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შესავალი

საარჩევნო ადმინისტრაციის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა (სამოქმედო გეგმა) 

წარმოადგენს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) მიერ 2019 წლისთვის 

განსაზღვრული საქმიანობების ერთობლიობას და ეფუძნება საარჩევნო 

ადმინისტრაციის 2015-2019 წლების სტრატეგიულ გეგმას. სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული სტრატეგიული საქმიანობების, საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მიერ გაცხადებული სამოქმედო პრინციპების გათვალისწინებით განხორციელება, 

ხელს უწყობს საარჩევნო ადმინისტრაციის მისიისა და სტრატეგიული მიზნების 

მიღწევას, მათი მდგრადობის შენარჩუნებას. სამოქმედო გეგმა შედგენილია ცესკოს 

სტრუქტურული ერთეულებისა და სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, 

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის (სწავლების ცენტრი) ჩართულობით, 

განხილვებისა და დისკუსიების საფუძველზე და წარმოადგენს ერთობლივ დოკუმენტს, 

რომლითაც პროცესის მონაწილეები თანხმდებიან, თუ რა ძირითადი საქმიანობები 

უნდა განახორციელოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ ერთი წლის განმავლობაში 

დასახული სტრატეგიული პრიორიტეტებისა და მიზნების მისაღწევად და როგორ 

გადაანაწილოს არსებული რესურსი ამ მიმართულებებზე მაქსიმალური ეფექტიანობით. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის სტრატეგიული მიზნების მიღწევასთან ერთად, სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება ემსახურება საარჩევნო ადმინისტრაციის ბიუჯეტის შესრულებას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ 2019 წელს ტარდება შუალედური და რიგგარეშე 

არჩევნები, სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულია ის პრიორიტეტული საქმიანობები, 

რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს არჩევნების მაღალ დონეზე ორგანიზებას.



სამოქმედო გეგმის  
შემუშავების პროცესი    

საარჩევნო ადმინისტრაციის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა შედგენილია ცესკოს მიერ 

დამტკიცებული საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის დაგეგმვის, ანგარიშგებისა 

და მონიტორინგის წესის შესაბამისად, ცესკოს სტრუქტურული ერთეულებიდან და 

სწავლების ცენტრიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ცესკოსა და ცესკოს 

სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთან ერთობლივი სამუშაო შეხვედრების 

შედეგად სამოქმედო გეგმის პროექტში საქმიანობების, დაზუსტებისა და კორექტირების 

შემდეგ შემუშავდა საარჩევნო ადმინისტრაციის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის საბოლოო 

დოკუმენტი, რომელშიც მკაფიოდ არის გაწერილი სტრატეგიული პრიორიტეტები, 

სტრატეგიული მიზნები, ამ მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი საქმიანობები, გაზომვადი 

ინდიკატორები, ვადები, მოსალოდნელი შედეგი, რესურსი და პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული ერთეულები. ამასთანავე გეგმაში გათვალისწინებულია საბოლოო 

დოკუმენტი დასამტკიცებლად წარედგინა ცესკოს. 

ანგარიშგება

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაგეგმვის, ანგარიშგებისა და მონიტორინგის წესის 

თანახმად, ცესკოს სტრუქტურული ერთეულების, სწავლების ცენტრისა და საოლქო 

საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელები ცესკოს თავმჯდომარეს წარუდგენენ 

კვარტალურ და წლიურ ანგარიშებს. ხოლო ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა 

და ანგარიშგების დეპარტამენტი, სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე ამზადებს და ცესკოს წარუდგენს კონსოლიდირებულ 

კვარტალურ და წლიურ ანგარიშებს. ცესკოს წლიური ანგარიში საჯაროა და ცესკოს 

ვებგვერდზე განთავსების გარდა, საჯაროდ წარედგინება ფართო საზოგადოებასა 

და ჩართულ მხარეებს. საანგარიშო წლის ბოლოს იმართება ცესკოს სტრუქტურული 

ერთეულების, სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელებისა და ცესკოს წევრების სამუშაო 

შეხვედრა, სადაც მონაწილეები წარადგენენ შემაჯამებელ ანგარიშებს და შეაფასებენ 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული და განხორციელებულ სხვა მნიშვნელოვანი 

ხელშემწყობი საქმიანობების შესრულების პროცესს. ამასთან, განიხილავენ საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმის პროექტს.





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

წესში არანაკლებ 2 რეკომენდაცია 
გათვალისწინებულია კოორდინაციის, 

დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

სსკ-ების წევრებისთვის ანგარიშგების შესახებ 
ტრენინგი ჩატარებულია

მონაწილეთა რაოდენობა

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

სტრუქტურული ერთეულების, სწავლების ცენტრისა 
და სსკ-ების საქმიანობის კონსოლიდირებული 
კვარტალური/წლიური ანგარიშები მომზადებულია

2018 წლის წლიური და 2019 
წლის I, II და III კვარტლების 

ანგარიშები ცესკოსთვის 
წარდგენილია

2018 წლის ანგარიში მომზადებული და ჩართული 
მხარეებისთვის  წარდგენილია საარჩევნო ადმინისტრაციის 

საქმიანობის შესახებ 
ჩართული მხარეები 
ინფორმირებულია

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების ანგარიში 
მომზადებულია

საქართველოს პრეზიდენტის 
არჩევნების ანგარიში 

პარლამენტში წარდგენილია

ბროშურა კოორდინაციის
1.1.4 საოლქო საარჩევნო კომისიების 

საქმიანობის გეგმის შემუშავება
საოლქო საარჩევნო კომისიებთან შეხვედრები 
გამართულია

სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია სსკ-ებში საქმიანობის გეგმა 
დამტკიცებულია

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

დაგეგმვისა და ანგარიშგების 
პროცესი გაუმჯობესებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

№375/2018 განკარგულების დანართი

საარჩევნო ადმინისტრაციის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული პრიორიტეტი #1: ინსტიტუციური გაძლიერება

საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის 
დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

1.1 ეფექტური მართვის 
უზრუნველყოფა

ორგანიზაციის 
პოლიტიკის, 
სტრუქტურისა და 
პროცედურების დახვეწა

საქმიანობის დაგეგმვის, 
მონიტორინგისა და 
შეფასების პროცესის 
სრულყოფა

შიდა კომუნიკაციის 
არსებული პრაქტიკის 
გაუმჯობესება

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
საქმიანობის დაგეგმვის, 
ანგარიშგებისა და მონიტორინგის 
წესის გადახედვა/დახვეწა

1.1.1

ანგარიშების მომზადება/წარდგენა1.1.2

1



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

1.1.5 მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმის 
შესრულებისა და მომავალი წლის 
გეგმის პროექტის განხილვა

სამუშაო შეხვედრა ცესკოს წევრების, სტრუქტურული 
ერთეულებისა და სწავლების ცენტრის 
ხელმძღვანელის მონაწილეობით ჩატარებულია

2020 წლის სამოქმედო გეგმა 
დამტკიცებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

სამუშაო ჯგუფი შექმნილია

სტრატეგიული გეგმის შემუშავების განრიგი 
შედგენილია

ახალი სტრატეგიული გეგმის პროექტი 
შემუშავებულია და ჩართული მხარეებთან 
დამტკიცებამდე განხილულია

ახალი სტრატეგიული გეგმის საჯაროდ წარდგენის 
ღონისძიება გამართულია

1.1.7 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის 
დანერგვა 

სასერტიფიკატო აუდიტი ჩატარებულია

სერტიფიკატი ISO 9001:2015 მიღებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მართვის სისტემის ხარისხი 

გაუმჯობესებულია

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

საარჩევნო ადმინისტრაციის ელექტრონული შიდა 
საკომუნიკაციო ქსელის/პორტალის დანერგილია

სსკ-ებში ბიზნეს პროცესები იდენტიფიცირებული და 
აღწერილია, შესაბამის პორტალზე განთავსებულია

პორტალის მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელების 
ეფექტურობა შუალედური შეფასება 
განხორციელებულია

პორტალის მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელების 
ეფექტურობა საბოლოო შეფასება 
განხორციელებულია

1.1.8 ცესკოს, სსკ-ებს და სტრუქტურულ 
ერთეულებს შორის კომუნიკაციის 
სისტემის გაუმჯობესება

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
სტრატეგიული გეგმა 
დამტკიცებულია

სამუშაო ჯგუფი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

ცესკო

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
შიდა კომუნიკაცია 
გაუმჯობესებულია

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

1.1.6 საარჩევნო ადმინისტრაციის 2020-2023 
წლების სტრატეგიული გეგმის 
შემუშავება
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

1.1.9 თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და 
მოტივაციის  კვლევის ჩატარება

კვლევის მეთოდოლოგია განსაზღვრულია

კითხვარი განახლებულია

კმაყოფილებისა და მოტივაციის  კვლევა ცესკოს 
თანამშრომელთა არანაკლებ 70% მონაწილეობით 
ჩატარებულია

კვლევის შედეგების ანალიზი
განხორცილებულია

შესაბამისი რეკომენდაციები მომზადებულია
და ცესკოს ხელმძღვანელებისთვის
წარდგენილია

თანამშრომელთა 
კმაყოფილებისა და 

მოტივაციის ანონიმური 
კვლევა ჩატარებულია

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

1.1.10 ადმინისტრაციის ქონების/მარაგების 
აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება

ქონების/მარაგების აღრიცხვის კუთხით არსებული 
მდგომარეობის ანალიზი ჩატარებულია და 
ინფორმაცია ცესკოს ხელმძღვანელობისთვის 
წარდგენილია

შერჩევითი და სავალდებულო ინვენტარიზაცია 
ჩატარებულია

ადმინისტრაციის 
ქონება/მარაგები სრულად 

აღრიცხულია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

1.1.11 არჩევნების ხარჯების ანალიზი სტანდარტის მიხედვით ანგარიშ(ებ)ი მომზადებულია 
და ხელმისაწვდომია

არჩევნების ხარჯების შესახებ 
ინფორმაცია 

გამოქვეყნებულია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტორული შემოწმება არანაკლებ 2 
სტრუქტურულ ერთეულში და არანაკლებ 5 საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში ჩატარებულია

აუდიტის ანგარიშები ცესკოს 
თავმჯდომარისთვის 

წარდგენილია

2020 წლის შიდა აუდიტის გეგმა შემუშავებული და 
წარდგენილია შიდა აუდიტის წლიური გეგმა 

დამტკიცებულია

1.1.13 2018 წელს ჩატარებული არჩევნების 
დროს სსკ-ებში და საარჩევნო უბნებზე 
გამოვლენილი ინციდენტების 
ანალიზი

კითხვარი შემუშავებულია

სსკ-ებში და საარჩევნო უბნებზე გამოვლენილი 
ინციდენტების ანალიზი განხორციელებულია

ანგარიში მომზადებულია და ცესკოს 
ხელმძღვანელებისთვის წარდგენილია

სსკ-ებში და საარჩევნო 
უბნებზე გამოვლენილი 

ინციდენტები 
იდენტიფიცირებულია

შიდა აუდიტის 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის 
დეპარტამენტი

