
ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო” 
 

Pproeqtis angariSgebis forma 
(ამ ფორმის შევსება და ფონდისათვის წარდგენა სავალდებულოა გრანტის მიმღებისათვის.  

ფორმა ფონდს უნდა წარედგინოს პროექტის დასრულებიდან 2 კვირის ვადაში) 

 

პროექტის №: LDD/06/14-19815 

 

პროექტის სათაური: 

„ხელი შეუწყოს ეთნიკური უმცირესობების მაღალი 

კონცენტრაციის მქონე დედაქალაქის 6 საარჩევნო ოლქში 

შემავალ 80 საარჩევნო უბანზე არჩევნების მეორე ტურის 

ჩატარებას გამჭირვალე და მიუკერძოებელ გარემოში“ 
 

ფორმა შეავსო: 
არნოლდ სტეფანიანი 
(სახელი და გვარი)

 

პროექტის დირექტორი 
(პოზიცია: პროექტის ავტორი/დირექტორი...) 

 

შევსების თარიღი: 
18 სექტემბერი 

2014  წ. 

 

 

გრანტის მიმღები: 
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” 
(სახელი და გვარი/ორგანიზაციის დასახელება)

 

0102, ქ.თბილისი, დ.უზნაძის ქ. #117 
(მისამართი) 

 

პროექტის სრული ბიუჯეტი: 20 000 USD $ 
 

პროექტის დაწყების თარიღი: 
9 ივლისი 2014 

წ. 

 

პროექტის დასრულების თარიღი: 
9 სექტემბერი 

2014 წ. 

 

1. რა იყო თქვენი პროექტის მიზანი/მიზნები? 

 

მიზანი: ხელი შეუწყოს ეთნიკური უმცირესობების მაღალი კონცენტრაციის მქონე დედაქალაქის 6 

საარჩევნო ოლქში შემავალ 80 საარჩევნო უბანზე არჩევნების მეორე ტურის ჩატარებას გამჭირვალე და 

მიუკერძოებელ გარემოში.  

 

ამოცანები: უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობების მაღალი კონცენტრაციის მქონე დედაქალაქის 6 

საარჩევნო ოლქში შემავალ 80 საარჩევნო უბანზე არჩევნების მეორე ტურის სამონიტორინგო 

პროგრამის რეალიზება.  

 

2. მიაღწიეთ თუ არა პროექტის მიზანს/მიზნებს?  
(იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის მიზანი/მიზნები სრულად არ იქნა მიღწეული, მიუთითეთ დასახული მიზნებიდან რას ვერ მიაღწიეთ) 

 



დიახ, პროექტის მიზნები სრულად იყო მიღწეული 

 

3. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის მიზანი/მიზნები სრულად არ იქნა მიღწეული მიუთითეთ, 

რამ შეგიშალათ ხელი მიზნის/მიზნების მიღწევაში? 

 

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელებული ყველა აქტივობა სრულ თავსებადობაში მოვიდა 

დასახულ მიზენბთან და ამოცანებთან და ხელი შეუწყო მათ ჯეროვან რეალიზებას.  

 

4. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის მიზანი/მიზნები სრულად არ იქნა მიღწეული, რას 

შეცვლიდით პროექტში მიზნის მიღწევისათვის? 

 

სრულად იქნა მიღწეული 

 

5. რა აქტივობები განხორციელდა პროექტის ფარგლებში? 

 

2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურზე დაკვირვების პროგრამას ფინანსური მხარდაჭერა 

გაუწიეს შემდეგმა დონორმა ორგანიზაციებმა: ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისათვის (National 
Endowment for Democracy) და ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“. პროგრამა ითვალისწინებდა 

შესაბამის საარჩევნო ოლქებში მერისა და გამგებლის არჩვევნებზე სამონიტორინგო მისიის 

განხორციელებას. „მრავალერივანი საქართველოს“ სადამკვირვებლო კორპუსი იმ დამკვირვებლებით 

იყო დაკომპლექტებული, რომლებიც 15 ივნისის არჩევნების სამონიტორინგო პროგრამის რეალიზების 

პროცესში განსაკუთრებული აქტიურობით, ჩართულობის მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლით, 

მოტივაციითა და პროფესიული თვისებებით გამოირჩეოდნენ. 

