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ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ებ მა  მო ქა ლა ქე სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
ურ თი ერ თო ბის ახ ალი ფორ მე ბი წარ მოქ მნა და კო მუ ნი კა ცია შე და რე ბით ად ვი ლი გა ხა და. ელ ექ ტრო ნუ ლი 
მმარ თვე ლო ბა (E-Governance) ეფ უძ ნე ბა ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ გავ რცე ლე ბას და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო-
გი ებ ის გა მო ყე ნე ბას ქვეყ ნის მმარ თვე ლო ბა ში. იგი მოიაზრებს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ვებ გვერ დე-
ბი სა და ელ ექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შექ მნას, სა დაც გან თავ სდე ბა ინ ფორ მა ცია მა თი საქ მი ან ობ ის, ბი უჯ ეტ-
ებ ის გან კარ გვის, კონ კურ სე ბის, ვა კან სი ებ ის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბის, ახ ალი ამ ბე ბის შე სა ხებ და სხვა1. 
მთავ რო ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე ებ ის ინ ფორ მი რე ბა, მათ თვის ორ მხრი ვი ინ ტე რაქ ცი ის თვის სა ჭი რო გა რე მოს 
შექ მნა და მმარ თვე ლო ბა ში ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა, თა ვის მხრივ, ხელს უწყობს ხალ ხის მო ნა წი ლე ობ ას ქვეყ-
ნის მარ თვის პრო ცეს ში. 2

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა-
რე ბამ გა ამ არ ტი ვა კო მუ ნი კა ცია არა მარ ტო კონ კრე ტულ სა-
ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ თან, არ ამ ედ გა ზარ და მთავ რო ბის ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ღიაობა. თუ კი წლე ბის 
წინ მო ქა ლა ქეს მხო ლოდ უამ რა ვი ბი ურ ოკ რა ტი ული პრო ცე-
დუ რის შემ დეგ შე ეძ ლო მთავ რო ბის თვის ხმა მი ეწ ვდი ნა, დღეს-
დღე ობ ით, ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის შემ თხვე ვა ში, მას 
შე უძ ლია გარ კვე ული ტი პის ინ ფორ მა ცია და წე სე ბუ ლე ბის ვებ 
გვერ დზე მო იძი ოს, ას ევე, ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი სა კონ-
ტაქ ტო ფორ მის მეშ ვე ობ ით გაგ ზავ ნოს მის თვის სა ინ ტე რე სო კითხვა ან სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას და უკ ავ შირ-
დეს ოფ იცი ალ ური Facebook გვერ დის მეშ ვე ობ ით. 

თუმ ცა ყო ვე ლი ვე ამ ის გა კე თე ბა მხო ლოდ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი და პა სუ ხის მგებ ლი ანი ხე ლი სუფ ლე ბის პი-
რო ბებ ში არ ის შე საძ ლე ბე ლი. რამ დე ნად შეძ ლე ბენ მო ქა ლა ქე ები ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ობ ით ინ ფორ მა ცი ის მი-
ღე ბას და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში ჩარ თვას, და მო კი დე ბუ ლია იმ აზე, თუ რამ დე ნად სის ტე მა ტუ რად გა ნახ-
ლდე ბა ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ვებ გვერ დებ ზე, რამ დე ნად ინ ტე რაქ ცი აზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
აპ ლი კა ცი ები იქ მნე ბა მათ სო ცი ალ ურ გვერ დებ ზე, რო გო რია მო ქა ლა ქე ებ ის კითხვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის სიხ-
ში რე და ხა რის ხი. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში იხ ილ ავთ იმ მე თო დებს, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს 
შე ეძ ლე ბა მო ნი ტო რინ გი გა უწი ოს სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ და ნერ გილ ელ ექ ტრო ნულ სერ ვი-
სებს და და ად გი ნოს, რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რად ხდე ბა მა თი გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის.

1  როსტიაშვილი ქ. (2010) ელექტრონული მმართველობა საქართველოში: მსოფლიო ტენდენციები. ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი.  
2 Macintosh A. (2004) Characterizing E-Participation in Policy-Making. International Teledemocracy Centre, Napier University

შე სა ვა ლიშე სა ვა ლი
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ხე ლი სუფ ლე ბის ღიაობისა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მიღ წე ვა ში 
დი დი რო ლი ენ იჭ ება ცალ კე ული სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
მო ნა ცე მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას. ამ მი მარ თუ ლე ბით, სა ქარ თვე-
ლო ში ბო ლო პე რი ოდ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი მოხ და. და იხ-
ვე წა არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ-
ვდო მო ბას თან და კავ ში რე ბით და თან და თან ვი თარ დე ბა ინ ფორ მა-
ცი ის ონ ლა ინ მოთხოვ ნის სტან დარ ტე ბი. 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლად გა მოთხოვ ნის პრო ცე დუ რე ბის გან ხილ ვამ დე მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ის 
გან საზღვრა, თუ რა არ ის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით.

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით, ყო ველ მო ქა ლა ქეს აქ ვს უფ ლე ბა გა-
ეც ნოს სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მას ზე არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, აგ რეთ-
ვე იქ არ სე ბულ ოფ იცი ალ ურ დო კუ მენ ტებს, თუ ის ინი არ შე იც ავ ენ სა ხელ მწი ფო, 
პრო ფე სი ულ ან კო მერ ცი ულ სა იდ უმ ლო ებ ას.

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლის თა ნახ მად, ყვე ლას 
აქ ვს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, რაც მო იც ავს ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლად მი-
ღე ბის და გავ რცე ლე ბის უფ ლე ბას. 

რა არ ის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია?

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია არ ის ოფ იოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტცი ალ ური დო კუ მენ ტი ანუ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში და ცუ ლი, აგ რეთ ვე სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბის ან მო სამ სა ხუ რის მი ერ სამ სა ხუ რებ რივ საქ მი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი, და მუ შა-
ვე ბუ ლი, შექ მნი ლი ან გაგ ზავ ნი ლი ინ ფორ მა ცია, ას ევე სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ პრო აქ ტი ულ ად გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია. 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა იყ ოს ნა ხა ზი, მა კე ტი, გეგ მა, სქე მა, ფო ტო სუ-
რა თი, ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ფორ მა ცია, ვი დეო და აუდი ოჩ ან აწ ერ ები.

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მა გა ლი თე ბი: სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მა გა ლი თე ბი: 
 საშ ტა ტო გან რი გი და სა ხელ ფა სო ფონ დი სა მი ნის ტრო ში; 
 გა ხარ ჯუ ლი საწ ვა ვი სა და მივ ლი ნე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია;  
 ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში; 
 შე ძე ნი ლი ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ ის ღი რე ბუ ლე ბა და სხვა.