1.1.12 საარჩევნო ადმინისტრაციისა და 
ცესკოს სახელმწიფო კონტროლს 
დაქვემდებარებული
ორგანიზაციის შიდა აუდიტის 
განხორციელება 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

შესაბამისი რეკომენდაციები მომზადებული და 
წარდგენილია

2018-2019 წლებში მომზადებული რეკომენდაციების 
შესრულების მონიტორინგი ჩატარებულია

1.2.1 ცესკოს სტაჟირების დასაქმების 
ანალიზი

 2016-2018 წლებში ცესკოს სტაჟიორების შემდგომი 
დასაქმების ანალიზი განხორციელებულია და 
ეფექტურობა შეფასებულია

ცესკოს სტაჟიორების 
პროგრამის ეფექტურობა 

შეფასებულია

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

1.2.2 სერტიფიცირებულ პირთა და 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
(საარჩევნო განვითარების სკოლა, 
ადმინისტრატორის კურსები) 
დასაქმების ანალიზი 

2016-2018 წლებში სერტიფიცირებულ პირთა და 
საგანმანათლებლო პროგრამების (საარჩევნო 
განვითარების სკოლა, ადმინისტრატორის კურსები) 
კურსდამთავრებულთა შემდგომი დასაქმების 
ანალიზი განხორციელებულია და ეფექტურობა 
შეფასებულია ანალიზი 

განხორციელებულია

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

ტრენინგების საჭიროებათა ანალიზი ჩატარებულია 
და შედეგები ცესკოს თავმჯდომარისთვის
წარდგენილია

ტრენინგების წლიური გეგმა დამტკიცებულია

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

გადამზადებული თანამშრომლების
რაოდენობა

1.2.4 საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერთა 
კორპუსის განახლება და გადამზადება

ტრენერთა შესარჩევი კონკურსი ორგანიზებულია

ტრენერთა კორპუსი განახლებულია

ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია

ტრენერთა კორპუსი 
განახლებულია

სწავლების ცენტრი

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის სისტემა 
გაუმჯობესებულია

1.1.14 შიდა აუდიტორული შემოწმების 
შედეგად გამოკვეთილი საჭიროებიდან 
გამომდინარე, შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავება და 
შესრულების მონიტორინგი

თანამშრომელთა გადამზადების 
გეგმის განხორციელება

1.2.3

თანამშრომელებისთვის 
ტრენინგები ჩატარებულია

1.2 ადამიანური 
რესურსების 
განვითარება

ადამიანური 
რესურსების 
თანამედროვე მართვის 
სისტემის შექმნა

თანამშრომელთა 
პროფესიული 
შესაძლებლობების 
ზრდა

ეფექტური სამუშაო 
გარემოს 
უზრუნველყოფა
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ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

სასწავლო კურსი საჭიროებისამებრ 
მოდიფიცირებულია  
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 
მიერ ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის 
(eDocument) ტრენინგი ჩატარებულია 

სწავლების ცენტრის მიერ მოთხოვნის შესაბამისად 
ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

1.2.6 სსკ-ების შესაბამის წევრთა 
გადამზადება
სამართლებრივ წერაში 

ტრენინგის მასალები განახლებულია

გამართული შეხვედრების რაოდენობა

გადამზადებული სსკ-ების წევრთა რაოდენობა

სსკ-ში სამართლებრივი 
აქტების მომზადების პროცესი 

გაუმჯობესებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

1.2.7 სსკ-ების შესაბამის წევრთა 
გადამზადება 
მედიასთან ურთიერთობის 
მიმართულებით

ტრენინგის მეთოდოლოგია განსაზღვრულია

ტრენინგის მონაწილეთა რაოდენობა სსკ-ების წევრთა უნარები 
საჯარო კომუნიკაციაში 
გაუმჯობესებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საქმისწარმოებისა და საარჩევნო
რეგისტრაციების სახელმძღვანელო
დოკუმენტები - ინსტრუქციები განახლებულია
სსკ-ების არანაკლებ 150 წევრისთვის
ტრენინგები ჩატარებულია
მონაწილეთა რაოდენობა

მენტორინგის წესი დამტკიცებულია

შერჩეული მენტორების რაოდენობა
პერსონალის რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ 
მენტორინგი

პროფესიული გამოცდილების 
გაზიარების პრაქტიკა 

დანერგილია

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

სსკ-ში სამართლებრივი 
აქტების მომზადების პროცესი 

გაუმჯობესებულია  

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

1.2.9 მენტორინგის ინსტიტუტის დანერგვა

საარჩევნო ადმინისტრაციაში ახლად 
დანიშნული/არჩეული 
თანამშრომლებისთვის საორიენტაციო 
სასწავლო კურსი „არჩევნების 
მიმოხილვა და პროცედურების 
ზოგადი კურსის“ განხორციელება

1.2.5

ახალი თანამშრომლების 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
საქმიანობაში ჩართულობა 

უზრუნველყოფილია

1.2.8 სსკ-ებისთვის საქმისწარმოებისა და 
საარჩევნო რეგისტრაციების
პროცესთან დაკავშირებით
ტრენინგების ჩატარება
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

მატერიალურ - ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფა განხორციელებულია

რეგიონში სერტიფიცირების გამოცდა ჩატარებულია

სერტიფიცირების 
მომსახურების ახალი 
შესაძლებლობები 

განხორციელებულია 

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

მენეჯერი

სწავლების ცენტრი

საფინანსო 
დეპარტამენტი

არანაკლებ 1 სასერტიფიკაციო გამოცდა ჩატარებულია

სერტიფიცირების გამოცდის შესახებ სტატისტიკური 
ინფორმაცია დამუშავებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მოხელეთა სერტიფიცირება 

