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განკარგულება № 70
ქ. ოზურგეთი

22 ივლისი 2015 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობიდან გადაყენებისათვის ფარული კენჭისყრის ბიულეტენის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მეორე ნაწილის და „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 დადგენილებით 
დამტკიცებული რეგლამენტის 75-ე მუხლის შესაბამისად:

მუხლი 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 
2015 წლის 22 ივლისის გამართულ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებისას, ფარული კენჭისყრის საარჩევნო 
ბიულეტენის ტიპიური ფორმა თანდართული რედაქციით. (დანართი თან 
ერთვის)

მუხლი 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ 
საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
თავმჯდომარის გადაყენებისას ფარული კენჭისყრისთვის განკუთვნილი 
საარჩევნო ბიულეტენი და სპეციალური კონვერტი წარმოადგენს:

1. საარჩევნო ბიულეტენი:
ა) შუაზე ჰორიზონტალურად გაჭრილ A-4 ფორმატის თეთრ ფურცელს;
ბ) პირველ გვერდზე ფურცელის თავში დატანილია ტექსტი:
ბ.ა) „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების საარჩევნო ბიულეტენი“;



ბ.ბ) ტექსტის ქვეშ რიგითობის მიხედვით შეტანილია ,,მომხრე“ 
,,წინააღმდეგი“;

გ) ფურცლის მეორე გვერდი დამოწმებულია:
გ.ა) საკრებულოს მრგვალი ბეჭდით;
გ.ბ) საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერით;
გ.გ) ბიულეტენის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით.
2. სპეციალური კონვერტი წარმოადგენს 16 სმ X 11 სმ ზომის თეთრი ფერის 

კონვერტს, რომელიც დამოწმებულია საკრებულოს მრგვალი ბეჭდით.

მუხლი 3. დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი მიიჩნევა ბათილად, 
თუ: 

1. საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული არ არის საკრებულოს ბეჭდით, 
კომისიის თავმჯდომარისა და პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით; 

2. სპეციალური კონვერტი, რომელშიც იდო საარჩევნო ბიულეტენი არ არის 
დამოწმებული საკრებულოს ბეჭდითა და კომისიის თავმჯდომარის 
ხელმოწერით;

3. შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ ფორმას მისცა ხმა საკრებულოს 
წევრმა; 

4. სპეციალურ კონვერტში აღმოჩნდა დადგენილ რაოდენობაზე მეტი 
საარჩევნო ბიულეტენი; 

5. საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეციალური 
კონვერტის გარეშე; 

6. საარჩევნო ბიულეტენი ითვლება დაუდგენელი ნიმუშის ბიულეტენად.

მუხლი 4. დაუდგენელი ნიმუშის ბიულეტენად ჩაითვლება საარჩევნო 
ყუთში აღმოჩენილი ნებისმიერი სახის ფურცელი, რომელიც არ შეესაბამება 
დადგენილი ბიულეტენის ფორმას.

მუხლი 5. საკრებულოს წევრი მისთვის სასურველ კანდიდატს შემოხაზავს 
ბიულეტენზე სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში მდებარე მაგიდაზე 
განთავსებულ ბურთულიანი ლურჯი ფერის საწერკალამით.

მუხლი 6. საარჩევნო ყუთი წარმოადგენს გამჭვირვალე პლასმასის ყუთს, 
რომელიც დალუქულია სპეციალურ ზონარზე დაწეპებული თეთრი ფერის 
ქაღალდით და დამოწმებულია საკრებულოს მრგვალი ბეჭდითა და საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარის ხელმოწერით.

მუხლი 7. დაევალოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატს მოახდინოს აღნიშნული ფორმის საარჩევნო ბიულეტენებისა და 
სპეციალური კონვერტის დამზადება და გადასცეს საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას.

 



მუხლი 8. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 
სასამართლოში გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი ი. სიორიძის 
ქ.#14).

მუხლი 9. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე


