
2019 წლის 19 მაისის შუალედური და რიგგარეშე არჩევნებისთვის შემუშავებული 

სასწავლო/საინფორმაციო მასალები 

არჩევნებში ჩართული მხარეების და საარჩევნო კომისიების წევრთა მიერ საქმიანობის 

ეფექტიანად წარმართვის ხელშეწყობის მიზნით, სწავლების ცენტრმა შეიმუშავა შესაბამისი 

სასწავლო და საინფორმაციო ხასიათის თვალსაჩინო მასალა. 

აღნიშნული სასწავლო მასალის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, სწავლების 

ცენტრმა ცესკოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES) 

თანამშრომლობით განახორციელა მათი თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე.  

 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (GEO); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (GEO); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (ARM); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (AZR); 

 კენჭისყრის დღის პროცედურები (GEO); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია (GEO); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია (ARM); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია (AZR); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს (GEO); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს (ARM); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს (AZR); 

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები (GEO); 

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები (ARM); 

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები (AZR); 

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები (GEO); 

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები (ARM); 

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები (AZR); 

 საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის 

ფუნქციები (GEO); 

 საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის 

ფუნქციები (ARM); 

 საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის 

ფუნქციები (AZR); 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრის ფუნქციები (GEO); 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრის ფუნქციები (ARM); 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრის ფუნქციები (AZR); 

 ამომრჩევლის სამახსოვრო (GEO); 

 ამომრჩევლის სამახსოვრო (GEO - ARM); 

 ამომრჩევლის სამახსოვრო (GEO - AZR); 

 საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის ამსახველი პოსტერი (GEO) 

 საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის ამსახველი პოსტერი (GEO - ARM); 

 საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის ამსახველი პოსტერი (GEO - AZR); 

 სასწავლო მოდული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის არჩევნების 

უსაფრთხოება (GEO); 
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http://electionreforms.ge/res/docs/201904181715162018GeoA5.pdf
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http://electionreforms.ge/res/docs/2018GeoA5.pdf
http://electionreforms.ge/res/docs/2018SomxA5.pdf
http://electionreforms.ge/res/docs/2018SomxA5.pdf
http://electionreforms.ge/res/docs/2018AzerA5.pdf
http://electionreforms.ge/res/docs/2018AzerA5.pdf
http://electionreforms.ge/res/docs/%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%982019GeoA5.pdf
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http://electionreforms.ge/res/docs/20190415171941usaftxoebaGEO.pdf


 სასწავლო მოდული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის არჩევნების 

უსაფრთხოება (ARM); 

 სასწავლო მოდული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის არჩევნების 

უსაფრთხოება (AZR); 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებთან საუბრის ეტიკეტისა და 

ქცევის ნორმების დაცვის შესახებ ინსტრუქცია (GEO); 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებთან საუბრის ეტიკეტისა და 

ქცევის ნორმების დაცვის შესახებ ინსტრუქცია (ARM); 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებთან საუბრის ეტიკეტისა და 

ქცევის ნორმების დაცვის შესახებ ინსტრუქცია (AZR); 

 ფოტოვიდეოგადაღება საარჩევნო უბანზე (GEO). 
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