
 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის 
 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 9 

 

26 სექტემბერი 2012 წელი                                           ქ. ბათუმი 

 

ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 

დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

  

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 

შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-16  მუხლის მე-4 

პუნქტის „გ“  ქვეპუნქტის,  46-ე მუხლის მე-3  პუნქტის,  47-ე მუხლის მე-9 

პუნქტის, 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის და საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის  2012  წლის 11  აგვისტოს №149/2012  განკარგულების 

შესაბამისად, ვადგენ:   

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012  წლის 

1 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში 

რეგისტრაციაში  გატარდეს  ადგილობრივი   დამკვირვებელი ორგანიზაცია 

- ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოების“ შემდეგი დამკვირვებლები: 

 

1. იამზე ხასაია; 

2 . თეონა კაკაციძე; 

3. ციური დუმბაძე 

4. მაყვალა მიქელაძე; 

5. ინეზა გაბაიძე; 

6. მერაბ თედორაძე; 

7. ნანა მელქაძე; 

8. ნესტან ცინცაძე; 

9. ალეკო ზოიძე; 

10. ქეთევან ფოტოვა;  

11. თამარ გოგავა; 

12. დიანა გორგოშაძე; 

13. ნონა ქადიძე; 



14. ანა ზოიძე; 

15. ნათია კახაძე; 

16. მირანდა შარაძე; 

17. ნათია სურმანიძე; 

18. ნატო სურმანიძე; 

19. ინდირა ზოიძე; 

20. ციცინო ნოდია; 

21. დავით ანანიძე; 

22. შორენა ბირკაია; 

23. ინგა ვარშანიძე; 

24.თამარ გაბაიძე; 

25. მზევინარ სურმანიძე; 

26. მარიამ ცინცაძე; 

27. ლელა ბეჟანიძე; 

28. მალვინა ფუტკარაძე; 

29. რევაზ თურმანიძე; 

30. მალვინა პატარიძე; 

31. ლალი ცეცხლაძე; 

32. თეა არაბული; 

33. ირმა სანადირაძე; 

34. ლაშა აბულაძე; 

35.  მამუკა მელაძე; 

36. თამთა შეყილაძე  

37. თამუნა მელაძე; 

38. ელზა რიჟვაძე; 

39. გურამ აბულაძე; 

40. მაგდა კაკაციძე; 

41. ნინო ხოზრევანიძე; 

42. ნესტან აბულაძე 

43. სულხან ძირკვაძე; 

44. გიორგი მოდებაძე; 

45. დარიკო ანთაძე; 

46. შალვა ართმელაძე; 

47. მანუჩარ კაკაციძე; 

48. ხათუნა მელაძე; 

49. ოთარ ანთაძე; 

50. ნარგიზ დეკანაძე; 

51. ნანა ბათაძე; 

52. ირინე ბერიძე; 

53. გიორგი ბერიძე; 



54. ლაშა ბერიძე; 

55. ირინა ზოსიძე; 

56. ფატი ზოიძე; 

57. სოფიო აბუსელიძე; 

58. მინდია მუკუტაძე; 

59. ირმა თოიძე; 

60. თამთა თოიძე; 

61. მაია ქამადაძე; 

62. ნანა ქამადაძე; 

63. ინეზა ზოსიძე; 

64. ინგა მუკუტაძე; 

65. ბაია ხაჯიშვილი; 

66. ნანული ბათაძე; 

67. ავთანდილ  ცინცაძე; 

68. მელანო  ფარტენაძე; 

69. სულხან მახარაძე; 

70. მედეა  ბოლქვაძე; 

71. შორენა  მიქელაძე; 

72. ლაურა  დიასამიძე; 

73. სოფიკო  სალაძე; 

74. ვიოლა თებიძე; 

75. მაია აბაშიძე; 

76. გიორგი  ბერიძე; 

77. ქეთევან  შანიძე-ჯაბნიძე; 

78. მარინე  არძენაძე; 

79. მალვინა  ბეჟანიძე; 

80. ეთერ  ბერიძე; 

81. ესმა თედორაძე; 

82. ნინო  შაინიძე; 

83. ინდირა მგელაძე; 

84. ცირა ნინუა; 

85. ნანა მგელაძე; 

86. ნესტან  ჯიბლაძე; 

87. ნაზი ლორთქიფანიძე; 

88. ჯეირან  ნაგერვაძე; 

89. თეონა  შამანაძე; 

90. ნესტან დიასამიძე; 

91. ნინო დუმბაძე; 

92. ანჟელა ვერძაძე; 

93. გიორგი ამაღლობელი; 



94. ნაირა სურმანიძე; 

95. გვანცა გივიაშვილი; 

96. არჩილ სურმანიძე; 

97. ნონა კახაძე; 

98. ეთერ სურმანიძე; 

99. ლევან სურმანიძე; 

100. თამარი დარჩიძე; 

101. თამარ კიღურაძე; 

102. მადონა ტაკიძე; 

103. დიანა დარჩიძე; 

104. ქრისტინა ნოღაიდელი; 

105. თეონა ქარცივაძე; 

106. მირიან ბეჟანიძე; 

107. ვიქტორია ტაკიძე; 

108. ია ოქროპირიძე; 

109. ბეგლარ დეკანაძე; 

110. ზაზა ძირკვაძე; 

111. ქეთევან დარჩიძე; 

112. ია თოდუა; 

113. მზია ქადიძე; 

114. ნათია ხუცურაული; 

115. ლანა გოგიტაძე; 

116. ნანა სანიკიძე; 

117. ვლადიმერ თებიძე; 

118. მზიურ  ბათაძე; 

119.  თორნიკე  კაკაციძე; 

120. ზაირა  სურმანიძე; 

121. ლუიზა  ვარშანიძე; 

122. მადონა  ბერიძე; 

 

2.  ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან  2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

3.    ეს განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

კომისიის მდივანი                                             ქეთევან  ჯიქია 

 


