სიებში ცვლილებების შეტანის და უზუსტობების გასა
ჩივ რების წესი და ვადები.

ყურადღება!
✓ კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მეორე დღისა გადმოგეცემათ

დაზუსტებული სიების საბოლოო ვერსია − საჯარო ინფორმაციისთვის
მიკუთვნებული ვერსია − კედლის სია.

✓ საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული კედლის სიის თავდა
პირველი ვერსია უნდა ჩამოხსნათ და იმავე ადგილას დაზუსტებული
ვერსია გამოაკრათ.
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3.	 ახალი	კორონავირუსით	(SARSCoV2)	გამოწვეული	ინფექ	ციის	
(COVID19)	გავრცელების	პრევენციის	მიზნით,	კენჭის	ყრის	შე
ნო	ბაში	გასატარებელი	სანიტარიულჰიგიენური	ღონისძიებები:

■ საარჩევნო უბნის გახსნამდე და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების 
პროცესის დასრულების შემდგომ უნდა მოხდეს კენჭისყრის შენობის 
დალაგება და დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარით;

■ კენჭისყრის დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
კენჭისყრის შენობაში ხშირად შეხებადი ზედაპირების (მათ შორის 
კარის სახელურები, სამუშაო მაგიდების და ა.შ.) სათანადო წესით 
წმენდა/დეზინფექცია ყოველ 3 საათში ერთხელ და დაბინძურების 
შესაბამისად. ამ მიზნებისთვის კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობა 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დამლაგებლით, რომელიც უნდა იქნეს 
აღჭურვილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: ერთჯერადი 
სამედიცინო ნიღაბი, სპეციალური/სქელი ხელთათმანები (მრავალ
ჯერადი), სახის დამცავი ფარი;

■ კენჭისყრის დღისთვის კენჭისყრის შენობაში უნდა განთავსდეს 
კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირის მიერ 
გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცების, თუ სხვა გამოყენებული 
ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერი, რომელშიც 
ჩაფე ნილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების 
პარ კის ამოღება და განკარგვა უნდა მოხდეს ერთჯერადი ხელთათ
მანების გამოყენებით, ხოლო ასეთი ნარჩენების დროული გატანა 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დამლაგებლის მიერ;

■ კენჭისყრის დღეს, პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უნდა მოხ
დეს კენჭისყრის შენობის ბუნებრივი ვენტილაცია.
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
უფლებამოსილებანი კენჭისყრის წინა დღეს

(30 ოქტომბერი)

1. კენჭისყრის	შენობის	მოწყობასთან	დაკავშირებული	უფლებამო
სილებანი:

■ პასუხისმგებლობა გეკისრებათ კენჭისყრის შენობის მოწყობისთვის.
გაითვალისწინეთ:
□ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების

პრევენციის მიზნით, კენჭისყრის შენობის შესასვლელთან უნდა
განთავსდეს დეზობარიერი (კოლექტიური დაცვის საშუა ლება)
და ხელის დეზინფექციისთვის საჭირო სულ მცირე 70% ალ
კო ჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარი (კენჭის
ყრის შენობაში შესვლისას და შენობის დატოვებისას ხელის
დეზინფექციის მიზნებისთვის).

□ უნდა გამოიყოს ადგილები ამომრჩეველთა რეგისტრაციისათვის
და გან თავსდეს მაგიდები რეგისტრატორთა რაოდენობის შესა
ბა მისად.

□ კენჭისყრის შენობაში ყოველი 500 ამომრჩევლისთვის უნდა
მოეწყოს არანაკლებ ერთი კენჭისყრის კაბინა (საჭირო ების
შემთხვევაში გათვალისწინებულ უნდა იქნას შშმ ამომრჩევ ლე
ბისთვის ადაპტირებული კენჭისყრის კაბინა).

გაითვალისწინეთ!
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების პრე
ვენ ცი ის მიზნით:
✓ ფარული კენჭისყრის კაბინები უნდა მოეწყოს შემდეგნაირად:

კენჭისყრის კაბინა ერთი მხრიდან გახსნილი დარჩეს (ამომ რ
ჩევლი სთვის შესასვლელი) და გახსნილი მხარე მიმართული
იყოს კენჭისყრის შენობის კედლისკენ იმდაგვარად, რომ არ
დაირღვეს კენჭისყრის ფარულობის პრინციპი;

✓ კენჭისყრის შენობაში უნდა განთავსდეს კონტეინერი, რომელ
შიც ამომრჩეველმა ხმის მიცემის შემდეგ უნდა მოათავსოს მის
მიერ გამოყენებული კალმისტარი.

□ თვალსაჩინო ადგილას უნდა დაიდგას გამჭვირვალე საარჩევნო
ყუთი.

□ საარჩევნო ყუთთან ახლოს უნდა დაიდგას მაგიდა სპეციალური
კონვერტებისთვის.

□ უნდა გამოიყოს ადგილი ფოტოვიდეოგადაღებისთვის (მიზან შე
წონილია გამოიკრას წარწერა  ფოტოვიდეოგადაღების ადგილი).
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□ მდივნის მაგიდაზე უნდა განთავსდეს გამადიდებელი ლინზა
მცირემხედველი ამომრჩევლებისთვის, ასევე, უსინათლო
ამომრ ჩევ ლებისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩო
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

■ კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული უნდა იყოს:
□ ინფორმაცია ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონის ძი

ებების შესახებ;
□ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ინფორმაციისთვის

მიკუთვნებული ვერსია (კედლის სია);
□ ამომრჩეველთა სპეციალური სიის (ასეთის არსებობის შემთხვე

ვაში) საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია (კედ
ლის სია);

□ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის (ასეთის არსებობის შემთ
ხ ვევაში) საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია
(კედლის სია);

□ პარტიული სიები;
□ კანდიდატთა სიები;
□ ხმის მიცემის ინსტრუქცია და ცესკოს მიერ დადგენილი საარ

ჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი;
□ ამონარიდი კანონიდან, თუ რა შემთხვევაშია საარჩევნო

ბიულეტენი ბათილი;
□ კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმები;
□ თუ საარჩევნო ბიულეტენში შეტანილი რომელიმე საარჩევნო

სუბიექტი აღარ მონაწილეობს არჩევნებში, განცხადება აღნიშ
ნულის შესახებ კენჭისყრის შენობასა და ფარული კენჭისყრის
კაბინებში.