1.  სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი გა მოთხოვ ნა1.  სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი გა მოთხოვ ნა

1.1 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა1.1 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა

1.2 ძი რი თა დი ცნე ბე ბი1.2 ძი რი თა დი ცნე ბე ბი
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ვის ზე ვრცელ დე ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბა?

სწო რედ ეს ორ გა ნო ები წარ მო ად გე ნენ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას.სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას.

ვის შე უძ ლია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნა? 

 ნე ბის მი ერ თქვენ განს. არა აქ ვს მნიშ ვნე ლო ბა თქვენს მო ქა ლა ქე ობ ას, რე ლი გი ას, სქესს, კა ნის ფერს, 
წარ მო მავ ლო ბას თუ შე ხე დუ ლე ბებს.

 მოთხოვ ნა შე გიძ ლი ათ გაგ ზავ ნოთ თქვე ნი ან ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლით.

რა ტი პის ინ ფორ მა ცია არ ის სა ჯა რო?

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, და უშ ვე ბე ლია შემ დე გი ტი პის ინ ფორ მა ცი ის გა სა იდ უმ ლო ება:

1. ინ ფორ მა ცია გა რე მოს შე სა ხებ, აგ რეთ ვე მო ნა ცე მე ბი იმ სა შიშ რო ებ ის თა ობ აზე, რო მე ლიც 
ემ უქ რე ბა ად ამი ან ის სი ცოცხლეს ან ჯან მრთე ლო ბას;

2. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის საქ მი ან ობ ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი;

3. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის სტრუქ ტუ რის აღ წე რა, მო სამ სა ხუ რე თა ფუნ ქცი ებ ის გან საზღვრი სა 
და გა ნა წი ლე ბის, აგ რეთ ვე გა დაწყვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის წე სი;

4. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის იმ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ვი ნა ობა და სამ სა ხუ რებ რი ვი მი სა მარ-
თი, რო მელ თაც უკ ავი ათ თა ნამ დე ბო ბა ან ევ ალ ებ ათ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა სა იდ უმ ლო-
ება ან სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბა და მო ქა ლა ქე თათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა; 

5. კო ლე გი ურ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში გა დაწყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად გა მარ თუ ლი ღია კენ-
ჭის ყრის შე დე გე ბი;

1. ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსა და დაწესებულებაზე, 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), 
აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირზე, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს 
საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს.

2. კერძო სამართლის ნებისმიერ იურიდიულ პირზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
მიღებული დაფინანსების ფარგლებში.
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6. არ ჩე ვით თა ნამ დე ბო ბა ზე პი რის არ ჩე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი  ინ ფორ მა ცია;

7. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ აუდ იტ ორ ული დას კვნე ბი სა და რე ვი ზი ებ ის 
შე დე გე ბი, აგ რეთ ვე სა სა მარ თლოს მა სა ლე ბი იმ საქ მე ებ ზე, რო მელ შიც სა ჯა რო და წე სე ბუ-
ლე ბა მხა რეს წარ მო ად გენს;

8. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის გამ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჯა რო მო ნა ცემ თა ბა ზის სა ხელ წო დე-
ბა და ად გილ სამ ყო ფე ლი, აგ რეთ ვე სა ჯა რო მო ნა ცემ თა ბა ზა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის ვი-
ნა ობა და სამ სა ხუ რებ რი ვი მი სა მარ თი;

9. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის, და მუ შა ვე ბის, შე ნახ ვი სა და გავ-
რცე ლე ბის მიზ ნე ბი, გა მო ყე ნე ბის სფე რო ები და სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი;

10. სა ჯა რო მო ნა ცემ თა ბა ზა ში პი რის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბა ან არ არ სე ბო ბა, 
აგ რეთ ვე მა თი გაც ნო ბის წე სი, მათ შო რის, იმ პრო ცე დუ რი სა, რომ ლი თაც მოხ დე ბა პი რის 
იდ ენ ტი ფი კა ცია, თუ პირ მა (მის მა წარ მო მად გე ნელ მა) შე იტ ანა მოთხოვ ნა მის შე სა ხებ მო-
ნა ცე მე ბის გაც ნო ბის ან მათ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე;

11. იმ პირ თა კა ტე გო რია, რო მელ თაც კა ნო ნით უფ ლე ბა აქ ვთ გა ეც ნონ სა ჯა რო მო ნა ცემ თა ბა-
ზა ში არ სე ბულ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს;

12. სა ჯა რო მო ნა ცემ თა ბა ზა ში არ სე ბულ მო ნა ცემ თა შე მად გენ ლო ბა, წყა რო ები და იმ პირ თა 
კა ტე გო რია, რო მელ თა შე სა ხე ბაც გროვ დე ბა, მუ შავ დე ბა და ინ ახ ება ინ ფორ მა ცია;

13. ყვე ლა სხვა ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში და დად-
გე ნი ლი წე სით არ არ ის მიჩ ნე ული სა ხელ მწი ფო ან კო მერ ცი ულ სა იდ უმ ლო ებ ად ან არ წარ-
მო ად გენს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს. 

არ ის თუ არა ყვე ლა ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტი სა ჯა რო?

არა, ყვე ლა დო კუ მენ ტი არ არ ის სა ჯა რო. გარ კვე ული სა ხის ინ ფორ მა ცია და ხუ რუ ლია, რად გან შე იც ავს სა- სა-
ხელ მწი ფო, კო მერ ცი ულ ან პრო ფე სი ულ სა იდ უმ ლო ებ ას, აგ რეთ ვე პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს.ხელ მწი ფო, კო მერ ცი ულ ან პრო ფე სი ულ სა იდ უმ ლო ებ ას, აგ რეთ ვე პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს.

პი რა დი სა იდ უმ ლო ებაპი რა დი სა იდ უმ ლო ება (პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი) - კა ნო ნის თა ნახ მად, პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი არ ის 
ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც პი რის იდ ენ ტი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ას ევე, პი რად სა იდ უმ ლო ებ ას მი-
ეკ უთ ვნე ბა ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია პი რის ჯან მრთე ლო ბას თან, ფი ნან სებ თან და სხვა კერ-
ძო სა კითხებ თან.
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ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია თა ვად გა დაწყვი ტოს, და ეთ ან ხმოს ან 
უარი თქვას პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ებ აზე. თუმ ცა აღ ნიშ-აღ ნიშ-
ნუ ლი არ ვრცელ დე ბა თა ნამ დე ბო ბის პი რებ ზენუ ლი არ ვრცელ დე ბა თა ნამ დე ბო ბის პი რებ ზე, აგ რეთ ვე თა ნამ დე ბო ბა ზე თა ნამ დე ბო ბა ზე 
წარ დგე ნილ კან დი და ტებ ზე წარ დგე ნილ კან დი და ტებ ზე - სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია გას ცეს 
ინ ფორ მა ცია იმ შემ თხვე ვა ში, თუ იგი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შე სა ხებ არ-
სე ბულ მო ნა ცე მებს შე იც ავს. 

კო მერ ცი ული სა იდ უმ ლო ებაკო მერ ცი ული სა იდ უმ ლო ება - კო მერ ცი ული ფა სე ულ ობ ის მქო ნე გეგ მა, 
ფორ მუ ლა, პრო ცე სი, სა შუ ალ ება ან ნე ბის მი ერი სხვა ინ ფორ მა ცია, რო მე-
ლიც გა მო იყ ენ ება სა ქონ ლის სა წარ მო ებ ლად, მო სამ ზა დებ ლად, გა და სა მუ-

შა ვებ ლად ან მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად, აგ რეთ ვე სხვა ინ ფორ მა ცია, 
რომ ლის გამ ჟღავ ნე ბამ შე საძ ლოა ზი ანი მი აყ ენ ოს პი რის კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან ობ ას. 

მარ ტი ვად რომ ით ქვას, აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის სა იდ უმ ლო ებ ას მი კუთ ვნე-
ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ის წარ მმარ თვე ლი პი რის 
„ნოუ ჰაუა“. ამ კა ტე გო რი აში არ შე დის ინ ფორ მა ცია სა ხე ლი სა და 
გვა რის შე სა ხებ.

მა გა ლი თი:მა გა ლი თი: კო მერ ცი ულ სა იდ უმ ლო ებ ად ვერ ჩა ით ვლე ბა კონ კრე ტუ ლი იურ იდი ული პი რის დი რექ ტო-
რის ან ხელ მძღვა ნე ლის სა ხე ლი (მა გა ლი თად, სკო ლა ში არ სე ბუ ლი ბუ ფე ტის ხელ მძღვა ნე ლის სა ხე ლი 
და გვა რი). 

კო მერ ცი ული სა იდ უმ ლო ება მა შინ არ ის სა ხე ზე, თუ იგი კერ ძო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი სა და სხვა მე-
წარ მე თა შე სა ხებ არ სე ბულ მო ნა ცე მებს შე იც ავს. და უშ ვე ბე ლია ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნოს შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ცი ის კო მერ ცი ულ სა იდ უმ ლოდ მიჩ ნე ვა.

მა გა ლი თი:მა გა ლი თი:  ქ. თბი ლი სის მე რი ასა და ერთ-ერთ შპს-ს შო რის ქა ლა ქის გამ წვა ნე ბის შე სა ხებ გა ფორ მე ბუ-
ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა არ შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს კო მერ ცი ულ სა იდ უმ ლო ებ ას.

პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ება -პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ება - პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ება წარ მო ად გენს მო ნა ცემ თა ის-
ეთ სა ხეს, რო მე ლიც პერ სო ნა ლურ ან კო მერ ცი ულ სა იდ უმ ლო ებ ას შე იც ავს და რო მე ლიც 
პრო ფე სი ული საქ მი ან ობ ის შე დე გად გა მოვ ლინ და. პრო ფე სი ული სა იდ უმ ლო ებ ის მა ტა რე-
ბე ლი არ შე იძ ლე ბა იყ ოს ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნო. 

მა გა ლი თე ბი:მა გა ლი თე ბი: აღ სა რე ბის სა იდ უმ ლო ება, პარ ლა მენ ტის წევ რის, ექ იმ ის, ჟურ ნა ლის ტის, უფ ლე ბა დამ ცვე-
ლის პრო ფე სი ულ საქ მი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბით გან დო ბი ლი ინ ფორ მა ცია. აგ რეთ ვე, პრო ფე სი ული 
ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც პი რის თვის ცნო ბი ლი გახ და კონ ფი დენ ცი ალ ობ ის დაც ვის პი რო ბით, მის მი ერ 
პრო ფე სი ული მო ვა ლე ობ ის შეს რუ ლე ბი სას.

სა ხელ მწი ფო სა იდ უმ ლო ებასა ხელ მწი ფო სა იდ უმ ლო ება - ამ ტი პის ინ ფორ მა ცი ას წარ მო ად გენს თავ დაც ვის, ეკ ონ-
ომ იკ ის, სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა და სა ხელ მწი ფო უშ იშ რო ებ ის და მარ თლწეს რი გის 
დაც ვის სფე როს მი კუთ ვნე ბუ ლი სა კითხე ბი. მათ გამ ჟღავ ნე ბა სა თუ და კარ გვას შე უძ-
ლია ზი ანი მი აყ ენ ოს სა ქარ თვე ლოს ან სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის და შე თან-
ხმე ბე ბის მო ნა წი ლე მხა რის სუ ვე რე ნი ტეტს, კონ სტი ტუ ცი ურ წყო ბი ლე ბას.
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მა გა ლი თე ბი ეკ ონმა გა ლი თე ბი ეკ ონ ომ იკ ის სფე რო დან: ომ იკ ის სფე რო დან:

ა) სამ ხედ რო და ნიშ ნუ ლე ბის სტრა ტე გი ული ნედ ლე ულ ის და მა სა ლის მა რა გე ბი სა და მი წო დე ბის მო-
ცუ ლო ბე ბი;
ბ) ტრან სპორ ტის, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის, ქვეყ ნის ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და ობი ექ ტე ბის დაც ვის სის ტე მე ბი.

მა გა ლი თე ბი სა გა რეო ურმა გა ლი თე ბი სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სფე რო დან: თი ერ თო ბა თა სფე რო დან:

ა) სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კი სა და სა გა რეო-ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბა თა დე ტა ლე ბი, რო-
მელ თა წი ნას წარ გამ ჟღავ ნე ბამ შე იძ ლე ბა ზი ანი მი აყ ენ ოს სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებს;
ბ) უცხო სა ხელ მწი ფო ებ თან სამ ხედ რო, სა მეც ნი ერო-ტექ ნი კუ რი და სხვა სა ხის თა ნამ შრომ ლო ბის სა-
კითხე ბი, რო მელ თა გამ ჟღავ ნე ბამ შე იძ ლე ბა ზი ანი მი აყ ენ ოს სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სებს.