ჩატარებულია

სწავლების ცენტრი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.2.11 კონფერენციებში, სამუშაო 
შეხვედრებში, სადამკვირვებლო 
მისიებში მონაწილეობა

საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 
ვიზიტები ქვეყნის გარეთ ორგანიზებულია

არანაკლებ 2 ქვეყნის საარჩევნო 
პროცედურები/პროცესები შესწავლილია

ქვეყნის გარეთ ორგანიზებული ვიზიტების 
რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

ვიზიტების შესახებ ანგარიშები წარდგენილია

საერთაშორისო გამოცდილება 
გაზიარებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა 
სერტიფიცირების ორგანიზება

1.2.10
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

1.3 პროგრამების შექმნის საჭიროებები გამოვლენილია

პროგრამები შექმნილია

წარმომადგენლების, კომისიის წევრების, 
ადგილობრივი დამკვირვებლების ელექტრონული 
რეგისტრაციის პროგრამის მუშაობის ანალიზი 
განხორციელებულია

პროგრამაში შესაბამისი ცვლილებები 
განხორციელებულია

ელექტრონული რეგისტრაციის პროგრამაში 
დასამატებელი მოდულების ტექნიკური დავალება 
მომზადებული და წარდგენილია
                                                 
მედია ორგანიზაციების წარმომადგენელთა 
ელექტრონული რეგისტრაციის მოდული შექმნილია

საერთაშორისო ორგანიზაციების დამკვირვებელთა 
ელექტრონული რეგისტრაციის მოდული შექმნილია

პროგრამის გამოყენების შესახებ 
სახელმძღვანელო/ინსტრუქცია შემუშავებულია

პროგრამის მომხმარებლებისთვის ტრენინგი 
ჩატარებულია

ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა

საარჩევნო პროცესებში თანამედროვე 
ელექტრონული პროგრამების შექმნა, 
ჩართვა და გამოყენება

1.3.1

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება

ორგანიზაციის აღჭურვა 
თანამედროვე 
მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზით

ინოვაციური 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
გამოყენება

1.3.2

ელექტრონული 
რეგისტრაციის პროგრამის 
მუშაობა გაუმჯობესებულია

საარჩევნო პროცესებში ახალი 
ელექტრონული პროგრამები 

საჭიროებისამებრ 
დანერგილია

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ელექტრონული რეგისტრაციის 
პროგრამის შესაძლებლობების 
განვითარება
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

არჩევნების მართვის ელექტრონულ სისტემაში 
"არმასი" შესატანი ცვლილებების შესახებ ტექნიკური 
დავალება მომზადებული და წარდგენილია

პროგრამაში ცვლილებები განხორციელებულია

სსკ-ებისთვის პროგრამის მოხმარების ინსტრუქტაჟი 
ჩატარებულია

მონაწილეთა რაოდენობა

პროგრამის მოხმარების წესი/ინსტრუქცია 
შემუშავებულია

ელექტრონული პროგრამის საცდელი ვერსია 
ამუშავებულია

პროგრამის მუშაობის ანალიზი და  
განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ 
ინფორმაცია მომზადებული და წარდგენილია

პროგრამაში ცვლილებები განხორციელებულია

სამუშაო ჯგუფი შექმნილია

ცესკოს სხდომებზე ცესკოს წევრთა მიერ 
ელექტრონული რეგისტრაციის და ხმის მიცემის 
პროცესის აღწერა მომზადებულია

პროგრამა  პილოტირებულია

1.3.6 კიბერ შეტევებისგან დამცავი 
სისტემისა და ლიცენზიების განახლება

კიბერ შეტევებისგან დამცავი სისტემა შემოწმებულია 
და ლიცენზიები საჭიროებისამებრ განახლებულია

ინფორმაციული სისტემების 
მთლიანობის დარღვევის 
რისკი შემცირებულია

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების

მენეჯერი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ცესკოს სხდომების 
ელექტრონული მართვის 

შესაძლებლობა 
პილოტირებულია

ცესკო

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ცესკოს სხდომების ელექტრონული 
მართვის შესაძლებლობის 
შესწავლა/დანერგვა

1.3.5

პროგრამა საპილოტედ 
დანერგილია

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

დაგეგმარებისა და ანგარიშგების 
ელექტრონული პროგრამის შექმნა

1.3.4

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

არჩევნების მართვისთვის 
საჭირო ინფორმაციის მიღების 
შესაძლებლობა გაზრდილია

1.3.3 არჩევნების მართვის ელექტრონული 
სისტემის "არმასის" სრულყოფა
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

1.3.7 თანამშრომლობა შესაბამის 
სახელმწიფო უწყებებთან საარჩევნო 
უბნების განთავსების მიზნით

შეხვედრები გამართულია

შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა

საარჩევნო უბნების, მათ შორის ადაპტირებული 
საარჩევნო უბნების შესახებ ინფორმაცია მოძიებულია

საარჩევნო უბნების 
განთავსების 

შესაძლებლობები 
გაზრდილია

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

კომუნიკაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 
შემუშავებულია

კომუნიკაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 
განხორციელებულია

1.4.2 პირველი დემოკრატიული არჩევნების 
100 წლისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიების ორგანიზება

ღონისძიებები დაგეგმილი და განხორციელებულია

პირველი დემოკრატიული 
არჩევნების 100 წლისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება 

ჩატარებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

1.4.3 საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის ერობათა ყრილობებისა 
და ქალაქის საბჭოების ხმოსანთა 
არჩევნების შესახებ გამოცემის 
მომზადება