2. საარჩევნო	დოკუმენტაციის	მიღებასთან	დაკავშირებული	უფლე
ბამოსილებანი:
გახსოვდეთ:	საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომი
სიებს კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 12 საათისა გადასცემს
საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილი დაზუსტებული სიების
საბოლოო ვერსიებს (სამაგიდო სია), საარჩევნო ბიულეტენებსა და
სპეციალურ კონვერტებს. მიღებისას შეადარეთ გადმოცემული საარ
ჩევნო ბიულეტენებისა და სპეციალური კონვერტების რაოდე ნობა
მიღებაჩაბარების აქტში შეტანილ მონაცემებს. გადაამოწმეთ, რომ
საარჩევნო ბიულეტენებზე მითითებული იყოს თქვენი საარჩევნო
უბნისა და საარჩევნო ოლქის ნომრები.
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
უფლებამოსილებანი 

კენჭისყრის დღეს (31 ოქტომბერი)

ახალი	 კორონავირუსით	 (SARSCoV2)	 გამოწვეული	 ინფექციის	
(COVID19)	გავრცელების	პრევენციის	მიზნით,	კენჭისყრის	შენობაში	
შესვ	ლის/გამოსვლის	და	შენობაში	ყოფნის/გადაადგილებისას	დასა
ცავი	სანიტარიულჰიგიენური	მოთხოვნები:
■ კენჭისყრის დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები უზრუნველ

ყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: პირ
ბადით, დამცავი ფარითა და ერთჯერადი ხელთათმანებით.

■ კენჭისყრის შენობაში არ უნდა იქნეს დაშვებული კენჭისყრის შენობაში 
ყოფნის უფლების მქონე პირი თერმოსკრინინგის (ტემპერატურის 
შემოწმების) და სადეზინფექციო ხსნარით ხელების დამუშავების 
გარეშე. ამომრჩევლთა თერმოსკრინინგი არ ხორციელდება. 

■ დაავალეთ კომისიის ერთერთ წევრს კენჭისყრის შენობის შესასვ
ლელთან, შემსვლელ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწ
მების მიზნით, უზრუნველყოს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 
მქონე პირთა თერმოსკრინინგი. ცხელების – 37°С ან 37°Сზე მეტი 
ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, პირი ექვემდებარება 
ტემპერატურის გადამოწმებას (5წუთიან შუალედში). განმეორებით 
ცხელების დაფიქსირების შემთხვევაში პირი არ დაიშვება კენჭისყრის 
შენობაში. მიუთითეთ კომისიის მდივანს, ცხელების დაფიქსირების 
შემთხვევა აღრიცხოს საუბნო საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო 
ჟურნალში. 

■ იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიშვა კენჭისყრის შენობაში მყოფ პირ თა 
განმეორებითი თერმოსკრინინგის საჭიროება და შედეგად დაფიქ
სირ და ცხელება, მიუთითეთ პირს, რომელსაც დაუფიქსირდა ცხელე
ბა, დატოვოს კენჭისყრის შენობა. თუ ეს პირი ნებაყოფლობით არ 
ასრულებს მითითებას კენჭისყრის შენობის დატოვების შესა ხებ, 
საუბ ნო საარჩევნო კომისია დადგენილი წესით იღებს გადაწ ყვე
ტილე ბას ამ პირის კენჭისყრის შენობიდან გაძევების საკითხზე. 
მიუთი თეთ კომისიის მდივანს, ცხელების დაფიქსირების შემთხვევა 
აღრიც ხოს საუბნო საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალში.

გაითვალისწინეთ!
✓ თუ ცხელება დაუფიქსირდა პარტიის მიერ დანიშნულ საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრს, აღნიშნული ინფორმაცია დაუყო
ნებლივ აცნობეთ ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას.
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✓ თუ ცხელების დაფიქსირების გამო, კენჭისყრის შენობაში არ 
იქნა დაშვებული ან კენჭისყრის შენობა დატოვა პარტიის მიერ 
დანიშნულმა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა, პარტიას აქვს 
უფლება, მის ნაცვლად დანიშნოს საუბნო საარჩევნო კომისიის 
სხვა წევრი. ახალი წევრისთვის ფუნქციის მინიჭების საკითხს 
წყვეტს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.

✓ თუ ცხელების დაფიქსირების გამო, კენჭისყრის შენობაში არ 
იქნა დაშვებული ან კენჭისყრის შენობა დატოვა საარჩევნო 
სუბი ექ ტის წარმომადგენელმა, საარჩევნო სუბიექტს უფლება 
აქვს დანიშნოს სხვა წარმომადგენელი. 

✓ ცხელების დაფიქსირები გამო, პარტიის მიერ დანიშნული 
საუბნო საარჩევნო კომისიის ახალი წევრი, საარჩევნო სუბიექ
ტის ახალი წარმომადგენელი კენჭისყრის შენობაში დაიშ ვება 
საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის, საქარ
თვე  ლოს მოქალაქის პასპორტის წარდგენისა და შესაბამის 
ელექ ტრონულ პროგრამაში დანიშვნის შესახებ ინფორმაციის 
გადამოწ მების შემდეგ. 

■ გააკონტროლეთ, რომ კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 
მქო ნე პირი კენჭისყრის შენობაში არ იქნეს დაშვებული პირბადის 
გარეშე და კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდეს მხოლოდ პირბადის 
გამოყენებით.
გაითვალისწინეთ!
✓ პირბადის გამოყენება არ მოეთხოვება პირს, რომელსაც ჯანმრ

თელობის მდგომარეობის გამო უჭირს პირბადის ტარება, რაც 
დასტურდება სამედიცინო/ექიმის ცნობით, ან ავადმყოფობების 
შესახებ რაიმე ტიპის დამადასტურებელი დოკუმენტით (მ.შ., 
ფორმა №IV100/ა და სხვ.).