რო გორ შე იძ ლე ბა მო ვითხო ვოთ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია?

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნა შე საძ ლე ბე ლია რო გორც წე რი ლო ბი თი, წე რი ლო ბი თი, ისე ელ ექ ტრო ნუ ლი სა ხითელ ექ ტრო ნუ ლი სა ხით. 

1.3 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი გა მოთხოვ ნა1.3 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი გა მოთხოვ ნა

ხე ლი სუფ ლე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ელ ექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის კუთხით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იყო 2013 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან ამ ოქ მე დე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის  26 აგ ვის ტოს №219 №219 დად გე ნი ლე ბა „სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მოთხოვ ნი სა 
და პრო აქ ტი ულ ად გა მოქ ვეყ ნე ბის შე სა ხებ“.

აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბა გავ რცელ და შემ დეგ სამ-
თავ რო ბო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე: 
ა) სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის კან ცე ლა რია;ა) სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის კან ცე ლა რია;
ბ) სა ქარ თვე ლოს სა მი ნის ტრო ები;ბ) სა ქარ თვე ლოს სა მი ნის ტრო ები;
გ) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ არ ატ ები;გ) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ არ ატ ები;
დ) სა ხელ მწი ფო საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბი;დ) სა ხელ მწი ფო საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბი;
ე) სა ქარ თვე ლოს სა მი ნის ტროს მმარ თვე ლო ბის სფე-ე) სა ქარ თვე ლოს სა მი ნის ტროს მმარ თვე ლო ბის სფე-
რო ში მოქ მე დი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი-რო ში მოქ მე დი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი-
რე ბი;რე ბი;
ვ) სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის უშუ ალო დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სპე-ვ) სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის უშუ ალო დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სპე-
ცი ალ ური და ნიშ ნუ ლე ბის გა სამ ხედ რო ებ ული და წე სე ბუ ლე ბე ბიცი ალ ური და ნიშ ნუ ლე ბის გა სამ ხედ რო ებ ული და წე სე ბუ ლე ბე ბი.

აღ ნიშ ნულ მა დად გე ნი ლე ბამ ზე მოთ ხსე ნე ბულ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ-
ლად მოთხოვ ნის წე სი გა ნუ საზღვრა. ას ევე, მათ და ევ ალ ათ ელ ექ ტრო ნუ ლი გან ცხა დე ბე ბის რე გის ტრა ცი ისა 
და ავ ტო მა ტუ რი და დას ტუ რე ბის სის ტე მის შექ მნა. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ დღე ის ათ ვის ყვე ლა სამ თავ რო ბო 
და წე სე ბუ ლე ბას აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა სრულ ყო ფი ლად არ აქ ვს შეს რუ ლე ბუ ლი.

დღე ის ათ ვის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი მოთხოვ ნის სა მი გზა არ სე ბობს:მოთხოვ ნის სა მი გზა არ სე ბობს:

1. დაწესებულების ვებ გვერდი

2. პორტალი: my.gov.ge

3. ელ-ფოსტა (საჯარო ინფორმაციის 
გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი)
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1. და1. და წეწე სესე ბუბუ ლელე ბის ვებ გვერბის ვებ გვერ დი:დი: თუ შეხ ვალთ რო მე ლი მე ზე-
მოთ ხსე ნე ბუ ლი ორ გა ნოს ვებ გვერ დზე, მო ძებ ნით გან ყო ფი-
ლე ბას „მო ითხო ვე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია“, შე იყ ვანთ ძი რი თად 
მო ნა ცე მებს თქვენს შე სა ხებ (სა ხე ლი, გვა რი, პი რა დი ნო მე-
რი, ელ-ფოს ტა, ტე ლე ფო ნი, მი სა მარ თი), და წერთ მოთხოვ ნის 
ტექ სტს და და ად ას ტუ რებთ, თქვე ნი წე რი ლი შე სა ბა მის და წე-
სე ბუ ლე ბა ში გა იგ ზავ ნე ბა. თუმ ცა აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 
დღე ის ათ ვის ყვე ლა სამ თავ რო ბო და წე სე ბუ ლე ბას აღ ნიშ ნუ-
ლი მე ქა ნიზ მი გან ვი თა რე ბუ ლი არ აქ ვს და შე სა ბა მი სად, მათ 
ვებ გვერ დზე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნის ფორ მა გან-
თავ სე ბუ ლი არ არ ის.

2. მო2. მო ქაქა ლალა ქის პორქის პორ ტატა ლი MY.GOV.GEლი MY.GOV.GE ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო-
ნუ ლი გა მოთხოვ ნის კი დევ ერ თი გზა არ სე ბობს:

ID ბა რა თის წამ კითხვე ლით და რე გის ტრირ დით მო ქა ლა ქის 
პორ ტალ ზე - MY.GOV.GE. მი სი არ ქო ნის შემ თხვე ვა ში, ეწ ვი ეთ 
იუს ტი ცი ის სახ ლს, სა დაც მოგ ცე მენ შე სა ბა მის პა როლს, რომ-
ლის მეშ ვე ობ ით აც გა ივ ლით ავ ტო რი ზა ცი ას პორ ტალ ზე.
 შემ დეგ მი უთ ით ეთ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა, თქვე ნი 

მოთხოვ ნა და გაგ ზავ ნეთ.
 თქვენს ელ-ფოს ტა ზე უნ და მი იღ ოთ დას ტუ რის წე რი ლი.

3. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის 3. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის 
ელ-ფოს ტაელ-ფოს ტა - თი თოეული სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ-
ლია ჰყავ დეს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მგე-
ბე ლი პი რი. მი სი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია (სა ხე ლი, გვა რი, 
თა ნამ დე ბო ბა, ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, ელ-ფოს ტა) მი თი თე-
ბუ ლი უნ და იყ ოს შე სა ბა მი სი და წე სე ბუ ლე ბის ოფ იცი ალ ურ 
ელ ექ ტრო ნულ რე სურ სზე. თქვენ შე გიძ ლი ათ სა ჯა რო ინ ფორ-
მა ცი ის მოთხოვ ნა გაგ ზავ ნოთ ხსე ნე ბუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის 
ელ-ფოს ტა ზე.