ბროშურა მომზადებული და დაბეჭდილია 
ინფორმაცია 

თვითმმართველობის 
პირველი არჩევნების შესახებ 

გავრცელებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

1.4.4 საკონსულტაციო მექანიზმების 
შეთავაზება და კარგი პრაქტიკის 
გაზიარება სხვა ქვეყნების საარჩევნო 
ადმინისტრაციებისთვის

ჩატარებული საკონსულტაციო  ღონისძიებების 
რაოდენობა

მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციების რაოდენობა

 საქართველოს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის საუკეთესო 

პრაქტიკა სხვა ქვეყნების 
ადმინისტრაციებისთვის 

გაზიარებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

შეხვედრაზე განსახილველი თემატიკა 
განსაზღვრულია

მონაწილეთა მოწვევა ორგანიზებულია

მონაწილე ორგანიზაციების და წარმომადგენლების 
რაოდენობა

შეხვედრის მატერიალური რესურსებით 
უზრუნველყოფა განხორციელებულია 

1.4.5

საარჩევნო ადმინისტრაციების 
ყოველწლიური 

საერთაშორისო შეხვედრა 
ჩატარებულია

1.4

ცესკო

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი 

საფინანსო 
დეპარტამენტი

საიმიჯო-სარეკლამო კამპანიის 
განხორციელება

1.4.1

 კომუნიკაციის სტრატეგიული 
მიზნები მიღწეულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

საარჩევნო ადმინისტრაციების 
ყოველწლიური შეხვედრის მოწყობა

იმიჯის განმტკიცება

ამომრჩევლებში და სხვა 
ჩართულ მხარეებში 
საარჩევნო 
ადმინისტრაციისადმი 
ნდობის ამაღლება

არჩევნების მართვის 
სფეროში 
ადმინისტრაციის
მიერ საკონსულტაციო-
საექსპერტო 
მომსახურების გაწევით 
რეგიონულ ლიდერად 
პოზიციონირება
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

1.4.6 სხვა ქვეყნის საარჩევნო 
ადმინისტრაციებთან  და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით პროექტებისა და 
პროგრამების განხორციელება

არანაკლებ ორი ქვეყნის საარჩევნო ტექნოლოგიები და 
პროცესები შესწავლილია სხვა ქვეყნების საარჩევნო 

ადმინისტრაციების 
გამოცდილების გაზიარების 
შესაძლებლობის ანალიზი 

განხორციელებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

1.4.7 სოციალური აქციების ორგანიზება სოციალური აქციები:

მოხუცებულთა პანსიონატში მცხოვრებ 
ბენეფიციარებთან ჩატარებულია

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
მონაწილეობით ჩატარებულია

სისხლის დონაციის აქცია ჩატარებულია

სოციალური აქციები 
ორგანიზებულია

ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

2.1.1 საინფორმაციო კამპანიის წარმოება 2018 წელს განხორციელებული საინფორმაციო მედია-
კამპანიის ანალიზი ჩატარებულია, საჭიროებები 
იდენტიფიცირებულია

ახალი საინფორმაციო მედია-კამპანია დაგეგმილი და 
განხორციელებულია 

ტელევიზიაში, რადიოში, ბეჭდურ მედიაში და 
ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული მასალის 
რაოდენობა

საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა

 მედია-კამპანია ჩატარებულია
საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი 

სასწავლო მასალები მომზადებულია

ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია

ტრენერების რაოდენობა

სასწავლო კურსი ჩატარებულია

მუნიციპალიტეტების რაოდენობა

საჯარო სკოლების რაოდენობა

მოსწავლეთა რაოდენობა

2.1.3 სასწავლო მასალები მომზადებულია

ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია

ახალგაზრდული დებატ კლუბი ჩატარებულია

საჯარო სკოლების რაოდენობა

მოსწავლეთა რაოდენობა

სასწავლო მასალა შემუშავებულია

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 
რეგიონებში საჯარო სკოლების 
მოსწავლეთათვის საინფორმაციო 
პროექტის "ახალგაზრდული დებატ 
კლუბი" განხორციელება

ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 

რეგიონებში საჯარო 
სკოლების მოსწავლეთათვის 
საინფორმაციო პროექტი 
"ახალგაზრდული დებატ 

კლუბი" განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

2.1.2

სტრატეგიული პრიორიტეტი #2: სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა

საჯარო სკოლებში XI-XII 
კლასის მოსწავლეებისთვის 

სასწავლო კურსი 
განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

საჯარო სკოლებში XI-XII კლასის 
მოსწავლეებისთვის საინფორმაციო-
სასწავლო პროგრამის განხორციელება

2.1

უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში სემესტრული
სასწავლო კურსის "საარჩევნო 
სამართალი" განხორციელება

2.1.4

სემესტრული სასწავლო 
კურსი "საარჩევნო 

სამართალი" 
განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი

სამოქალაქო და 
ამომრჩევლის 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
განხორციელება

ამომრჩეველთა 
ცნობიერებისა და 
სამოქალაქო 
ჩართულობის ამაღლება 
ეფექტური და უწყვეტი 
საგანმანათლებლო 
კამპანიის საშუალებით
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

საინფორმაციო მასალა შემუშავებულია

ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების 
რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

სამუშაო ჯგუფი შექმნილია

სასწავლო მასალა განახლებულია

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენოვანი ახალგაზრდების 
და შშმ პირების ჩართულობის დამატებითი 
მექანიზმები განსაზღვრულია

ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია

ტრენერების რაოდენობა

პროექტის მატერიალური რესურსებით 
უზრუნველყოფა განხორციელებულია 

სასწავლო კურსი ჩატარებულია

პროექტში ჩართული საარჩევნო ოლქების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

მონაცემთა ბაზა განახლებულია

განხორციელებული პროექტის ანგარიში 
წარდგენილია

სასწავლო მასალა განახლებულია

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენოვანი, აგრეთვე შშმ 
პირების ჩართულობის დამატებითი მექანიზმები 
განსაზღვრულია
ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის (ოლქი/უბანი) 
პოტენციური მოხელეების გადამზადება 
განხორციელებულია

გადამზადებული პირების შესახებ მონაცემთა ბაზა 
განახლებულია და მონაწილე პირთა  მონაცემებზე 
ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა შექმნილია

ახალგაზრდა ამომრჩევლისთვის 
(I და II კურსი) საინფორმაციო კურსის 
განხორციელება

ახალგაზრდა  
ამომრჩევლისთვის

(I და II კურსი) საინფორმაციო 
კურსი განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი

2.1.6

სწავლების ცენტრი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

სამუშაო ჯგუფი

სწავლების ცენტრი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საფინანსო 
დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

სასწავლო პროექტის "საარჩევნო 
განვითარების სკოლა" განხორციელება

2.1.5

საარჩევნო პროცესისთვის 
საჭირო ადამიანური რესურსი 

მომზადებულია

სასწავლო პროექტის "საარჩევნო 
ადმინისტრატორის კურსები" 
განხორციელება:

პროფილური პროგრამა N1 - 
პოტენციური საუბნო საარჩევნო 
კომისიების წევრებისთვის 

პროფილური პროგრამა N2 - 
პოტენციური საოლქო საარჩევნო 
კომისიების იურისტებისთვის

2.1.7

საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
კომისიების პოტენციურ 

წევრთა რეზერვი შექმნილია
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

პროექტის კონცეფცია განახლებულია

გეგმა შემუშავებულია

სსკ-ებთან შეხვედრები/ინსტრუქტაჟი ჩატარებულია

პროექტის მატერიალური რესურსებით 
უზრუნველყოფა განხორციელებულია 

სსკ-ების მიერ ჩართულ მხარეებთან შეხვედრები 
გამართულია

ამომრჩეველთან, მათ შორის ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 
რეგიონებში და შშმ პირებთან საინფორმაციო 
შეხვედრები ჩატარებულია

პროექტის ანგარიში მომზადებულია

სასწავლო პროგრამები შემუშავებულია

სასწავლო პროგრამები განხორციელებულია

მონაწილეთა რაოდენობა
სასწავლო პროგრამები შემუშავებულია

სასწავლო პროგრამები განხორციელებულია

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების 
რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან 
მემორანდუმი გაფორმებულია

სასწავლო პროგრამა შემუშავებულია

სასწავლო პროგრამა განხორციელებულია

მონაწილეთა რაოდენობა

2.2.3

2.2.2 ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების საარჩევნო 
შესაძლებლობების ინსტიტუციური 
გაძლიერება

სწავლების ცენტრი

ადგილობრივი 
არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისთვის 
სასწავლო პროგრამა 
განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი

იურიდიული 
დეპარტამენტი

ამომრჩეველთა 
ინფორმირებულობის კამპანია 

ჩატარებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

საჯარო მოხელეებისთვის 
სასწავლო კურსი 

განხორციელებულია

ჩართული მხარეებისთვის 
სასწავლო პროგრამა 
განხორციელებულია

პროექტის "ვესაუბრებით 
ამომრჩევლებს" განხორციელება საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საფინანსო 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

2.2.1საარჩევნო კულტურის 
განვითარება

ჩართული 
მხარეებისთვის და
ფართო 
საზოგადოებისთვის
კრეატიული 
სამოქალაქო-
საგანმანათლებლო 
პროექტების შემუშავება 
და განხორციელება

არჩევნების სფეროში 
საზოგადოების
ცნობიერების და 
კულტურის
ამაღლება

საჯარო მოხელეებისთვის სასწავლო 
კურსის "საარჩევნო კამპანია და 
ადმინისტრაციული რესურსები" 
განხორციელება

2.2

2.1.8

სასწავლო პროგრამების 
განხორციელება ჩართული 
მხარეებისთვის
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

პრიორიტეტები განსაზღვრულია

არანაკლებ 1 საგრანტო კონკურსი ჩატარებულია

დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა

დაფინანსებული პროექტების ბიუჯეტი

დაფინანსებული პროექტების გეოგრაფიული არეალი

პროექტებისა და მონიტორინგის შედეგების 
ანგარიშები ცესკოსთვის წარდგენილია

2.3.2 ცესკოში არსებულ სამუშაო 
ჯგუფებთან შეხვედრების გამართვა

შეხვედრების რაოდენობა (შშმ პირები, გენდერი, 
ეთნიკური უმცირესობები, ტექნიკური სამუშაო 
ჯგუფი და სხვა) 

შეხვედრებში მონაწილე ორგანიზაციების რაოდენობა სამუშაო ჯგუფების წევრები 
საარჩევნო ადმინისტრაციის  

საქმიანობების შესახებ 
ინფორმირებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

სამოქალაქო საზოგადოების 
ჩართულობა 

უზრუნველყოფილია

საგრანტო კონკურსის ორგანიზება2.3.1

ცესკო

სწავლების ცენტრი

2.3 სამოქალაქო 
საზოგადოების 
ჩართულობის 
ხელშეწყობა

საარჩევნო პროცესებში 
საზოგადოების 
მონაწილეობის ზრდის 
უზრუნველსაყოფად 
სამოქალაქო სექტორის 
შესაძლებლობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

