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ანოტაცია: სტატიაში მოცემულია ელექტრონული 
სერვისების მიწოდების ძირითადი მიმართულებები. 
ნაშრომში ასევე განხილულია ელექტრონული 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების ეტაპები. 
სტატიაში გამოკვლეულია საქართველოს 
მუნიციპალურ ვებ-საიტებზე ელექტრონული 
სერვისების განვითარების ტენდენციები.  
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მთავრობა, 
ელექტრონული სახელმწიფო სერვისები, 
მუნიციპალური ვებ-საიტი. 

 
I  შესავალი 

 
        თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფოს ერთ-ერთ 
მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს, 
მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების 
მიწოდება სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად,  „ 
ერთი ფანჯრის”  პრინციპით. 
        ელექტრონული მთავრობის  სერვისების  
განვითარება დაიწყო გასული საუკუნის 
ოთხმოცდაათიანი წლების ბოლოს, როცა 
სახელმწიფო სამსახურებმა დაიწყეს გადასვლა  
ინტერნეტ    და  ელექტრონული ბიზნეს სისტემებზე.  
მაგრამ მთელი ამ ხნის მანძილზე ძირითადად 
თანხები იხარჯებოდა ბექ-ოფისის პროცესების 
ავტომატიზაციაზე, (ანუ პროცესებზე რომლებიც 
უშუალოდ კლიენტებთან არ მუშაობდნენ) და 
მოქალაქეების პირადი ინფორმაციის შენახვაზე.  
      დღესდღეობით ელექტრონული მთავრობის  
სფეროში  ევროკავშირის ქვეყნების, ისევე როგორც 
სხვა მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების განვითარების  
სამომავლო გეგმებში აქცენტი ძირითადად კეთდება 
ელექტრონული  სერვისების მიწოდებაზე. ამ 
მომსახურებაში შედის ბევრი ერთმანეთისაგან 
განსხვავებული პოზიცია: ეს შეიძლება იყოს 
მოთხოვნა სხვადასხვა მოწმობებისა და 

სერთიფიკატების გაცემაზე, დანაშაულის აღრიცხვა, 
მართვის მოწმობის  განახლება და სახელმწიფო 
უწყებების მიერ  ელექტრონული არხების 
მეშვეობით მიწოდებული თითქმის ყველა 
მომსახურება. 
     ელექტრონული სერვისების არსებობა 
საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს და ბიზნეს 
სექტორს ისარგებლონ სახელმწიფო 
მომსახურებების ფართო სპექტრით და მიიღონ 
სერვისები მაქსიმალური კომფორტით და 
მინიმალური დანახარჯებით. 
 

II  ელექტრონული სერვისების მიწოდების 
პროცესი  

    ელექტრონული სერვისების გამოყენებით 
მოქალაქე თავისუფლდება სახელმწიფო ოფისში 
მისვლისა და რიგში დგომის აუცილებლობისაგან. 
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სტანდარტული 
მომსახურებისაგან განსხვავებით, რომელიც 
მხოლოდ სამუშაო საათებში არის ხელმისაწვდომი, 
ელექტრონული სერვისებით  სარგებლობა 24/7 
რეჟიმშია შესაძლებელი.    სახელმწიფო  
პორტალის გამოყენებით სახელმწიფო  უწყებებს 
შეუძლიათ მიაწოდონ მომხმარებლებს მათი 
ინტერესების შესაბამისი ნებისმიერი სახის  
კომპლექსური და პერსონალიზირებული 
ინფორმაცია. 
    სახელმწიფო სერვისების მიწოდების დროს ერთ-
ერთი მთავარი პრობლემაა ამ სერვისების 
მასშტაბები. მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 
სახელმწიფო ელექტრონული მომსახურეობების 
გაწევის დროს აუცილებელია გათვალისწინებული 
იყოს შემდეგი მონაცემები: 
 სახელმწიფო მოქალაქეებთან და ბიზნესთან 
ურთიერთქმედების დროს 13 000 სახის დოკუმენტის 
ფორმას იყენებს. 



 ყოველწლიურად ინგლისში 5 მილიარდი 
ტრანზაქცია სრულდება. 
 ნაციონალურ დონეზე 20 სამინისტროს 
არსებობა . 
 200 სახელმწიფო უწყების და სააგენტოს 
არსებობა. 
 480 ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოს არსებობა. 