✓ პირბადის ტარების წესის დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევს 
მიეცით გაფრთხილება. თუ გაფრთხილების მიუხედავად, პირი 
აგრძელებს კანონმდებლობით განსაზღვრული პირბადის ტარე
ბის წესის დარღვევას, მიუთითეთ დატოვოს კენჭისყრის შენობა. 
თუ დამრღვევი ნებაყოფლობით არ ასრულებს მითითებას 
კენ ჭისყრის შენობის დატოვების შესახებ, საუბნო საარჩევნო 
კომისია დადგენილი წესით იღებს გადაწყვეტილებას მისი 
კენჭისყრის შენობიდან გაძევების საკითხზე. კომისიის მდივანმა 
დამრღვევი პირის შესახებ ინფორმაცია უნდა აღნიშნოს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალში.
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07:0008:00	საათი
□ 07:00 საათზე გახსენით საარჩევნო უბანი, ტელეფონით შეატყო

ბინეთ საოლქო საარჩევნო კომისიას საარჩევნო უბნის გახსნისა და 
კომისიის წევრთა კვორუმის (7 წევრი) თაობაზე. 

□ გადაეცით კომისიის მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი, 
სარეგისტრაციო ჟურნალი, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 
ოქმები და სადემონსტრაციო ოქმები (იკვრება თვალსაჩინო 
ადგილას).

□ შეამოწმეთ კენჭისყრის შენობაში მყოფი უფლებამოსილი პირების 
სააკრედიტაციო მოწმობები (ძალაშია პირადობის მოწმობასთან 
ერთად). გახსოვდეთ, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ 
მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ შესაბამის უფლებამოსილ პირებს.

□ ყველას დასანახად შეამოწმეთ იმ პაკეტის მთლიანობა, რომელშიც 
მოთავსებულია კომისიის სპეციალური ბეჭედი და რეგისტრატორების 
ბეჭდები და გახსენით ისინი. კომისიის მდივანს ბეჭდების ნომრები 
შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე9 გვერდზე. 

□ ჩაატარეთ წილისყრა კომისიის წევრებს შორის გადასატანი საარ
ჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრის გამოსავლენად (წილის 
ყ რაში არ მონაწილეობენ საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძ ღ
ვანელი პირები). 

 გახსოვდეთ, თუ წილისყრით გამოვლენილი გადასატანი ყუთის 
წამღები კომისიის წევრი უარს განაცხადებს მისთვის მინიჭებული 
ფუნ ქციის შესრულებაზე, იგი კარგავს კომისიის წევრთა სხვა ფუნქ
ციების გასანაწილებლად ჩასატარებელ მორიგ წილისყრაში მონა
წილეობის მიღების უფლებას. 

 გახსოვდეთ, რომ წილისყრით გამოვლენილი გადასატანი საარ
ჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრები არ შეიძლება იყვნენ ერთი 
და იმავე პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრები.

□ ჩაატარეთ მორიგი წილისყრა კომისიის წევრთა შორის დარჩენილი 
ფუნქციების (ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი, ამომრ ჩე
ველთა რეგისტრატორი, საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონ
ვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრები) გასანაწილებლად. 
კომი სიის მდივანს წილისყრის შედეგები შეაქვს კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე.



14

www.cesko.ge www.electionreforms.ge



15

www.cesko.ge www.electionreforms.ge

□ გამოაცხადეთ ამომრჩეველთა რაოდენობა ამომრჩეველთა ერთი
ან სიაში, ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში, და გადასატანი საარ
ჩევნო ყუთის სიაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომისიის 
მდივანს მონაცემები შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის 
მე6 და მე7 გვერდზე და კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო 
ოქმში (სადემონსტრაციო ოქმსა და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 
წიგნში სპეციალურ სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა შეიტანება 
კენჭისყრის დასრულების შემდგომ).

□ გამოაცხადეთ მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების და სპეციალური 
კონვერტების რაოდენობები. კომისიის მდივანს მიღებული საარ
ჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა შეაქვს სადემონსტრაციო ოქმებში 
და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე6 და მე7 გვერდზე.

□ შეამოწმეთ, რომ საარჩევნო ყუთები იყოს ცარიელი. ძირითადი და 
გადასატანი საარჩევნო ყუთები დალუქეთ ინდივიდუალური ნომრის 
მქონე ლუქით. კომისიის მდივანს საარჩევნო ყუთის ლუქის ნომრები 
და დალუქვის დრო შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 
გვერდზე.

□ თითოეულ ამომრჩეველთა რეგისტრატორს გადაეცით: 300ამომ
რჩევლიანი სია (ამომრჩეველთა სპეციალური სია გადაეცით ერთერთ 
რეგის ტრატორს), შესაბამისი სახეობის საარჩევნო ბიულეტენების 
თითო ბლოკნოტი, მარკირების სითხე, რეგისტრატორის ბეჭედი. 
კომისიის მდივანს რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები შეაქვს 
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე. 
გაითვალისწინეთ!
✓ რეგისტრატორების მაგიდასთან უნდა გამოიკრას რეგისტ რა

ტორების მაგიდაზე განლაგებული სიების შესაბამისად ამომ რ ჩე
ვე ლთა გვარების ანბანური თანამიმდევრობა (მაგ.: „ა“ – „დ“) და 
ამომრჩეველთა ნომრების თანმიმდევრობა (მაგ.: „1“ – „300“). 

✓ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების 
პრევენციის მიზნით, რეგისტრატორების მაგიდაზე უნდა გან თავ
სდეს ამომრჩევლებისთვის ინდივიდუალური მოხმა რე ბისთვის 
განკუთვნილი კალმისტრები.

✓ რეგისტრატორებმა უნდა გადაამოწმონ ბლოკნოტში საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობის სიზუსტე, რის შემდეგაც ხელი 
რეგისტრატორებთან ერთად ხელი უნდა მოაწეროთ საარჩევნო 
ბიულეტენების ბლოკნოტის თავფურცელზე არსებულ მიღება
ჩაბარების აქტზე.
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✓ იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრატორის ბეჭდები საჭირო რაოდე
ნო ბაზე ნაკლები აღმოჩნდა ან ბეჭედი დაზიანდა, შეამცირეთ 
რეგისტრატორების რაოდენობა.

✓ ერთერთი რეგისტრატორის მაგიდაზე განათავსეთ გამადი
დე ბელი ლინზა მცირემხედველი ამომრჩევლებისთვის, ასევე, 
უსინათ  ლო ამომრჩევლებისთვის განკუთვნილი სპეციალური 
ჩარ  ჩო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

□ ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელს გადაეცით მარკირების 
შესამოწმებელი ულტრაიისფერი ფარანი.

□ საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველს 
გადაეცით სპეციალური კონვერტები და ძირითადი საარჩევნო ყუთი.

□ კომისიის წევრებისათვის მასალების გადაცემის შემდეგ რეკომენ
დებულია, კენჭისყრის დაწყებამდე, კომისიის მდივანთან ერთად 
შეავ სოთ საკონტროლო ფურცლის თვითკოპირებადი ფორმა (გარ
და პირველი ამომრჩევლის შესახებ მონაცემებისა). ყურადღება 
მიაქციეთ, რომ საკონტროლო ფურცელს კომისიის ყველა დამსწრე 
წევრმა მოაწეროს ხელი.

08:00	საათიდან
□ საკონტროლო ფურცლის შევსების მიზნებისთვის გაითვალისწინეთ: 

პირველი ამომრჩეველის მიერ რეგისტრაციის გავლისა და საარ
ჩევნო ბიულეტენის/ბიულეტენების მიღების შემდეგ, კომისიის მდი
ვანმა პირველი ამომრჩევლის შესახებ მონაცემები (სახელი, გვარი 
და საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი) უნდა შეიტა ნოს საკონ
ტროლო ფურცელში და აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელი მოაწე რი ნოს 
ამომრჩეველს. კომისიის მდივანს პირველი ამომრ ჩევ ლის მონა ცე მები 
ასევე შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 გვერდზე.

 საკონტროლო ფურცლის ერთი ეგზემპლარი ჩააგდეთ ძირითად 
საარ ჩევ ნო ყუთში, მეორე ეგზემპლარი − გადასატან საარჩევნო 
ყუთ ში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო მესამე ეგზემპლარი 
შეინახეთ. 

□ პირველი ამომრჩევლის მიერ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ 
ტელეფონით შეატყობინეთ საოლქო საარჩევნო კომისიას ძირითადი 
საარჩევნო ყუთის და გადასატანი საარჩევნო ყუთის (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) დალუქვის, საკონტროლო ფურცლის/
ფურცლების შესაბამის საარჩევნო ყუთში/ყუთებში მოთავსების და 
კენჭისყრის დაწყების შესახებ.
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ხმის მიცემის პროცესის მიმდინარეობისას გაითვალისწინეთ: 
■ ამომრჩეველი ვალდებულია დროებით მოიხსნას პირბადე, კენჭის

ყრის ოთახში ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომი სიის 
წევრისთვის საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან 
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის წარდგენის დროს. 

 ყურადღება!
 თუ ამომრჩეველი არ იხსნის პირბადეს, იგი არ დაიშვება კენჭისყრის 

შენობაში.

■ თუ მარკირების შესამოწმებელმა სპეციალურმა ხელსაწყომ გამოავ
ლინა, რომ ამომრჩეველს უკვე აქვს მარკირება, მას ეკრძალება კენ
ჭისყრაში მონაწილეობა. კომისიის მდივანს ამომრჩევლის ვინაობა 
შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 გვერდზე. 

■ ამომრჩეველი ვალდებულია დროებით მოიხსნას პირბადე ამომრ
ჩე ველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის მიერ საქართველოს 
მოქა ლაქის პირადობის მოწმობაში ან საქართველოს მოქალაქის 
პასპორ ტში აღნიშნული ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემების 
ამომრ ჩეველთა სიაში არსებულ მონაცემებთან შესაბამისობის შე
მოწ მების დროს.

	 ყურადღება!
 თუ ამომრჩეველი არ იხსნის პირბადეს, მასზე არ გაიცემა საარჩევნო 

ბიულეტენი/ბიულეტენები.

■ ამომრჩეველი კენჭისყრაში მონაწილეობს, თუ ამომრჩეველთა შესა
ბა მის სიაში საქართველოს მოქალაქის პირად ნომერთან, სქეს თან და 
ფო ტოსურათთან ერთად სრულად ემთხვევა სიაში არსებულ მონა ცე მ
თაგან (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, მისამართი) სამი მაინც. 

■ თუ ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა ამომრჩევლის სახე პირადობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტში ან ამომრჩეველთა სიაში არსებული 
ფოტოსურათი ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნია, მან უნდა მოგმა
რთოთ თქვენ აღნიშნული შეუსაბამობის დადასტურების თაობაზე. 

	 ყურადღება!
✓ თუ დაადასტურებთ შეუსაბამობას, მიუთითეთ კომისიის მდივანს, 

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში გააკეთოს შესაბამისი 
ჩანაწერი (ამომრჩევლის სახელის, გვარის და ამომრჩეველთა 
სიაში მისი რიგითი ნომრის მითითებით). ეს ჩანაწერი კომისიის 
მდივანთან ერთად დაასტურეთ ხელმოწერებით. კომისიის 
მდივა ნმა ჩანაწერთა წიგნს უნდა დაურთოს მისი ხელმოწერით 
დადას ტუ რებული ამომრჩევლის მიერ წარდგენილი პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი.
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✓ თუ არ დაადასტურებთ შეუსაბამობას, ამომრჩეველთა რეგის
ტ რატორს უფლება აქვს, კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში 
ჩაწეროს თავისი განსაკუთრებული აზრი. კომისიის მდივან მა 
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში უნდა გააკეთოს შესაბა
მისი ჩანაწერი (ამომრჩევლის სახელის, გვარის და ამომრ ჩე
ველთა სიაში მისი რიგითი ნომრის მითითებით). ეს ჩანა წერი 
რეგისტრატორმა და კომისიის მდივანმა უნდა დაადას ტუ რონ 
ხელმოწერებით. კომისიის მდივანმა კენჭისყრის დღის ჩანა
წერთა წიგნს უნდა დაურთოს მისი ხელმოწერით დადას ტუ რე
ბული ამომრჩევლის მიერ წარდგენილი პირადობის დამადა
სტუ რებელი დოკუმენტის ფოტოასლი. 

✓ ზემოაღნიშნული პროცედურების შესრულების შემდეგ ამომრ
ჩეველს მიეცით კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება.