ცესკოსა და ოლქების მიერ გამოცემული 
სამართლებრივი აქტების ანალიზი ჩატარებულია

საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების 
საკანონმდებლო წინადადებები მომზადებულია

საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი საქართველოს 
პარლამენტში წარდგენილია

ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
ანგარიშების ანალიზი განხორციელებულია კოორდინაციის, 

დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ინფორმაცია 
მომზადებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
ჩატარებულია

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

სახელმძღვანელოები განახლებულია

3.1.4 ცესკოს აპარატისა და სსკ-ების 
დავებთან დაკავშირებული 
ადმინისტრაციული წარმოების 
შესაძლებლობების გაძლიერება

ადმინისტრაციული წარმოების შესაძლებლობების 
დახვეწისთვის სამოქმედო ინსტრუქცია 
განახლებულია

ტრენინგები ჩატარებულია

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

ცესკოს აპარატისა და 
სსკ-ების დავებთან 
დაკავშირებული 

ადმინისტრაციული 
წარმოების შესაძლებლობები 

გაზრდილია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

ტრენინგების პროგრამა შემუშავებულია

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მიმართ გაცემული 
რეკომენდაციები 

შეძლებისდაგვარად 
გათვალისწინებულია

სტრატეგიული პრიორიტეტი 3: საარჩევნო გარემო

საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა

სამართლებრივი ჩარჩოს
დახვეწაში მონაწილეობა

საარჩევნო 
კანონმდებლობის 
შესაბამისობაში მოყვანა 
საერთაშორისო 
სტანდარტებთან

საკანონმდებლო 
წინადადებების 
მომზადება

3.1

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების 
შესახებ ადგილობრივი და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების 
ანგარიშების ანალიზის 
განხორციელება

3.1.2

საკანონმდებლო საკითხებზე, 
საარჩევნო დავებზე ტრენინგ-
პროგრამების უზრუნველყოფა ცესკოს 
აპარატისა და საოლქო საარჩევნო 
კომისიებისთვის 

3.1.1

3.1.5

იურიდიული 
დეპარტამენტი

ცესკოს მიერ წარდგენილი 
წინადადებების შესაბამისად 
საარჩევნო კანონმდებლობა 

გაუმჯობესებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

ერთგვაროვანი პრაქტიკა 
დანერგილია

3.1.3 დავების სახელმძღვანელოსა და 
ერთგვაროვანი პრაქტიკის 
დოკუმენტის განახლება შესაბამის 
საკანონმდებლო ცვლილებებთან 
მიმართებაში 

2018 წელს ჩატარებული არჩევნების 
სამართლებრივი ანალიზი და 
რეკომენდაციების მომზადება

საკანონმდებლო საკითხებზე, 
საარჩევნო დავებზე ტრენინგ-
პროგრამები ჩატარებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

3.1.6 საარჩევნო დავებზე სასამართლოების 
გადაწყვეტილებების ანალიზის 
ამსახველი სარეკომენდაციო 
დოკუმენტის შემუშავება

სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი 
განხორციელებულია

სარეკომენდაციო დოკუმენტი შემუშავებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
საქმიანობაში სასამართლო 

პრაქტიკა 
გათვალისწინებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

3.2 არჩევნების მთლიანობის
(Integrity) 
უზრუნველყოფა

საარჩევნო პროცესის 
მთლიანობის
უზრუნველყოფა 
არჩევნებთან
დაკავშირებული 
საფრთხეების
თავიდან არიდების 
მიზნით

3.2.1 არჩევნების სანდოობის გეგმის 
განხორციელების შეფასება

არჩევნების სანდოობის გეგმის აქტივობების ცხრილი 
შევსებულია

ხარისხობრივი კვლევა ჩატარებულია

კვლევის ანგარიში წარმოდგენილია
არჩევნების სანდოობის გეგმის 

შესრულება შეფასებულია
სამუშაო ჯგუფი

3.3.1 სსკ-ების წევრების გადამზადება 
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოსა და 
ადაპტირებული საარჩევნო უბნების 
შესახებ

სასწავლო ინსტრუქცია "შშმ პირებთან საუბრის 
ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების დაცვის შესახებ" 
განახლებულია

ტრენინგები ჩატარებულია

ტრენინგების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

სსკ-ების წევრთა ცოდნა 
ინკლუზიური საარჩევნო 

გარემოს შესახებ 
ამაღლებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

3.3.2 შშმ პირებთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო ცვლილებების 
შესაძლებლობების შესწავლა

შეზღუდვის მქონე პირის (ეტლით მოსარგებლე) მიერ 
რეგისტრაციის შესაბამისად, საარჩევნო ოლქის 
ტერიტორიაზე ადაპტირებული საარჩევნო უბნის 
არჩევის შესაძლებლობის შესახებ წინადადებები 
საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ 
მომზადებული და განხილულია

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრები 
ჩატარებულია

შეხვედრების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

ცესკოს მიერ წარდგენილ 
საკანონმდებლო ცვლილებათა 
პაკეტში შშმ პირების საკითხი 

გათვალისწინებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

იურიდიული 
დეპარტამენტი

3.3 ინკლუზიური 
საარჩევნო
გარემოს 
უზრუნველყოფა

ყველასთვის თანაბარი 
და
ხელმისაწვდომი 
საარჩევნო გარემოს 
შექმნა

ჩართული 
მხარეებისთვის
არჩევნებთან 
დაკავშირებული
ინფორმაციის 
მიწოდების არსებული
მექანიზმების დახვეწა
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ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