ამ მონაცემებიდან ნათლად ჩანს, თუ რა 
კოლოსალური მოცულობის ინფორმაციის 

დამუშავებასთან  არის დაკავშირებული 
ელექტრონული სერვისების მიწოდების პროცესი.[1] 
   საქართველოში   2012 წელს   შეიქმნა მოქალაქის 
პორტალი www.my.gov.ge ეს არის პლატფორმა, 
რომელიც აერთიანებს სახელმწიფოში არსებულ  
ელექტრონულ  სერვისებს და სთავაზობს მათ 
მოქალაქეებს  "ერთი ფანჯრის" პრინციპით. 
დღესდღეობით პორტალზე ხელმისაწვდომია 70-ზე 
მეტი ელექტრონული სერვისი. პორტალის 
მეშვეობით მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს 
ინფორმაცია 52 სახელმწიფო უწყებიდან.[2] 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

ნახ1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ელექტრონული სერვისების მიწოდების ეტაპები  
   
 
  
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინდექსი UN 
Global E-Government Readiness  Report    აფასებს 
ქვეყნებს ელექტრონული მთავრობის  მზადყოფნას.  
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეფასებას 
2003 წლიდან   ყოველწლიურად ატარებს.  ბოლო 
შეფასება ჩატარდა 2014 წელს  „E-Government 
Survey 2014:E-Government for the Future We Want”. 
რეიტინგში შეყვანილია მსოფლიოს 193 ქვეყანა. 
      გაეროს ელექტრონული განვითარების  ინდექსი 
შედგება სამი ქვეინდექსიდან. მათგან ერთ-ერთია 

ელექტრონული სერვისების განვითარების ინდექსი 
(Online Service Index – OSI) [3] 
   მეთოდოლოგიის მიხედვით, ონლაინ სერვისების 
ინდექსის გამოთვლისას ქვეყნის მიერ 
მოქალაქეებისთვის შეთავაზებული სერვისები ოთხ 
საფეხურიანი შკალით ფასდება. კერძოდ: 
   პირველ ეტაპზე  ქსელში საწყისი ინფორმაციული 
წვდომა  (emerging online   presence) ყურადღება 
ექცევა რამდენად შეუძლიათ მოქალაქეებს მიიღონ 
განახლებული   ინფორმაცია სამთავრობო 

ინფორმაცია  

ურთიერთქმედება ერთი 
მიმართულებით 

ურთიერთქმედება ორი 
მიმართულებით 

გარიგება (სრული 
მომსახურეობის 
პროცესი) 

მაქ
სიმ

უმი
 

მინ
იმუ

მი 

25% 50% 75% 100% 

საწყისი  

გაუმჯობესებული 

ტრანზაქციული 

 
    დაკავშირება 



დაწესებულებების შესახებ მათ ვებ-საიტებზე. ასევე 
შესაძლებელია თუ არა აღნიშნულ ვებ-საიტებზე 
კანონების, სტრატეგიების  და სერვისების შესახებ 
ინფორმაციის მოძიება. 
     შემდეგ ეტაპზე, ქსელში გაუმჯობესებული 
ინფორმაციული წვდომა (enhanced    presence) 
ინფორმაციის ცალმხრივად გამოქვეყნებასთან 
ერთად, მთავრობა მოქალაქეებს უნდა 
სთავაზობდეს მის მიერ გამოქვეყნებული 
ინფორმაციის, სერვისებისა და აპლიკაციების 
გადმოწერის შესაძლებლობას. საიტზე 
წარმოდგენილი უნდა იყოს ვიდეო და აუდიო 
მასალები.  
       ონლაინ სერვისების განვითარების მესამე ეტაპი 
ელექტრონული ურთიერთობების საფუძველზე 
მომსახურებების მიწოდება (transactional    presence) 
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მთავრობასა და 
მოქალაქეებს შორის ორმხრივი კომუნიკაციისთვის 
საჭირო საშუალებების განვითარებას. გარდა ამისა, 

აქცენტი კეთდება ლიცენზიების, ფინანსური 
გადარიცხვების და სხვადასხვა ტიპის 
მომსახურებების ონლაინ განხორციელებაზე.  
       ბოლო ეტაპზე, მოქალაქეების ჩართვას 
მართვის და გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში (connected  presence), მკვლევარები 
ქვეყნების შეფასების დროს ითვალისწინებენ 
რამდენად ცდილობს ხელისუფლება Web 2.0-ისა 
და სხვა ინტერაქტიული აპლიკაციების დახმარებით 
მოსახლეობასთან პირდაპირი დიალოგის 
წარმოებას. ამ დროს ხელისუფლება მთავრობაზე 
ორიენტირებულ სტრატეგიას ცვლის მოქალაქეებზე 
კონცენტრირებული მიდგომით. ამ პირობებში, 
მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ თავად 
ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმებით. ცხრილში 1 
მოცემულია გაეროს 2014 წლის კვლევის 
ელექტრონული სერვისების ინდექსის 
კომპონენტები საქართველოსთვის. 