 

2014 წლის 12 ივლისს „მრავალეროვანი საქართველო“ ადგილობრივი თვითმმართველოს არჩევნების 

მეორე ტურს შემდეგ საარჩევნო ოლქებში აკვირდებოდა:  

 მერის არჩევნები: თბილისი (კრწანისი, მთაწმინდა და ისანი), მცხეთა, გორი და თელავი 

 გამგებლის არჩევნები: ახმეტა, ყვარელი და თელავი  

 

მეორე ტურისათვის, ორგანიზაციის ჰყავდა 156-კაციანი სადამკვირვებლო კორპუსი, რომელიც  

მოიცავდა: 116 უბნის, 9 საოლქო საარჩევნო კომისიის, 30 მობილური ჯგუფისა და 1 ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელს, რომლებიც შემდეგი სქემის მიხედვით იყვნენ გადანაწილებული 

საარჩევნო ოლქებში: 

   

რეგიონი / ოლქი ოლქი/ცესკო მობ.ჯგუფი უბანი სულ 

ქვემო ქართლი     
რუსთავი 1 0 0 1 
სულ 1 0 0 1 

 
კახეთი     

თელავი 1 5 20 26 
ყვარელი 1 2 7 10 
ახმეტა 1 1 4 6 
სულ 3 8 31 42 

 
შიდა ქართლი     

გორი 1 9 33 43 
სულ 1 9 33 43 



 
მცხეთა-მთიანეთი     

მცხეთა 1 2 6 9 
სულ 1 2 6 9 

 
თბილისი 4 11 46 61 

 
ჯამი 10 30 116 156 

 
შერჩეულ დამკვირვებლებს ჩაუტარდათ სპეციალური ერთდღიანი საორიენტაციო-საგანმანათლებლო 

ხასიათის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც დამკვირვებლებს განემატათ მათი ახალი დავალება, 

სადამკვირვებლო პროგრამის არეალი და სპეციფიკა, ასევე მოხდა ძირითადი სადამკვირვებლო 

ტექნიკისა და მეთოდური მიდგომების გამეორება. აღნიშნული პროგრამა ჩატარდა 7-10 ივლისის 

მონაკვეთში თბილისში, ბაკურიანში, თელავსა და გორში. სულ შედგა 8 სასწავლო ჯგუფი. პროგრამას 

უძღვებოდნენ „მრავალეროვანი საქართველოს“ ტრენერები, შესაბამის ნაწილებში საარჩევნო სფეროში 

მოწვეული ექსპერტისა და ორგანიზაციის იურისტების ჩართულობით.  
 
გარდა ამისა, განახლდა არჩევნების პირველი რაუნდისათვის შექმნილი მონაცემთა ელექტრონული 

ბაზა, რომელშიც ჩაემატა ახალი საარჩევნო ოლქები, ასევე გადახალისდა და დაემატა სხვა შესაბამისი 

მონაცემები.  

 

მომზადდა და დამკვირვებლებზე დარიგდა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია (ყველა ტიპის ანგარიშგების 

ფორმა, სახელმძღვანელო, ინსტრუქციები, მაისურები, სტიკერები და სხვ.). 

 

შედგა საორიენტაციო შეხვედრები პროექტის გუნდთან, სხვადასხვა ლოჯისტიკური ხასიათის 

ღონისძიებების დროული და ეფექტური დაგეგმარება-განხორციელებისათვის. შემუშავდა 

დამკვირვებლების დისლოკაციისა და ტრანსპორტირების სქემა.   