■ თუ ამომრჩეველი უარს აცხადებს მარკირების პროცედურის 
გავლაზე, მას არ მიეცემა კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. 

■ თუ კენჭისყრის პროცესში გამოვლინდა, რომ ამომრჩეველმა საარ
ჩევნო სიაში ხელი მოაწერა სხვა ამომრჩევლის გვარის გასწვრივ 
არსებულ გრაფაში, ასეთ შემთხვევაში ამომრჩეველს, რომლის 
გვარის გასწვრივ ფიქსირდება ხელმოწერა, უნდა მიეთითოს, ხელი 
მოაწეროს იმავე გრაფაში. ამასთან, მიუთითეთ ამომრჩეველთა 
რეგის ტრატორს, აღნიშნულის თაობაზე დაწეროს ახსნაგანმარტება 
(ამომრ ჩევლის სახელის, გვარის და ამომრჩეველთა სიაში მისი 
რიგითი ნომრის მითითებით). 

■ თუ ამომრჩეველს ან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს გაუფუჭდა 
საარჩევნო ბიულეტენი, მიეცით მითითება ამომრჩეველთა რეგისტ
რა ტორს, რომ ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული საარჩე ვნო 
ბიულეტენი ახლით. გაფუჭებულ ბიულეტენს ამომრჩევლის თან
დასწრებით ჩამოაჭერით კუთხე, დააწერეთ „გაფუჭებულია“, ხელი 
მოაწერეთ და ცალკე შეინახეთ. 

■ თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია საარჩევნო ბიულეტენის დამოუკი
დე ბლად შევსება, ყურადღება მიაქციეთ, რომ კენჭისყრის კაბინაში 
დასახმარებლად არ იქნას მიწვეული საარჩევნო კომისიის წევრი, 
კანდიდატი, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი, პრესისა და 
მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენელი და 
დამკვირვებელი. ამომრჩევლისთვის დახმარების აღმოჩენა შეუძ
ლია ნებისმიერ პირს, გარდა ზემოთ აღნიშნული პირებისა.

■ თუ ამომრჩეველი ფიზიკური მდგომარეობის გამო (ზედა კიდურების 
არქონა) ვერ ახერხებს ხმის მიცემის პროცედურების დამოუკიდებლად 
შესრულებას, ამ შემთხვევაში შეახსენეთ ამომრჩეველთა რეგის
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ტრა ტორს, რომ ამომრჩევლისათვის საარჩევნო ბიულეტენის გადა
ცემისას შესაბამისი სიის გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა“ 
გაა კეთოს ჩანაწერი „ფიზიკური მდგომარეობა“ და აღნიშნული 
ჩანაწერი ხელმოწერით დაადასტუროს.

■ ამომრჩეველი, რომელსაც ერთიან სიაში მინიჭებული აქვს სტატუსი
„იმყოფება უცხოეთში“ ან „საკონსულო აღრიცხვაზეა“, კენჭისყრაში
მონაწილეობას იღებს ზოგადი წესით.

09:00	საათიდან
□ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის ჩატარება

დაავალეთ წილისყრით გამოვლენილ კომისიის 2 წევრს და გადა
ეცით მათ:
□ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია;
□ ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და

რეგის  ტ რატორის ბეჭდით დამოწმებული საჭირო რაოდენობის
შესაბა მისი სახეობის საარჩევნო ბიულეტენები;

□ სპეციალური კონვერტები (გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში
არსებული ამომრჩევლების შესაბამისად);

□ ამომრჩევლებისთვის ინდივიდუალური მოხმარებისთვის გან
კუთ ვ ნილი კალმისტრები (გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში
არ  სე ბული ამომრჩევლების შესაბამისად);

□ დალუქული გადასატანი საარჩევნო ყუთი, რომელშიც მოთავ
სებული უნდა იყოს საკონტროლო ფურცელი;

□ გადასატანი საარჩევნო ყუთის ჭრილის ლუქი (გადასატანი საარ
ჩევნო ყუთი ილუქება გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით
კენჭისყრის დასრულების შემდგომ).

კომისიის მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 გვერდზე 
შეაქვს გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლები კომისიის წევრებისთვის 
გადაცემული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა, ასევე გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის საარჩევნო უბნიდან წაღების დრო.

გაითვალისწინეთ!
გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები საუბნო საარჩევნო კომისიის წევ
რები და მეთვალყურეები გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის 
პროცესში აღჭურვილი უნდა იყვნენ და უნდა გამოიყენონ პირბადე, სახის 
დამცავი ფარი, ხელთათმანები და ხელის სადეზინფექციო ხსნარი.
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10:00,	12:00,	15:00	და	17:00	საათზე	
სთხოვეთ ამომრჩეველთა რეგისტრატორებს, კენჭისყრის პროცე სის 
თ  ვის ხელის შეუშლელად გადაითვალონ ამომრჩეველთა სიებში ამომ 
რ  ჩე ველთა ხელმოწერებისა და მათ მიერ გაცემული საარჩევნო ბიუ
ლე    ტე ნების რაოდენობები (კომისიის თავმჯდომარისთვის გადაცემუ  ლი 
გა ფუ ჭებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის ჩათვ ლით). გაცე
მული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის დადგენა შესაძ ლე ბელია 
კომისიის თავმჯდომარისგან მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების რაო
დენობასთან რეგისტრატორთან დარჩენილი საარჩევნო ბიულე ტე ნების 
რაოდენობის შედარებით. გადაამოწმეთ მონაცემთა სისწორე შემდეგი 
ფორმულით: 

გაცემული 
საარჩევნო 

ბიულეტენების 
რაოდენობას

გაფუჭებული 
საარჩევნო 

ბიულეტენების 
რაოდენობა

ამომრჩეველთა  
ხელმოწერების 
რაოდენობისა

თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, ამომრჩეველთა რეგის ტ
რატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნაგანმარტება, ხოლო მას
ში ასახული მონაცემები გაითვალისწინოთ კენჭისყრის შედეგების შემა
ჯამებელი ოქმების შევსებისას. 

დააჯამეთ თითოეული რეგისტრატორისგან 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 
საათზე მიღებული ხელმოწერების რაოდენობა მათ მიერ დაწერილი ახსნა
განმარტებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებით და 
მონაცემი დაუყოვნებლივ გააგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით 
(smsით) საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მოწოდებულ ნომერზე. 