 
ცხრილი1. საქართველოს გაეროს ელექტრონული სერვისების ინდექსის კომპონენტები 

 
    

1 ეტაპი 
საწყისი  

2 ეტაპი 
გაუმჯობესებული  

3 ეტაპი 
ტრანზაქციული 

4 ეტაპი 
დაკავშირება 

 
 

ჯამი 
91% 57% 44% 29% 54%  

 
 

III  ელექტრონული სერვისები ადგილობრივ 
თვითმართველობაში 

(მუნიციპალური ვებ-საიტების მაგალითზე) 
ადგილობრივ თვითმართველობაში 

ელექტრონული სერვისებისა და შესაბამისი 
ელექტრონული მომსახურებების არსებული დონის 
შეფასების მიზნით ანალიზი ჩავატარეთ თბილისის 
(www.tbilisi.gov.ge), ბათუმის (www.batumi.ge) და 
ქუთაისის (www.kutaisi.gov.ge)  მუნიციპალიტეტების 
ვებ-საიტებზე. [4.5] ანალიზის შედეგად გამოირკვა, 
რომ ქართული ვებ-საიტებიდან თბილისისა და 
ბათუმის ვებ-საიტები გამოირჩევიან ელექტრონული 
მომსახურებების სერვისების განვითარების მხრივ. 
რაც შეეხება ქუთაისის მუნიციპალურ ვებ-საიტს ის 

მხოლოდ პირველი ეტაპის დონეს აკმაყოფილებს 
და მიზანშეწონილად არ ჩავთვალეთ მისი 
ანალიზის შედეგებში ჩასმა. სამწუხაროდ იგივე 
მდგომარეობაა სხვა დანარჩენ  ქართულ 
მუნიციპალურ ვებ-საიტებზეც. 
     ანალიზის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ გაეროს  
ელექტრონული სერვისების განვითარების 
ქვეინდექსის შეფასების მეთოდოლოგია. 
  ჩვენ ადაპტაცია ჩავუტარეთ მეთოდოლოგიის 
კრიტერიუმებს მუნიციპალური სერვისების 
მიწოდების სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
მეთოდოლოგიის კრიტერიუმები მოცემულია 
ცხრილი2.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ცხრილი 2. მუნიციპალური სერვისების მიწოდების  კრიტერიუმები  

შეფასების    მაჩვენებლები 
  I საწყისი ინფორმაციული სერვისები 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

მუნიციპალური ვებ- საიტის არსებობა. 
ელექტრონული მთავრობის განყოფილების არსებობა 
საარქივო ინფორმაციის წყაროები (კანონმდებლობა, სტრატეგიული  და პროგრამული დოკუმენტები) 
ახალი ამბების არსებობა და ინფორმაციის განახლება 
სამსახურებრივ დანართებთან დაშვება. 
ინფორმაციის არსებობა ოფიციალურ პირებზე, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან მოქალაქეებისათვის კონკრეტული 
ონლაინ მომსახურეობის მიწოდებაზე. 
მოქალაქეებისთვის ვებ-საიტის გამოყენების შესახებ  ინფორმაციის არსებობა 
ვებ-საიტის რუქის არსებობა. 

 II გაუმჯობესებული ინფორმაციული სერვისები 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 
8. 

ძიების ფუნქციის არსებობა. 
ფუნქცია „კონტაქტი“ არსებობა (არა მხოლოდ საკონტაქტო ინფორმაციის არსებობა, არამედ ვებ-საიტის მეშვეობით 
საჯარო მოხელეებისათვის მიმართვის გაგზავნის შესაძლებლობა ) 
აუდიო-ვიდეო ფუნქციის არსებობა. 
რამოდენიმე ენაზე ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა 
ვებ-საიტიდან SMS შეტყობინებების მობილურ ტელეფონებზე და სხვა  მოწყობილობებზე გაგზავნის ტექნოლოგიების 
გამოყენების შესაძლებლობება. 
საკრედიტო, დებიტორულ ან სხვა ბარათებზე ანგარიშსწორების შესაძლებლობა. 
თემატურ დაგზავნის სიებზე ან ახალ ამბებზე ელექტრონული ფოსტით ხელმოწერის შესაძლებლობა 
შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის ვებ-საიტზე წვდომის შესაძლებლობა. 