 შე ნიშ ვნა: შე ნიშ ვნა: დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მოთხოვ ნის სწო რად, გარ კვე ვით და დე ტა ლუ რადსწო რად, გარ კვე ვით და დე ტა ლუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
მა გა ლი თად, თუ გა ინ ტე რე სებთ მი ნის ტრის ან აზღა ურ ება, უნ და და აკ ონ კრე ტოთ, რო მე ლი პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში (მაგ. 2011 წლის I-II კვარ ტა ლი ან 2012 წლის ივ ნი სი); ამ პე რი ოდ ში ჯა მუ რი რა ოდ ენ ობ ის 
მი ღე ბა გსურთ, თუ ცალ-ცალ კე თვე ებ ის მი ხედ ვით; მხო ლოდ კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი ხელ ფა სი გა ინ-
ტე რე სებთ, თუ ხელ ფა სის, და ნა მა ტი სა და პრე მი ის ოდ ენ ობა (ერ თად ან ცალ-ცალ კე). 

მოთხოვ ნის არ აზ უს ტი ფორ მუ ლი რე ბა ხში რად სა შუ ალ ებ ას უტ ოვ ებს ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს, თა-
ვი აარ იდ ოს ამ ომ წუ რა ვი პა სუ ხის გა ცე მას და შე მო იფ არ გლოს ზო გა დი პა სუ ხით. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე-
ბა ვალ დე ბუ ლია გას ცეს ის ინ ფორ მა ცია, რაც წე რია თქვენს მოთხოვ ნა ში.

წე რილ ში აუც ილ ებ ელი არ არ ისწე რილ ში აუც ილ ებ ელი არ არ ის აღ ნიშ ნოთ თქვე ნი მოთხოვ ნის მი ზა ნი. მი ზა ნი. უფ ლე ბა გაქ ვთ აირ ჩი ოთ სა ჯა-
რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ფორ მა (ელ ექ ტრო ნუ ლი, დო კუ მენ ტის ას ლი, ად გილ ზე გაც ნო ბა).მი ღე ბის ფორ მა (ელ ექ ტრო ნუ ლი, დო კუ მენ ტის ას ლი, ად გილ ზე გაც ნო ბა).
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1.4 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა1.4 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია, გას ცეს სა ჯა რო ინ ფორ მა-
ცია და უყ ოვ ნებ ლივ. და უყ ოვ ნებ ლივ. იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ კა ნო ნით არ არ-
ის გან მარ ტე ბუ ლი და უყ ოვ ნებ ლივ გა ცე მის ცნე ბა, ას ეთ ად უნ და 
ჩა ით ვა ლოს გო ნივ რუ ლი ვა დე ბი - იგ ივე ან თქვე ნი გან ცხა დე ბის 
რე გის ტრა ცი იდ ან მე ორე სა მუ შაო დღე. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს ის ეთ შემ თხვე-
ვებს, რო დე საც სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას უფ ლე ბა აქ ვს, სა ჯა რო ინ-
ფორ მა ცი ის გა ცე მი სათ ვის მო ითხო ვოს ათ დღი ანი ვა და. 

ას ეთი შემ თხვე ვა სულ სა მია:ას ეთი შემ თხვე ვა სულ სა მია:

• იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას ეს აჭ ირო ება ათ დღი ანი ვა დის გა მო ყე ნე ბა, ის ვალ დე ბუ ლია,ვალ დე ბუ ლია, 
ამ ის შე სა ხებ და უყ ოვ ნებ ლივ გაც ნო ბოთდა უყ ოვ ნებ ლივ გაც ნო ბოთ (სამ წუ ხა როდ, პრაქ ტი კა ში ეს წე სი ხში რად ირ ღვე ვა, და არ არ-
სე ბობს დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში მოქ მე დი სან ქცია). 

• ინ ფორ მა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლად მი ღე ბის არ ჩე ვის შემ თხვე ვა ში, მოთხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცია ელ-ფოს ტა ზე მოთხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცია ელ-ფოს ტა ზე 
გა მო გეგ ზავ ნე ბათ.გა მო გეგ ზავ ნე ბათ.

თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემა საჭიროებს საჯარო დაწესებულებისგან სხვა 
დასახლებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან სხვა 
საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას.

თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემა საჭიროებს მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმა-
ნეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას.

თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემა საჭიროებს სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას.
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საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება ნიშნავს, საჯარო დაწესებულების მიერ, საკუთარ ოფიცი-
ალურ ვებ გვერდზე კონკრეტული ინფორმაციის გასაჯაროებას. შედეგად, მოქალაქეს არ სჭირდება ამ ინ-
ფორმაციის მოთხოვნა, რადგან იგი უკვე დევს ინტერნეტში და ხელმისაწვდომია ყველასთვის.

2.2 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტი საქართველოში2.2 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტი საქართველოში

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით (2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება ,,საჯარო ინფორ-
მაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“), სამთავრობო და-
წესებულებებს  დაევალათ უზრუნველყონ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება საკუთარ ვებ 
გვერდზე. 

ამგვარად, შესაბამის უწყებებს ევალებათ თავადვე გამოაქვეყნონ ისეთი 
მნიშვნელოვანი მონაცემები, როგორიცაა ინფორმაცია ადმინისტრაციული 
ორგანოს სტრუქტურის, ფუნქციების, სტრუქტურული ერთეულების საქმი-
ანობის, ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების ბიოგრაფიული ცნობების, 
სტრატეგიების, სამოქმედო გეგმების, დამტკიცებული და დაზუსტებული 
ბიუჯეტის, შესყიდვების შესახებ. ასევე, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაწე-
სებულებაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონ-
კურსის შედეგები, გასაჩივრების წესი და პროცედურა, დასაქმებულ პირთა 
ოდენობა თანამდებობების მიხედვით და სხვა.

უფრო დეტალურად, გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა შეიცავს შემდეგი ტიპის მონაცემებს:

1. ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ1. ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

• სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა;
• ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტო-

რიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები 
(დებულება/წესდება, შინაგანაწესი);

• საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში;
• შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები;
• ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული 

ორგანოების ხელმძღვანელების (საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შემ-
თხვევაში − მათი ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების) შესახებ ინფორმაცია: 
სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები;

• ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისა-
მართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნო-
მერი.

2. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება და მისი მონიტორინგი2. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება და მისი მონიტორინგი

2.1 რა არის პროაქტიული გამოქვეყნება?2.1 რა არის პროაქტიული გამოქვეყნება?
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2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნ-

ველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახე-
ლი, გვარი, თანამდებობა,  სამსახურის ელექტრონული 
ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;

 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავ-
შირებული სამართლებრივი აქტები;

 • ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და 
ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ;

 • საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის“ 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში;

 • „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადე-
ბების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა.

3. ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ3. ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
 • გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურ-

სის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), 
კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა;

 • ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს კონკურსის ჩატა-
რების წესებს;

 • დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე 
გენდერულ ჭრილში.

4. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სა-4. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სა-
ხელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებხელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა;
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორ-

ციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 
მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, 
ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების 
მითითებით;

 • ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლო-
ბაში გადაცემის შესახებ;

 • რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები.

5. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ5. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
 • დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები;
 • ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით);
 • ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამ-

დებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად);
 • ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდე-

ბობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად. ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის 
გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით);

 • ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი  მოდელის მითითებით;
 • ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (ჯამურად);
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 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების  ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწე-
ული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია  (ჯამურად);

 • ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი;
 • ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშო-

რისო და ადგილობრივი ზარები)  გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარ-
ჯების შესახებ (ჯამურად);

 • უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაცი-
ების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ ადმინისტრაციული 
ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრე-
დიტები) შესახებ ინფორმაცია;

 • ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის 
მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული თანხის ოდენობა;

 • „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანო-
სათვის გამოყოფილი თანხების  შესახებ ინფორმაცია;

 • სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმი-
ნისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ.

6. სამართლებრივი აქტები6. სამართლებრივი აქტები
 • ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმი-

ნისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან;
 • ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაცი-

ული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია.

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია7. სხვა საჯარო ინფორმაცია
 • ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია;
 • ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, 

რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ.

შეგიძლიათ დაათვალიეროთ საჯარო დაწესებულებების ინტერნეტ გვერდები და დააკვირდეთ, რამდენად 
ასრულებენ ისინი აღებულ ვალდებულებას და რამდენად დროულად და სრულყოფილად აქვეყნებენ ზემოთ 
ჩამოთვლილ ინფორმაციას.
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საჯარო დაწესებულების ვებ გვერდებზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის მონიტორინგთან 
ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მათზე იმ სერვისებისა და აპლიკაციების არსებობის/ფუნქციონირების 
შემოწმება, რომელთა მთავარი ამოცანა მოქალაქეების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის მაღალი 
მაჩვენებლების უზრუნველყოფაა.

ოფიციალურ ვებრესურსებზე ელექტრონული მმართველობისა და მონაწილეობისთვის საჭირო მექანიზმების 
განვითარების დონის შეფასებისას სამსამ ძირითად ფაქტორს ექცევა ყურადღება: ძირითად ფაქტორს ექცევა ყურადღება:

3. საჯარო დაწესებულებების ვებ გვერდების მონიტორინგი3. საჯარო დაწესებულებების ვებ გვერდების მონიტორინგი

ელ-ინფორმაცია /ელ-ინფორმაცია /
კომუნიკაციაკომუნიკაცია

ელ-კონსულტაციაელ-კონსულტაცია

ელ-გადაწყვეტილება ელ-გადაწყვეტილება 

• გულისხმობს, თუ რამდენად შეუძლია საჯარო დაწესებუ-
ლებას ვებგვერდის საშუალებით მომხმარებელს მიაწო-
დოს ინფორმაცია მისი ძირითადი საქმიანობისა და აქტი-
ვობების შესახებ;

• ელ-ინფორმაცია ძირითადად ცალმხრივ კომუნიკაციაზეა 
აგებული და უმეტესწილად, მთავრობის ანგარიშვალდე-
ბულებასა და გამჭვირვალობას ამოწმებს.

• ზომავს იმას, თუ რა საშუალებებს იყენებს მთავრობა მო-
ქალაქეებთან  ორმხრივი ინტერაქციის საწარმოებლად, 
რამდენად მზად არის მათგან უკუკავშირის მისაღებად;

•  აჩვენებს, რამდენად ცდილობს მთავრობა საჯარო კონ-
სულტაციების ჩატარებას ცალკეული პოლიტიკური სა-
კითხების შესახებ.

•  არის ორმხრივი ურთიერთობის უფრო მაღალი დონე; 
•  ამოწმებს, თუ რამდენად სთავაზობს მთავრობა მოქალა-

ქეს ელექტრონულ პლატფორმებს ან სადისკუსიო საშუ-
ალებებს   გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწი-
ლეობისთვის.

ვებ გვერდების მონიტორინგისას ელელ-კომუნიკაციისკომუნიკაციის კოეფიციენტისკოეფიციენტის გამოსათვლელად შეგიძლიათ 
შეამოწმოთ შემდეგი სერვისების არსებობა ცალკეული სახელმწიფო დაწესებულების ვებ გვერდზე:

ღიაღია მონაცემებიმონაცემები (Open Data), რომელიც მომხმარებელს უზრუნველყოფს უწყებების 
დოკუმენტებით, ანგარიშებით და სხვადასხვა ტიპის ღია მონაცემით;

სპეციალურისპეციალური განყოფილებაგანყოფილება ვებ გვერდზე, რომელიც დაეთმობა და უზრუნველყოფს 
სერვისების/ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა დაუცველი, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის;

გვერდებისგვერდების უცხოუცხო ენებზეენებზე არსებობაარსებობა;
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დაგეგმილიდაგეგმილი ღონისძიებებისღონისძიებების კალენდარიკალენდარი, სადაც მოცემულია ინფორმაცია შემდეგი 
თვის განმავლობაში დაგეგმილი შეხვედრების, კონფერენციების, საჯარო განხილვების, 
კონსულტაციების შესახებ სხვადასხვა ჯგუფთან (მათ შორის, მოსახლეობასთან, მედიასთან, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან);

„კონტაქტისკონტაქტის“ განყოფილების ცალკე არსებობა, სადაც დეტალურად არის მოცემული 
საჯარო დაწესებულებისდაწესებულების მისამართიმისამართი (ინტერაქტიულიინტერაქტიული რუკისრუკის თანხლებითთანხლებით), საკონტაქტოსაკონტაქტო 
პირიპირი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა, სკაიპი;

სიახლეების გამოწერისსიახლეების გამოწერის შესაძლებლობა სხვადასხვა გზით (RSS, ელ-ფოსტა, SMS-
შეტყობინება).