12:00 და 17:00 საათზე ამომრჩეველთა სიებში დათვლილი კენჭისყრაში 
მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა კომისიის მდი
ვანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე6 და მე7 გვერდზე 
და კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმებში.

რეკომენდაცია!
რეგისტრატორებისგან მიღებული მონაცემების აღრიცხვის მიზნით შესაძ
ლე ბელელია გამოიყენოთ ნიმუშის სახით წარმოდგენილი ცხრილი (და
ნა რთი N1).

20:00	საათამდე
გადასატანი საარჩევნო ყუთი საარჩევნო უბანზე უნდა დაბრუნდეს არაუ
გვიანეს 20 საათისა. გადასატანი საარჩევნო ყუთის საარჩევნო უბანში 
დაბრუნებისთანავე მიუთითეთ კომისიის მდივანს შეამოწმოს გადასატანი 
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საარჩევნო ყუთის სიაში არსებული ხელმოწერების, გამოუყენებელი ან/
და გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენების და სპეციალური კონვერტების 
რაოდენობის სისწორე. უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის თანმხლებმა კომისიის წევრებმა უნდა დაწერონ ახსნა 
განმარტება მიზეზის მითითებით. ახსნაგანმარტებაში ასახული მონა
ცემები გაითვალისწინეთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების 
შევსებისას.

გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებსა და სპეციალურ კონვერტებს 
ჩამოაჭერით კუთხე, დააწერეთ გაფუჭებულია და ხელი მოაწერეთ. კომი
სიის მდივანს, ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა გადა სატანი 
საარჩევნო ყუთის სიაში, გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენების რაო
დენობა, ასევე საარჩევნო უბანში საარჩევნო ყუთის დაბრუნების დრო 
შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 გვერდზე. 

20:00	საათიდან	საარჩევნო	ყუთის	გახსნამდე	
□ 20:00 საათზე კენჭისყრა დასრულებულად გამოაცხადეთ. დაავა

ლეთ კომისიის ერთერთ წევრს, დაითვალოს რიგში მდგომი ამომ
რჩევლების რაოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომისიის 
მდივანს აღნიშნული მონაცემი შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 
წიგნის მე4 გვერდზე. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ დახურეთ 
საარჩევნო უბნის კარი და დალუქეთ საარჩევნო ყუთის ჭრილი.

□ მიუთითეთ კომისიის მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის 
26ე და 27ე გვერდებზე შეიტანოს ხმების დათვლის დროს კენჭის
ყრის შენობაში მყოფი პირების მონაცემები.

□ მნიშვნელოვანია, რომ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, წილის
ყრის ჩატარებამდე, დაავალოთ ამომრჩეველთა თითოეულ რეგის
ტრატორს, დაითვალოს გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების რაო
დენობა (გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით გაცემული 
ბიულეტენების გათვალისწინებით), გაფუჭებული საარჩევნო ბიულე
ტენების რაოდენობა, ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდე ნობა 
მათ ხელთ არსებულ ერთიან და სპეციალურ სიებში (მათ მიერ 
დაწერილ ახსნაგანმარტებებში აღნიშნული მონაცემების გათვა
ლის წინებით) და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში (გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრების მიერ დაწერილ 
ახსნაგანმარტებებში აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით).

 
გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის დადგენა შესაძ
ლებელია კომისიის თავმჯდომარისგან მიღებული საარჩევნო ბიულე
ტენების რაოდენობასთან რეგისტრატორთან დარჩენილი საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობის შედარებით.
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გადაამოწმეთ მონაცემთა სისწორე შემდეგი ფორმულით: 

გაცემული 
საარჩევნო 

ბიულეტენების 
რაოდენობას

გაფუჭებული 
საარჩევნო 

ბიულეტენების 
რაოდენობა

ამომრჩეველთა  
ხელმოწერების 
რაოდენობისა

თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, დაავალეთ ამომრჩეველთა 
რეგისტრატორს, ხელახლა გადაითვალოს და დააზუსტოს რაოდენობები. 
თუ მონაცემებს შორის სხვაობა კვლავ გამოვლინდა, სთხოვეთ ამომ
რჩეველთა რეგისტრატორს, დაწეროს ახსნაგანმარტება, ხოლო მასში 
ასახული მონაცემები გაითვალისწინეთ კენჭისყრის შედეგების შემაჯა
მებელი ოქმების შევსებისას.

□ ზემოთ აღნიშნული მონაცემების დადგენის შემდეგ დაავალეთ რეგის
ტრატორებს დაითვალონ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრ ჩეველთა 
გენ დერული მონაცემები (ქალების რაოდენობა) ამომრჩეველთა 
ყვე  ლა სახის სიაში. მონაცემები მიაწოდეთ საოლქო საარჩევნო 
კომი   სიას. 

□ ხმის დათვლის პროცედურის დაწყების მიზნით, კომისიის წევრებს 
შორის ჩაატარეთ წილისყრა ოთხი მთვლელის გამოსავლენად. 
კომი სიის მდივანს წილისყრის შედეგები შეაქვს კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე.

□ ჩაატარეთ წილისყრა საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო სუბიექ
ტების წარმომადგენლებისაგან არაუმეტეს 2 წარმომადგენლის 
გამო სავ ლენად, რომლებიც მთვლელებთან ერთად მონაწილეობენ 
ნამდვილი ან/და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პრო
ცესში. გახსოვდეთ, წილისყრაში არ მონაწილეობენ იმ საარჩევ
ნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რომელთა მიერ დანიშნული 
კომისიის წევრებიც არიან წილისყრით გამოვლენილი მთვლელები. 
კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგები შეაქვს კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე.

