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მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი 

ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სწავლების 

ცენტრმა ცესკოსთან თანამშრომლობით მოამზადა სასწავლო-საინფორმაციო ხასიათის მასალა 

არჩევნებში ჩართული სხვადასხვა დაინტერესებული პირებისათვის. 

იხილეთ მიმაგრებული დოკუმენტები: 

დამხმარე სახელმძღვანელო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა იურისტებისთვის (GEO) 

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (GEO) 

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (ENG) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (GEO) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (GEO,ARM) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (GEO,AZR) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (ENG) 

კენჭისყრის დღის პროცედურები (დაინტერესებული მხარეებისთვის) (GEO) 

კენჭისყრის დღის პროცედურები (დაინტერესებული მხარეებისთვის) (ENG) 

დამხმარე სახელმძღვანელო მედიის წარმომადგენლებისთვის (GEO) 

დამხმარე სახელმძღვანელო პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებისთვის (GEO) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია (GEO) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია (ARM) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია (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) 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები (GEO) 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები (ARM) 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები (AZR) 

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები (GEO) 

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები (ARM) 

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები (AZR) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს (21 ოქტომბერი) (GEO) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს (21 ოქტომბერი) (ARM) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს (21 ოქტომბერი) (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 (ARM) 

ამომრჩევლის სამახსოვრო (AZR) 

სასწავლო მოდული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის არჩევნების უსაფრთხოება (GEO) 
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