 

12 ივლისს, გეგმიური და არაგეგმიური ზარების მეშვეობით დამკვირვებლებისგან მიღებული 

მონაცემების საფუძველზე, „მრავალეროვანი საქართველო“ რეგულარულად ავრცელებდა 

ინფორმაციას ელექტორალური მიგნებებისა და დაფიქსირებული ტენდენციების შესახებ. გარდა ამისა, 

არჩევნების დღეს 4 ბრიფინგი გაიმართა არჩევნების მედიაცენტრში, ხოლო 1 შემაჯამებელი ბრიფინდი 

მეორე დღეს. ყველა საინფორმაციო მასალა ითარგმნა ინგლისურ ენაზე და ქართულ ვერსიასთან 

ერთად განთავსდა „მრავალეროვანი საქართველოს“ ვებ-გვერდზე, ორგანიზაციის გვერდზე 

სოციალურ ქსელებში და სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებში.   

 

დამკვირვებლების მიერ მოპოვებული ინფორმაციის დროულად მიღებისა და დამუშავების მიზნით, 

ორგანიზაციის ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა ქოლ ცენტრი, სადაც 6 ოპერატორი 

დამკვირვებლებისაგან იღებდნენ ინფორმაციას საარჩევნო უბნებზე განვითარებული მოვლენების, 

ელექტორალური დარღვევებისა და გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, ასევე მონაცემებს 

სადამკვირვებლო ფორმის მიხედვით, რომელიც აისახებოდა მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში და 

შემდგომ მუშავდებოდა საარჩევნო სფეროში მოწვეული ექსპერტისა და იურისტების მიერ. 

ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო დარღვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

“მრავალეროვანი საქართელოს” ცხელი ხაზისთვის, რომელიც კონკრეტულად მოქალქეების მიერ 

მიწოდებული ინფორმაციის მიღებისა და მასზე რეაგირების მიზნით მთელი დღის განმავლობაში 

მუშაობდა ორგანიზაციის ცენტრალურ ოფისში.  

 

2014 წლის 12 ივლისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების II ტურზე „მრავალეროვანი 

საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ საარჩევნო უბნებზე დაიწერა 11 საჩივარი; მათგან 9 



დაკმაყოფილდა, დანარჩენი 2 გადავიდა შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიებში (1 დაკმაყოფილდა). 

გარდა ამისა, 3 საჩივარი იყო შეტანილი საოლქო საარჩევნო კომისიაში: 1 კრწანისში (დაკმაყოფილდა), 

1 ყვარელში (ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა) და 1 თელავში (არ დაკმაყოფილდა). გარდა ამისა, 

არჩევნების დღეს ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა 81 ინციდენტი.   

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ “მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებელთა მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 12 ივლისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნების მეორე ტური, უმეტესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ შემდეგ რეგიონებში: 

ქვემო ქართლში (ქალაქი რუთავი), კახეთში (ქალაქები: თელავი, ყვარელი, ახმეტა), შიდა ქართლში 

(ქალაქი გორი), მცხეთა-მთიანეთში (ქალაქი მცხეთა) და თბილისის 3 საარჩევნო ოლქში (კრწანისი, 

ისანი, სამგორი) მცირედი ხარვეზებით მიმდინარეობდა, რაც ვერ იქონიებს გავლენას არჩევნების 

საბოლოო შედეგებზე.  

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელთა უმრავლესობას მიეცა საშუალება, 

განეხორციელებინა დაკვირვება არჩევნების დღის ყველა პროცედურის მიმდინარეობის 

განმავლობაში. კენჭისყრა ზოგადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა „მრავალეროვანი–

საქართველოს“ დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს რიგი მნიშვნელოვანი დარღვევებისა, რაც 

უმეტესწილად განპირობებული იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის რიგი მოხელეების მხრიდან 

საარჩევნო კანონმდებლობის არასათანადო ცოდნით. 

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ ასევე ჩაატარა არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგი 

იურისტების საშუალებით, რომლებიც აკვირდებოდნენ ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ 

დაწერილი საჩივრების მიმდინარეობის პროცესს. 