დონორი ორგანიზაცია შერჩეულია და მასთან 
შეთანხმება მიღწეულია
დონორი ორგანიზაციის მიერ ექსპერტი-აუდიტორი 
შერჩეულია

დონორი ორგანიზაციის  შერჩეული ექსპერტი-
აუდიტორის მიერ გენდერული აუდიტი 
ჩატარებულია

გენდერული აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია

3.4.2 გენდერული თანასწორობის 
ასპექტების ასახვა ცესკოსა და 
სწავლების ცენტრის მიერ 
შემუშავებულ სასწავლო პროგრამებსა 
და მასალებში

სასწავლო პროგრამების შედგენისას საარჩევნო 
ადმინისტრაციის გენდერული თანასწორობის 
პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები 
გათვალისწინებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული 
თანასწორობის საბჭო
შესაბამისი სასწავლო პროგრამებისა და მასალების 
შექმნაში ჩართულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მიერ შემუშავებულ სასწავლო 
პროგრამებსა და მასალებში 
გენდერული თანასწორობის 

ასპექტები  
გათვალისწინებულია 

გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

სწავლების ცენტრი

3.4.3 ახალი საინფორმაციო რესურსის შექმნა 
გენდერული ჭრილში დამუშავებული 
საარჩევნო ინფორმაციის 
განსათავსებლად

ტექნიკური დავალება შექმნილია

ახალი საინფორმაციო რესურსი შექმნილია

გენდერულ ჭრილში 
დამუშავებული საარჩევნო 

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა 
გაუმჯობესებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

3.4.1 გენდერული აუდიტის ჩატარება

გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

ცესკოს გენდერული 
პოლიტიკა შეფასებულია

გენდერულად
დაბალანსებული და 
თანაბარი გარემოს 
ხელშეწყობა

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის
გენდერული 
პოლიტიკის შემუშავება 
და განხორციელება

ქალთა პოლიტიკურ და 
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში 
მონაწილეობის
წახალისება

3.4
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი დამტკიცებულია

არჩევნებისთვის სახელმწიფოს
მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და 
გამოყენების წესი (ხარჯთაღრიცხვა) დამტკიცებულია

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
შესარჩევი კონკურსები ჩატარებულია
საარჩევნო სუბიექტებისა და ჩართული მხარეების 
რეგისტრაცია განხორციელებულია
კენჭისყრის დღისთვის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის 
ფორმირება დასრულებულია
საარჩევნო პროცესი საარჩევნო ღონისძიებათა 
გრაფიკის შესაბამისად ორგანიზებულია 

არჩევნების სამართლებრივი უზრუნველყოფა 
განხორციელებულია

საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის ტრენინგები 
ჩატარებულია

არჩევნები ჩატარებულია

შედეგები შეჯამებული და გამოქვეყნებულია
საჭიროებების კვლევა განხორციელებულია

შესყიდვების პროცედურები ჩატარებულია

საარჩევნო ინვენტარი შეძენილია

ინვენტარის დისტრიბუცია განხორციელებულია

შუალედური/რიგგარეშე 
არჩევნები ორგანიზებული და 

ჩატარებულია

4.1 არჩევნების ორგანიზება
ჩატარება

სტრატეგიული პრიორიტეტი #4: საარჩევნო ოპერაციები

არჩევნების ორგანიზება მაღალპროფესიულ დონეზე, არჩევნების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების დროული ინფორმირება, ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა

არჩევნები/კენჭისყრის დღე 
საჭირო ინვენტარით 
უზრუნველყოფილია 

საფინანსო 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების 
ორგანიზება/ჩატარება

ცესკო

ყველა სტრუქტურული 
ერთეული

შესაბამისი საოლქო 
საარჩევნო კომისიები

სწავლების ცენტრი

4.1.2 შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების 
ჩასატარებლად საჭირო 
ინვენტარის/მასალების შეძენა

4.1.1
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

შედეგი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
№ მიზანი საქმიანობა

სამართლებრივი წესი პროცესის უზრუნველსაყოფად 
შემუშავებულია

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 
კენჭისყრის დღის პროცედურები არანაკლებ 10 
უბანზე პილოტირებულია

ჩატარებული პილოტის ანალიზი 
განხორციელებულია

4.4 ჩართული
მხარეებისთვის 
არჩევნებთან
დაკავშირებული ზუსტი
ინფორმაციის 
დროულად
მიწოდება

საზოგადოებისთვის 
დროული და
ამომწურავი 
ინფორმაციის
მიწოდება

გამჭვირვალობის 
მაღალი
ხარისხის 
უზრუნველყოფა

4.4.1 არჩევნების შედეგების სტატისტიკური 
მონაცემების გამოქვეყნება

არჩევნების შედეგები დამუშავებულია და 
სტატისტიკური მონაცემები გამოქვეყნებულია

ინფორმაცია არჩევნების 
შედეგების შესახებ 
გამოქვეყნებულია

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

4.3 თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გამოყენების შესაძლებლობის პილოტი 
კენჭისყრის დღეს ხმის დათვლის 
პროცესში

ამომრჩეველთა სიების 
ფორმირებისა და 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

მენეჯერი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

იურიდიული 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენების 
შესაძლებლობის პილოტი 

კენჭისყრის დღეს 
განხორციელებულია

4.3.1არჩევნების შედეგების 
გასაჯაროება უმოკლეს 
დროში

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის 
შიგნით არჩევნების 
შედეგების პროცესის 
სრულყოფა

საზოგადოებისთვის 
არჩევნების შედეგების 
დროულად მიწოდება
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