□ თუ დამკვირვებლები თავიანთი შემადგენლობიდან ურთიერთ შე
თან ხმებით ვერ შეარჩევენ საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის 
პროცესის მეთვალყურე პირებს, დამკვირვებელთა შორის ჩაატარეთ 
წილისყრა 2 მეთვალყურის გამოსავლენად. კომისიის მდივანს შესა
ბამისი მონაცემები შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე3 
გვერდზე.
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□ მიუთითეთ მთვლელებს, დაითვალონ ამომრჩეველთა ხელმო წე
რების რაოდენობა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, ამომრჩეველთა
სპეციალურ და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიებში (ასეთის არსე
ბობის შემთხვევაში).
კომისიის მდივანს მთვლელების მიერ დათვლილი ამომრჩეველთა
ხელმოწერების რაოდენობა, ამომრჩეველთა რეგისტრატორიების
მიერ დაწერილ ახსნაგანმარტებებში აღნიშნული მონაცემების გათ
ვა ლისწინებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შეაქვს კენჭის ყრის
დღის ჩანაწერთა წიგნის მე6 და მე7 გვერდზე და სადემონ სტრაციო
ოქმებში.

□ მიუთითეთ კომისიის მდივანს, ცალცალკე პაკეტებში ჩაალაგოს
ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური და გადასატანი საარჩევნო
ყუთის სიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამაგიდო ვერსიები,
გამოუყენებელი და გაფუჭებული ბიულეტენები. კომისიის მდივანმა
პაკეტში მოთავსებამდე გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს
უნდა ჩამოაჭრას კუთხე.

□ მიუთითეთ მთვლელებს ცალცალკე დალუქონ ამომრჩეველთა
ერთი ანი, სპეციალური და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიების
სამა გიდო ვერსიები, ასევე გამოუყენებელი და გაფუჭებული საარ ჩევ
ნო ბიულეტენების პაკეტები და ამომრჩეველთა რეგისტრატორების
ბეჭდები.
დალუქვის ზოლზე ხელი მოაწერეთ მთვლელებთან ერთად. პაკეტზე
მიუთითეთ საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დასახელება
და ნომერი, საარჩევნო დოკუმენტაციის სახე.

საარჩევნო	ყუთის	გახსნა,	კენჭისყრის	შედეგების	
შემაჯამებელი	ოქმის	შევსება

□ შეამოწმეთ ძირითადი და გადასატანი საარჩევნო ყუთის (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) ლუქების მთლიანობა.

□ პირველ რიგში, გახსენით გადასატანი საარჩევნო ყუთი (ასეთის არ
სე  ბობის შემთხვევაში). მთვლელები ამოწმებენ საარჩევნო ყუთში
სა კონტროლო ფურცლის არსებობას და ადგენენ მის და კომი სი აშ ი
შედარების მიზნით შენახული საკონტროლო ფურცლის იდენტუ რობას.

□ გახსენით ძირითადი საარჩევნო ყუთი. მთვლელები ამოწმებენ საარ
ჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას და ადგენენ მის
და კომისიაში შედარების მიზნით შენახული საკონტროლო ფურცლის
იდენტურობას.
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□ გახსენით გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის 
საარჩევნო ყუთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მთვლელები 
ამოწმებენ საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას 
და ადგენენ მის და კომისიაში შედარების მიზნით შენახული 
საკონტროლო ფურცლის იდენტურობას. 

□ თუ ყველაფერი წესრიგში აღმოჩნდა, მთვლელებმა ერთმანეთში 
უნდა შეურიონ გადასატანი, ძირითადი და გამონაკლის შემთხვევაში 
შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთებიდან გადმოყრილი 
სპეციალური კონვერტები.

□ დალუქეთ საკონტროლო ფურცლები. დალუქულ პაკეტზე მიუთითეთ 
საარჩევნო უბნის დასახელება, ნომერი, დოკუმენტების სახეობა და 
ხელი მოაწერეთ.

□ მიუთითეთ მთვლელებს, დაახარისხონ საარჩევნო ბიულეტენები.
 გაითვალისწინეთ!

✓ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების 
პრევენციის მიზნით, მთვლელები მაგიდებთან უნდა განთავსდნენ 
ისე, რომ არ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის პირისპირ. 

✓ პირველი მთვლელი: სპეციალური კონვერტიდან იღებს საარ
ჩევნო ბიულეტენს/ბიულეტენებს; ამოწმებს საარჩევნო ბიულე
ტენების ნამდვილობას; აცხადებს, ვისთვისაა მიცემული ხმა; 
ერთი სახის საარჩევნო ბიულეტენს გადასცემს მეორე მთვლელს, 
მეორე სახისას  მესამე მთვლელს; ბათილად მიჩნეულ საარ
ჩევნო ბიულეტენებს, საეჭვოდ მიჩნეულ საარჩევნო ბიულე ტე
ნებსა და დაუდგენელი ნიმუშის ბიულეტენებს გადასცემს მეოთხე 
მთვლელს; სპეციალურ კონვერტს დებს ცალკე.

✓ მთვლელები: ცალცალკე აწყობენ ბიულეტენებს, თითოეული 
საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემული ხმების შესაბამისად; 
დაუდ გე ნელი ნიმუშის ბიულეტენებს; ბათილად მიჩნეულ საარ ჩე
ვ ნო ბიულეტენებს; საეჭვოდ მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენებს.

□ კომისიასთან ერთად სათითაოდ უყარეთ კენჭი საეჭვოდ მიჩნეულ 
საარჩევნო ბიულეტენებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). გადაწ
ყვე ტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. ხმების თანაბრობის 
შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.

□ მიუთითეთ მთვლელებს, დაითვალონ ბათილი საარჩევნო ბიულე
ტენები და თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმები/
საარჩევნო ბიულეტენები.
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□ გამოაცხადეთ თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული 
ხმებისა და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა და 
კომისიის მდივანთან ერთად შეამოწმეთ მონაცემების სისწორე. 
კომისიის მდივანმა მიღებული შედეგები უნდა შეიტანოს კენჭისყრის 
დღის ჩანაწერთა წიგნის მე6 და მე7 გვერდზე და კენჭისყრის 
შედეგების სადემონსტრაციო ოქმებში. 

□ მიუთითეთ მთვლელებს, შეკრან და დალუქონ: ბათილი საარჩევნო 
ბიულეტენები (ცალკე ილუქება სხვა საარჩევნო უბნისთვის განკუთ
ვნილი ბათილი საარჩევნო ბიულეტენები, ასეთის არსებობის შემთ
ხვევაში), თითოეული საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარ ჩევნო 
ბიულეტენები.