 III ელექტრონულ ურთიერთქმედებაზე დაფუძნებული სერვისები 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ელექტრონული მომსახურებების მიწოდება ერთი ფანჯარის პრინციპით. 
ფორმების, დოკუმენტების ბლანკების ჩადმოტვირთვის შესაძლებლობა. 
ელექტრონული ფორმების ონლაინ შევსება. 
ელექტრონული ტრანზაქციების განხორციელების შესაძლებლობა. 
ელექტრონულ ფოსტით ელექტრონული მონაწილეობაზე შეტყობინების გაგზავნა. 
ელექტრონული მონაწილეობისათვის RSS არხის არსებობა. 
მოქალაქის მოთხოვნაზე თვალყურის დევნება და პასუხის მიღება ვებ-ფორმის მეშვეობით. 
ფორმების და ანკეტების შევსების შესაძლებლობა მობილური ტელეფონის საშუალებით. 
ლიცენზიების, სერტიფიკატების ატვირთვის შესაძლებლობა მომსახურების გაფორმების დროს 

 IV გაერთიანებული ელექტრონული სერვისები 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

ელექტრონული მონაწილეობის განხორციელების უზრუნველყოფის პოლიტიკის არსებობა. 
ელექტრონული სერვისის პროცესზე თვალყურის დევნება. 
ელექტრონული მონაწილეობის ღონისძიებების არქივი. 
საზოგადოებრივი აზრის გარკვევისთვის  ელექტრონული მონაწილეობის ინსტრუმენტების არსებობა (ჩატები, ბლოგები, 
ფორუმები). 
მოქალაქეებთან უკუკავშირის უზრუნველყოფა. 
მოქალაქეებთან უკუკავშირის შედეგების პუბლიკაცია. 
მოქალაქეების მიმართვებზე სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლების პასუხების არქივი 
კანონპროექტებისა და დადგენილებების განხილვა მოქალაქეებთან განხილვის რეჟიმში  მათ ხელმოწერამდე 
მუნიციპალურ პოლიტიკაზე ელექტრონული ხმის მიცემის შესაძლებლობა 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   ანალიზის  შედეგები მოცემულია ცხრილი 3 -ში 
ცხრილი3. ელექტრონული სერვისების მიწოდების განვითარება ქართულ მუნიციპალურ ვებ-საიტებზე 
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როგორც ანალიზის შედეგებიდან ჩანს, 
მუნიციპალიტეტების ვებ-საიტებს საკმაოდ მაღალი 
მაჩვენებელი გააჩიათ I ეტაპის დონეზე. 
სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვით უფრო მაღალ 
ეტაპებზე. განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლები 
გააჩნიათ IV ეტაპზე (შესაბამისად 22% და11 %), რაც 
ნათლად მიუთითებს Web2 და სხვა ინტერაქტიული  
აპლიკაციების დაბალ გამოყენებას  
მოქალაქეებთან ურთიერთობის პროცესში. 

 IV დასკვნა 
   მსოფლიოში ინტერაქტიული მომსახურების 
განვითარების დონე ჯერ კიდევ შორსაა 
ელექტრონული მომსახურების შეთავაზების 
იდეალური დონისაგან. საყოველთაოდ 
ხელმისაწვდომი ყველა მომსახურების 
ტრანზაქციების დამუშავება ჯერ არ 
განხორციელებულა ევროკავშირის და ჩრდილოეთ 
ამერიკის ქვეყნების არცერთ სამთავრობო უწყებაში.  
      ქართული სახელმწიფო უწყებების ვებ-საიტები 
ხასიათდებიან ელექტრონული სერვისების 

მიწოდების საშუალო დონით,  რაც  ასახულია 
ელექტრონული მთავრობის განვითარების 
საერთაშორისო რეიტინგებში. სამწუხაროდ ამას 
ვერ ვიტყვით მუნიციპალურ ვებ-საიტებზე 
რომელთა უმეტეს ნაწილზე ელექტრონული 
სერვისები საერთოდ  არ არსებობს. 

 თანამედროვე ეტაპზე მნიშვნელოვან 
ამოცანას წარმოადგენს ქართულ მუნიციპალურ 
ვებ-საიტებზე ინტერაქტიული ურთი-ერთქმედების 
გაფართოება web2  ტექნოლოგიების  საფუძველზე.   
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