
 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენინგების სისტემა - კონცეფცია 

შემუშავებულია 2022 წლის 2 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის 

I ეტაპის ტრენინგი 

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა (17 წევრი) 

ხანგრძლივობა:  1.00 საათი 

პერიოდი: 28 თებერვალი - 1 მარტი  (კომისიების პირველი სხდომების გამართვამდე) 

ძირითადი თემატიკა:   

 დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების ძირითადი პრინციპები და მათ უზრუნველსაყოფად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა როლის 

მნიშვნელობა, მანდატი ეთიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის სამუშაო რეჟიმი და რეგლამენტით განსაზღვრული უფლებამოსილებები; დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების საფუძვლები 

 საოლქო საარჩევნო კომისიებთან საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობის კოორდინაცია/კომუნიკაცია (მათ შორის, საორგანიზაციო-ლოჯისტიკურ 

საკითხებზე) 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში (მათ შორის, ადაპტირებული საარჩევნო უბნის სპეციალურ სიაში 

ამომრჩეველთა შეყვანის საკითხი) 

 II ეტაპის ტრენინგი  

სამიზნე ჯგუფი: საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები (გარდა ხალმძღვანელი პირებისა) 

ხანგრძლივობა:  1.30 საათი 

პერიოდი: 10-11 მარტი  

ძირითადი თემატიკა:  

 ხმის მიცემის პროცესში წილისყრით მინიჭებული ფუნქციების შესრულება ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლის გათვალისწინებით (აქცენტი 

რეგისტრატორის ფუნქციაზე) 

 წილისყრით მინიჭებული სხვა ფუნქციების მიმოხილვა (ნაკადის მომწესრიგებელი, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი, გადასატანი საარჩევნო ყუთს 

წამღები) 

 ხმის მიცემის პროცესის სიმულაცია  

 ხმის დათვლის პროცესში მინიჭებული ფუნქციების შესრულება (მათ შორის, საარჩევნო ბიულეტენების ბათილობის საფუძვლების გააზრება) და 

შემაჯამებელ ოქმთან მიმართებით კომისიის წევრთა ვალდებულებები 

 

 

 



 

III ეტაპის ტრენინგი  

სამიზნე ჯგუფი: პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები  

ხანგრძლივობა:  1.30 საათი 

პერიოდი: 13-14 მარტი  

ძირითადი თემატიკა:  

 ხმის მიცემის პროცესში წილისყრით მინიჭებული ფუნქციების შესრულება ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლის გათვალისწინებით (აქცენტი შემდეგ 

ფუნქციებზე: ნაკადის მომწესრიგებელი, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი, გადასატანი საარჩევნო ყუთს წამღები) 

 რეგისტრატორის ფუნქციის მიმოხილვა 

 ხმის მიცემის პროცესის სიმულაცია  

 ხმის დათვლის პროცესში მინიჭებული ფუნქციების შესრულება (მათ შორის, საარჩევნო ბიულეტენების ბათილობის საფუძვლების გააზრება) და 

შემაჯამებელ ოქმთან მიმართებით კომისიის წევრთა ვალდებულებები 

IV ეტაპის ტრენინგი  

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი) 

ხანგრძლივობა: 3.00 საათი 

პერიოდი:  16-17 მარტი  

ძირითადი თემატიკა:  

 კომუნიკაცია-კოორდინაცია საოლქო საარჩევნო კომისიებთან; კენჭისყრის დღისთვის მისაღების საარჩევნო დოკუმენტაცია/ინვენტარი; კენჭისყრის 

ოთახის მოწყობა 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების საორგანიზაციო/საზედამხედველო ფუნქციები: საარჩევნო უბნის გახსნის პროცესში, კენჭისყრის 

პროცესში, საარჩევნო უბნის დახურვის პროცესში, დათვლა-შეჯამების პროცესში  

 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის ტექნიკა 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შედგენის ტექნიკა 

V ეტაპის ტრენინგი  

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა (17 წევრი) 

ხანგრძლივობა: 2.00 საათი 

პერიოდი: 19-21 მარტი  

ძირითადი თემატიკა: ეპიზოდური ინსცენირებები: 

 ხმის მიცემის სიმულაცია  

 რეგისტრატორების მიერ მონაცემთა დათვლის სიმულაცია 

 მთვლელების მიერ მონაცემთა დათვლის სიმულაცია 

 სიების დალუქვის სიმულაცია 

 საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების/დათვლის/დალუქვის სიმულაცია 

 



VI ეტაპის ტრენინგი 

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე/მოადგილე/მდივანი  

ხანგრძლივობა: 2.30 საათი 

პერიოდი:  23 მარტი  

ძირითადი თემატიკა:  

 ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვა, მათ შორის, ფოტო-ვიდეოგადაღების რეგულაციები 

 არჩევნების უსაფრთხოება 

 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის ტექნიკა 

 კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები 

VII ეტაპის ტრენინგი  

სამიზნე ჯგუფი: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მდივანი  

ხანგრძლივობა: თითო მონაწილისთვის ელ.პროგრამაზე მუშაობის ხანგრძლივობად განსაზღვრულია 30 წუთი 

პერიოდი:  24-28 მარტი  

ძირითადი თემატიკა:  

 ცესკოს, სწავლების ცენტრის და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) თანამშრომლობით შემუშავებულ ელექტრონულ სასწავლო 

პროგრამასთან „კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის ტექნიკა“ მუშაობა: 

პროგრამა ითვალისწინებს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი 

პირების (თავმჯდომარე, მდივანი) პროფესიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების განმტკიცებას კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის 

შედგენის ტექნიკაზე. საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირებისთვის ცენტრალიზებულად, პირისპირ ფორმატში ჩატარებული 

ტრენინგების დასრულების შემდგომ, მათ შესაძლებლობა ექნებათ შემაჯამებელი ოქმის შედგენის საკითხზე მიღებული ცოდნა გადაამოწმონ 

პრაქტიკის მიზნებისთვის დამატებითი რესურსის სახით შემუშავებული ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით. ელექტრონული პროგრამის 

გასავლელად საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება წვდომა კომპიუტერულ ტექნიკაზე (საარჩევნო 

ოლქის შენობებში ან სხვა შესაბამის სატრენინგო სივრცეებში). 

 

 