ვებ გვერდებისვებ გვერდების ელელ-კონსულტაციისკონსულტაციის კოეფიციენტისკოეფიციენტის გამოსათვლელადგამოსათვლელად შეგიძლიათ შეამოწმოთშეგიძლიათ შეამოწმოთ შემდეგიშემდეგი 
სერვისებისსერვისების არსებობაარსებობა:

მოქალაქეების აზრისაზრის მიღებისმიღების მარტივიმარტივი ფორმებიფორმები (Feedback) - ამ ფორმის მეშვეობით 
მომხმარებელი აფიქსირებს თავის შენიშვნებსა და კომენტარებს ვებ გვერდის,  რომელიმე 
კონკრეტული აპლიკაციისა თუ სერვისის შესახებ, რომელიც ხარვეზების გამოსწორების 
და სერვისის გაუმჯობესების მიზნით იქნება გამოყენებული;

ონლაინმომსახურების გაუმჯობესების მიზნით კვლევაკვლევა/გამოკითხვაგამოკითხვა - იგულისხმება 
მარტივი კითხვარების გაკეთება და არა კომპლექსური კვლევა. ამ ტიპის კითხვარის 
არსებობა მიუთითებს, რომ უწყება მუშაობს ელ-ჩართულობის სტრატეგიის გაუმჯობესებასა 
და ვებ გვერდზე მოქალაქეებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნაზე;

ბლოგიბლოგი - მისი მთავარი დანიშნულებაა საჯარო დაწესებულების ოფიციალურმა პირებმა 
საჯაროდ დააფიქსირონ საკუთარი მოსაზრებები სხვადასხვა მნიშვნელოვან და 
პრობლემურ საკითხზე, რათა ვებ გვერდს მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელების ფუნქცია 
არ ჰქონდეს და სადისკუსიო პლატფორმის როლიც შეითავსოს;

სოციალურსოციალურ ქსელებთანქსელებთან ინტეგრაციაინტეგრაცია (Facebook, Twitter, WordPress, YouTube-ის არხი) - 
ამით კიდევ უფრო იზრდება ვებ გვერდს მომხმარებელთა აუდიტორია;

სოციალურსოციალურ ქსელებიდანქსელებიდან სიახლისსიახლის გაზიარებაგაზიარება - ამით მომხმარებლისთვის გაადვილებულია 
ახალი ამბების სხვებთან გაზიარება და შემდგომი დისკუსიის წახალისება;

უწყების გვერდის მოწონების ფუნქცია - ფეისბუქზე- ფეისბუქზე  Like-ის-ის მეშვეობით;
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მომხმარებლისმომხმარებლის სივრცესივრცე ვებ გვერდზევებ გვერდზე (დარეგისტრირების/ავტორიზაციის შესაძლებლობა) 
- ამის მეშვეობით, მომხმარებლისთვის უფრო იოლი და ხელმისაწვდომია ონლაინსერვისის 
მიღება, რადგან ყველა მომსახურება, რასაც ვებ გვერდი სთავაზობს, ერთ გვერდზეა 
თავმოყრილი;

გვერდზე გამოქვეყნებული სიახლის ქვეშ კომენტარისკომენტარის დატოვებისდატოვების შესაძლებლობაშესაძლებლობა - საჯარო 
უწყების ღიაობის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელია და მიუთითებს დაწესებულების 
მზაობაზე, მიიღოს მოქალაქეების შენიშვნები, კომენტარები და რეკომენდაციები;

FAQ ანან კითხვაკითხვა-პასუხისპასუხის რუბრიკისრუბრიკის არსებობა - მომხმარებლისთვის მოცემულია პასუხები 
ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე;

შეტყობინებისშეტყობინების გაგზავნისგაგზავნის დადა ონლაინდახმარებისონლაინდახმარების ფუნქციაფუნქცია - სერვისის ეფექტური 
ფუნქციონირების შემთხვევაში, მომხმარებელი მისი მეშვეობით მარტივად და დროის 
მცირე მონაკვეთში იღებს სასურველ ინფორმაციას;

ონლაინკონსულტაციაონლაინკონსულტაცია - აღნიშნული სერვისის მეშვეობით, სახელმწიფო დაწესებულებების 
წარმომადგენლები მოქალაქეებისგან წინადადებებსა და შეთავაზებებს „ონლაინ“ იღებენ.

მაგალითი:მაგალითი:  2012-2013 წლებში  ელ-კონსულტაციის 
წარმატებული მაგალითების სიაში შედიოდა სა-
ქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მონი-
ტორინგის პერიოდში შსს-ის ვებ გვერდზე დაემატა 
„ხშირად დასმული კითხვების“ განყოფილება, სა-
დაც მომხმარებელი ეცნობა პასუხებს სხვადასხვა 
აქტუალურ საკითხზე. აქვე შესაძლებელია ცალკე-
ული კითხვების დასმაც. როგორც სურათზეა მოცე-
მული, უწყება მომხმარებელს სთავაზობს ინფორ-
მაციას მის კომპეტენციაში შემავალ სხვადასხვა 
საკითხზე: დასაქმება, ადმინისტრაციული სამარ-
თალდარღვევები, დაცვის პოლიცია, მოქალაქის 
უფლებები, მომსახურება და ა.შ. ღილაკი „დასვი 
კითხვა“ აძლევს მოქალაქეს მისთვის საჭირო კონ-
კრეტულ საკითხზე ამომწურავი ინფორმაცის მიღების შესაძლებლობას. 
თქვენი მონიტორინგის პერიოდში შეგიძლიათ შეამოწმოთ რამდენად ოპერატიულად პასუხობს გვერ-
დის ადმინისტრაცია მიღებულ კითხვებს, ასევე შეგიძლიათ გამოითხოვოთ ამ სერვისის მოხმარების 
ტენდენციების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია.

ელელ-გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების კატეგორიაშიკატეგორიაში შემდეგიშემდეგი სერვისებისსერვისების არსებობაა გათვალისწინებულიარსებობაა გათვალისწინებული:

გადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებების, რეგულაციებისრეგულაციების მონახაზების ხელმისაწვდომობა,მონახაზების ხელმისაწვდომობა, რომლებზეც მიმდინა-
რეობს მუშაობა - ეს დოკუმენტები ვებ გვერდზეა განთავსებული და მომხმარებელს შეუძლია 
მათი ჩამოტვირთვა. უფრო მეტიც, გაცნობის შემდეგ მოქალაქეებს საკუთარი მოსაზრებების 
დაფიქსირების საშუალება აქვს;
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ფორუმი - ფორუმი - აქ მიმდინარეობს სხვადასხვა გადაწყვეტილების განხილვა;

მომხმარებლების მიერ დასმულ შეკითხვაზე ოფიციალურიოფიციალური პირისპირის გამოხმაურებაგამოხმაურება - 
რამდენად ხშირად იღებს მომხმარებელი გამოხმაურებას საჯარო დაწესებულების 
წარმომადგენლებისგან;

პეტიციებიპეტიციები - აღნიშნული სერვისი ნებისმიერ მოქალაქეს ანიჭებს შესაძლებლობას, 
საკუთარი იდეა აქციოს კანონად ან სულ მცირე მიაღწიოს ცალკეული პოლიტიკის 
ცვლილებას, საკმარისი ხელმოწერის დაგროვების შემთხვევაში;

 მომხმარებლის მიერ გაგზავნილი Feedback-ისის მიღებისმიღების დადასტურებადადასტურება;

ონლაინკენჭისყრაონლაინკენჭისყრა (E-voting) - ეს მომსახურება გამოკითხვისგან იმით განსხვავდება, 
რომ ანონიმური არ არის და ელ-ფოსტით დარეგისტრირებული პირები იღებენ 
მონაწილეობას. თუკი გამოკითხვა ზოგადი საზოგადოებრივი აზრის გაცნობას ემსახურება, 
კენჭისყრის საშუალებით შეიძლება კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა.