გთხოვთ იხილოთ დანართში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის 
წინასწარი შეფასება და შედეგები  

 

6. თუ რაიმე ვერ განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით, გთხოვთ მიუთითოთ რა ვერ 

განხორციელდა 

 

ყველა აქტიობა განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით 

 

7.  თუ რაიმე ვერ განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით, მიუთითეთ რა იყო ამის მიზეზი?  

 

ყველა აქტიობა განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით 

 

8. რამდენად სწორად იყო შედგენილი პროექტის ბიუჯეტი?  

 

პროექტის ბიუჯეტი სრულიად შეესაბამებოდა დაგეგმილ და განხორციელებულ აქტივობებს. 

  

9. დაგჭირდათ თუ არა პროექტის ბიუჯეტში შესწორებების შეტანა პროექტის მსვლელობის 

დროს? (პროექტის ბიუჯეტში შესწორების შეტანის შემთხვევაში, მიუთითეთ შესწორებული პუნქტები, თანხის მითითებით) 

 

არა 

 

10. 5 ბალიან სისტემის გამოყენებით, რამდენი ბალით  შეაფასებდით პროექტს? 
(გთხოვთ, შემოხაზოთ სასურველი ციფრი) 
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11. ვისთვის იყო სასარგებლო თქვენს მიერ განხორციელებული პროექტი?  

 

პროექტის მოსამზადებელი პერიოდი ცალსახად სასარგებლო იყო პროექტის განმახორციელებელი 

ორგანიზაციისათვის, რათა გაფართოებულიყო მისი სადამკვირვებლო შესაძლებლობები: ა) შესაბამისი 

ცონდის, უნარებისა და შესაძლებლობების მქონე დამკვირვებლების რეკრუტირება; ბ) 

დამკვირვებელთა შესაძლებლობების გაფართოება, რათა სრულფასოვნად შეესრულებინათ მათზე 

დაკისრებული უფლება-მოვალეობები; გ) ყველა სახის ლოჯისტიკური, მეთოდური და 

კონცეპტუალური ხასიათის ღონისძიებების რეალიზება, რომელთა ერთობლიობამაც საბოლოო ჯამში 

ხელი შეუწო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო მისიის ეფექტურ რეალიზებას არჩევნების დღეს და მის 

შემდგომ პერიოდში.  

 

პროექტის რეალიზებამ სარგებელი მოუტანა იმ საარჩევნო უბნებზე რეგისტრირებულ ეთნიკურ 

უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამორჩევლებს, რომლებსაც ორგანიზაცია აკვირდებოდა. მოკლევადიანი 

დამკვირვებლების მიერ განხორციელებულმა სამონიტორინგო საქმიანობამ ხელი შეუყწყო 

ელექტორალური ხასიათის ხარვეზებისა და დარღვევების გამოვლენასა და მათზე რეაგირების 

მოხდენას, რამაც საბოლოო ჯამში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს საშუალება მისცა 

განეხორციელებინათ ხმის მიცემის უფლება კონკურენტულ გარემოში.  

 

პროექტის რეალიზება და მის ფარგლებში გამოვლენილი მიგნებები სარგებელს მოუტანს სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას, ცენტრალურ სახელისუფლებო 

ორგანოებს, სამოქალაქო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ისევე როგორც მედია 

საშუალებებს, რათა პროექტის მიერ გამოვლენილი ელექტორალური ხასიათის ხარვეზები, ისევე 

როგორც პრობლემები და გამოწვევები დამატებით იქნეს შესწავლილი და გათვალისწინებული 

შემდგომი არჩევნებისათვის.  
 

12. მიუთითეთ (შეძლებისდაგვარად) ხალხის რაოდენობა, ვინც მიიღო რაიმე სარგებელი 

თქვენს მიერ განხორციელებული პროექტიდან? miuTiTeT (SeZlebisdagvarad) xalxis 
kategoria (magaliTad: studentebi, Jurnalistebi, mosamarTleebi, moxucebi, 
qalebi, skolis mowafeebi da a.S.) 