 
 თითოეული საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულე

ტენების პაკეტზე მიუთითეთ საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომი
სიების დასახელება და ნომერი, საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები 
(დასახელება, სახელი და გვარი) და საარჩევნო ბიულე ტენების 
რაოდენობა. 

 
 ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების პაკეტებზე უნდა მიეთითოს 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დასახელება და ნომერი, 
საარჩევნო ბიულეტენების სახეობა და რაოდენობა.

 
 პაკეტების დალუქვის ზოლზე ხელი მოაწერეთ მთვლელებთან 

ერთად.

□ კომისიის მდივანი თქვენთან შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის 
შედე გების შემაჯამებელ ოქმებს. კენჭისყრის შედეგების შემაჯა
მებელი ოქმების შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
ამომ რ ჩეველთა რეგისტრატორების ახსნაგანმარტებებში (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) მითითებული მონაცემები.

 
 კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის 

შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს, რითაც დასტურდება მათი ყოფნა 
საარჩევნო უბანზე. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები 
უნდა დაამოწმოთ კომისიის სპეციალური ბეჭდით.

 
 კომისიის მდივანი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებეს 

რეგის ტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალში გასული დოკუ
მენტაციის ნაწილში. 
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	 გაითვალისწინეთ! აკრძალულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯა მე
ბელ ოქმებში შეტანილი მონაცემების გადასწორება.

 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმისა და შესწორების 
ოქმის შედგენის წესი იხილეთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციაში  ნაწილი III, თავი III, ქვეთავი 
„კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა“.

□ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ფოტოასლების 
გაცემისას (მოთხოვნის შემთხვევაში) კომისიის მდივანთან ერთად 
ხელი მოაწერეთ და დაამოწმეთ კომისიის სპეციალური ბეჭდით. 
ფოტო ასლების მიმღები პირი ჩანაწერთა წიგნში ხელმოწერით 
ადასტურებს მის მიღებას.

 გაითვალისწინეთ! კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებთან/
შესწორების ოქმებთან დაკავშირებული კომისიის წევრთა ახსნა
განმარტებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მოთხოვნის საფუძ
ველზე გაიცემა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, მოთხოვნიდან 
2 დღის ვადაში.

□ ცალცალკე პაკეტებად დალუქეთ კომისიის სპეციალური ბეჭედი 
(კომისიის სპეციალური ბეჭდის დალუქულ პაკეტს კომისიის ყველა 
წევრი აწერს ხელს); კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი განც
ხადებებთან/საჩივრებთან ერთად. 

 
 გახსოვდეთ! სარეგისტრაციო ჟურნალი და კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები არ ილუქება. 

□ დალუქული საარჩევნო დოკუმენტაცია დიდ ყუთში/ტომარაში მოა
თავსეთ და მიიტანეთ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ყუთისგან/
ტომრისგან განცალკევებით წაიღეთ კენჭისყრის შედეგების შემა
ჯამებელი ოქმები, შესწორების ოქმებთან ერთად (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) და სარეგისტრაციო ჟურნალი, კომისიის წევრთა ახსნა
განმარტებებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთ ხვევაში), ასევე, 
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნისა და განცხადებასაჩივრების 
დალუქული პაკეტი. 



38

www.cesko.ge www.electionreforms.ge



39

www.cesko.ge www.electionreforms.ge

გაითვალისწინეთ!	
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია განცხადებაზე/
საჩივარზე (ასეთის არსებობისას) დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო 
რეაგირება და აღმოფხვრას არსებული დარღვევა. 

კენჭისყრის დღის განცხადებასთან/საჩივართან დაკავშირებით კომისიის 
თავმჯდომარის მიერ განსახორციელებელი უფლებამოსილებები დეტა
ლურად იხილეთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო 
ინსტრუქციის IV ნაწილში.
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რეგისტრატორებისგან	მიღებული	მონაცემები	ასახეთ	ცხრილში

გადაამოწმეთ	მონაცემები რეგისტრატორი გააგზავნეთ	SMSით
I II III IV V

10
 ს

თ

გაცემული ბიულეტენები ხელმოწერების ჯამი
⇩გაფუჭებული ბიულეტენები

ხელმოწერების რაოდენობა 
ყველა სახის სიაში
ხელმოწერების რაოდენობა
ახსნა-განმარტებების მიხედვით

12
 ს

თ

გაცემული ბიულეტენები ხელმოწერების ჯამი
⇩გაფუჭებული ბიულეტენები

ხელმოწერების რაოდენობა 
ყველა სახის სიაში
ხელმოწერების რაოდენობა 
ახსნა-განმარტებების მიხედვით

15
 ს

თ

გაცემული ბიულეტენები ხელმოწერების ჯამი
⇩გაფუჭებული ბიულეტენები

ხელმოწერების რაოდენობა 
ყველა სახის სიაში
ხელმოწერების რაოდენობა 
ახსნა-განმარტებების მიხედვით

17
 ს

თ

გაცემული ბიულეტენები ხელმოწერების ჯამი
⇩გაფუჭებული ბიულეტენები

ხელმოწერების რაოდენობა 
ყველა სახის სიაში
ხელმოწერების რაოდენობა 
ახსნა-განმარტებების მიხედვით

სა
ბო

ლ
ოო

 (2
0 

სთ
.) გაცემული ბიულეტენები ხელმოწერების ჯამი

⇩გაფუჭებული ბიულეტენები
ხელმოწერების რაოდენობა 
ყველა სახის სიაში
ხელმოწერების რაოდენობა 
ახსნა-განმარტებების მიხედვით
არჩევნებში მონაწილე ქალების 
რ-ბა

ყურადღება!
✓ გადაამოწმეთ მონაცემთა სისწორე შემდეგი ფორმულის გამოყე

ნე ბით: რეგისტრატორების მიერ გაცემულ ბიულეტენების რაოდე
ნობას ‒ გაფუჭებული ბიულეტენების რაოდენობა = ამომრჩეველთა
ხელმოწერების რაოდენობის.

✓ რეკომენდებულია რეგისტრატორებთან მონაცემების გადამოწმება
მოახდინოთ პროპორციული საარჩევნო ბიულეტენების მიხედვით.

დანართი N1- ნიმუში
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