 

200ზე 

მეტი 

 

o სტუდენტები  

o ჟურნალისტები 

o სამოქალაქო აქტივისტები 

o ქალბატონები 

o სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის წარმომადგენლები (დამკვირვებლები) 

o ორგანიზაციის ტრენერები 

o ცენტრალური ოფისის თანამშრომლები 

 

13. თუ იგეგმება პროექტის ფარგლებში საქმიანობის გაგრძელება, მიუთითეთ, რა სახეს 

მიიღებს ის. 

 

კონკრეტული პროექტი მომავალში არ გაგრძელდება, თუმცა ორგანიზაცია ტრადიციულად 

განახორციელებს არჩევნებზე მონიტორინგს, რომლის დროსაც დაეყდრნობა და გაითვალისწინებს 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიღწეულ შედეგებსა და შეძენილ გამოცდილებას.  

 



14. საკმარისი იყო ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” დახმარება თქვენს მიერ 

დასახული მიზნის მისაღწევად და მომავალი საქმიანობისათვის (moniSneT sasurveli 

pasuxi)?         
                                                                             

     

                                       

                                                                  დიახ                           არა 

 

15. დაამყარეთ თუ არა კონტაქტი თქვენი საქმიანობის სფეროში აქტიურად მომუშავე 

ორგანიზაციებთან/კერძო პირებთან(moniSneT sasurveli pasuxi)?  
 

     

                                       

                                                                  დიახ                           არა 

 

დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ჩამოთვალეთ ეს ორგანიზაციები/პირები: 

 

 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 

(ISFED) 

 ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA) 

 ლოკალური პარტნიორი ორგანიზაციები სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 

რეგიონებში 

 სხვადასხვა დიპლომატიური მისიები რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 

საარჩევნო თემატიკით 

 სხვადასხვა ლოკალური და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან საარჩევნო თემატიკით 

 ეთნიკური სათვისტომოები 

 

16. გქონდათ თუ არა პროგრამის კოორდინატორთან კონტაქტი პროექტის მსვლელობის 

პერიოდში (moniSneT sasurveli pasuxi)?  

                                  

                                                  

 

                                                                  დიახ                           არა 

 

                               დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ჩამოთვალეთ საკითხები: 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 

17. დაგჭირდათ თუ არა პროექტის კოორდინატორის დახმარება პროექტის მსვლელობისას 

(moniSneT sasurveli pasuxi)?  

 

 

                                                  

                                                                დიახ                      არა 

 

                               დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ჩამოთვალეთ რაში მიიღეთ დახმარება: 

 ………………………………………………… 

X  

X  

 x 

 x 



 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 

18. პროექტის მსვლელობისას აწვდიდით თუ არა პროგრამის კოორდინატორს პროექტთან 

დაკავშირებულ ინფორმაციას/მასალას (პუბლიკაციები, მოსაწვევები ა.შ) განსახილველად 

(moniSneT sasurveli pasuxi)? 

 

 

                                                  

                                                                 დიახ                            არა 

 

19. როგორ აკონტროლებდა თქვენი პროგრამის კოორდინატორი თქვენს მუშაობას?  

 

კომუნიკაცია ძირითადად ხორციელდებოდა სატელეფონო კავშირისა ან ელექტრონული მიმოწერის 

მეშვეობით. 

 

20. დააფიქსირეთ თუ გაქვთ რაიმე საქმიანი შენიშვნა პროექტის კოორდინატორის ან ფონდის  

მუშაობასთან დაკავშირებით 

 

სრულიად კმაყოფილნი ვართ ფონდთან თანამშრომლობით. მოგვაჩნია, რომ ფონდს გააჩნია 

გრანტიორებთან კომუნიკაციის კომფორტული და მოქნილია პოლიტიკა, რაც დადებითად აისახება 

დაგეგმილ საქმიანობაზე და მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს პროექტის ეფექტურობის ამაღლებას.  

x  