მაგალითი:მაგალითი:  2012-2013 წლების მონიტორინგის დროს 
დაფიქსირდა  ელ-გადაწყვეტილების მიღებაში მო ქა-
ლაქეებისთვის მოსახერხებელი პლატფორმის შექმნის 
რამდენიმე მაგალითი. იუსტიციის სამინისტროს ვებ გვერდი, 
რომელსაც ელექტრონული ჩართულობის მხრივ ერთ-ერთი 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა, შესაძლებლობას 
აძლევდა მოქალაქეს ონლაინ ჩატის მეშვეობით მიეღო 
ინფორმაცია მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ, 
ასევე, ჩატის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მომხმარებელს 
გამოკითხვასაც სთავაზობდა. 

ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, ასევე, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამინისტროს ვებ გვერდის ერთ-ერთი 
აპლიკაცია - ყველა ახალგაზრდული სერვისი ერთ სივრცეშიყველა ახალგაზრდული სერვისი ერთ სივრცეში. 
საძიებო სისტემა მოქალაქეს ეხმარება მისთვის სასურველი 
კატეგორიის სერვისი საკუთარ ქალაქში მიიღოს. ეს არის 
მისასალმებელი ინიციატივა, რადგან ახალგაზრდებს 
მათთვის საინტერესო სერვისების მოძიებას უადვილებს. 
განყოფილება „ჩვენ შესახებ“ მოქალაქეს აწვდის მოკლე 
ინფორმაციას, თუ რას ემსახურება ამ გვერდის არსებობა 
და მოუწოდებს მათ უკუკავშირის საშუალებით მიწერონ 
საკუთარი მოსაზრებები. აქვე ხელმისაწვდომია ბმული, რომელიც ვრცლად აცნობს მომხმარებელს 
ინფორმაციას ამ ინიციატივის შესახებ. აღნიშნული სერვისი დღესაც ფუნქციონირებს. 

თქვენ შეგიძლიათ ზემოჩამოთვლილი კომპონენტების არსებობა შეამოწმოთ ნებისმიერი საჯარო თქვენ შეგიძლიათ ზემოჩამოთვლილი კომპონენტების არსებობა შეამოწმოთ ნებისმიერი საჯარო 
დაწესებულების, ყველაზე მეტად კი სამთავრობო უწყებების ოფიციალურ ვებ პორტალებზე. თითოეული დაწესებულების, ყველაზე მეტად კი სამთავრობო უწყებების ოფიციალურ ვებ პორტალებზე. თითოეული 
ტიპის ელ-სერვისის არსებობის შემოწმების შემდეგ, შესაძლებლობა გექნებათ შეადაროთ სხვადასხვა ტიპის ელ-სერვისის არსებობის შემოწმების შემდეგ, შესაძლებლობა გექნებათ შეადაროთ სხვადასხვა 
ინსტიტუტის ელ-მმართველობის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობის დონე.ინსტიტუტის ელ-მმართველობის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობის დონე.
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4. სოციალურ ქსელებში საჯარო დაწესებულებების გვერდების მონიტორინგი4. სოციალურ ქსელებში საჯარო დაწესებულებების გვერდების მონიტორინგი

სა ხელ მძღვა ნე ლოს ამ ნა წილ ში გან ვი ხი ლავთ სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში, მა გა ლი თად, Facebook-ის ოფ იცი ალ ურ 
გვერ დებ ზე დაკ ვირ ვე ბის სხვა დას ხვა მე თო დებ სა და მიდ გო მებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დო ლო გია IDFI-ის ჯგუფ მა 2012 წელს შე იმ უშ ავა პრო ექ ტის - „ელ ექ ტრო ნუ ლი ჩარ თუ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში“ - ფარ გლებ ში. იგი მო იც ავს სხვა დას ხვა მე თოდს ოფ იცი ალ ურ სა ხელ მწი ფო 
ვებ გვერ დებ სა და სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში გახ სნილ ან გა რი შებ ზე მო ქა ლა ქე ებ სა და ცალ კე ულ სა ჯა რო ინ სტი-
ტუ ტებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის დო ნის გა სა ზო მად და თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა სა ან ალ იზ ებ ლად.  

სო ცი ალ ურ ქსელ Facebook-ის მნიშ ვნე ლო ბა და რო ლი 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში სულ უფ რო მე ტად თვალ სა-
ჩი ნო ხდე ბა. Facebook-ით ნე ბის მი ერი სა ხის ინ ფორ მა-
ცი ის სწრა ფად გავ რცე ლე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, შე სა ბა მი-
სად, მი სი რო ლი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ცხოვ რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლოვ ნად იზ რდე ბა. რამ დე ნი მე წე ლია Facebook 
ქარ თულ პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა-
შიც საკ მა ოდ სა გუ ლის ხმო როლს თა მა შობს. სო ცი ალ-
ური ქსე ლით სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ებ ის წარ მო ება პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ისა და ლი დე რე ბის თვის უკ ვე დამ-
კვიდ რე ბუ ლი ტენ დენ ციაა.1 

გარ და ამ ისა, სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბას შექ მნი ლი აქ ვს სა კუ თა რი ოფ-
იცი ალ ური გვერ დი აღ ნიშ ნულ ქსელ ში, სა დაც სის ტე მა ტუ რად იდ ება ინ ფორ მა ცია გან-
ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ და მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი მო საზ რე-
ბე ბი და აფ იქ სი რონ სხვა დას ხვა სა კითხთან და კავ ში რე ბით. 

ცალ კე ული ცნო ბე ბის გავ რცე ლე ბას თან ერ თად, ზო გი ერ თი და წე სე ბუ-
ლე ბა ქმნის სა ინ ტე რე სო აპ ლი კა ცი ებს მო ქა ლა ქე ებ ის მე ტი ჩარ თუ ლო-
ბის თვის. მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის Facebook გვერ დზე 
ხში რად იდ ება ვი ზუ ალ იზ ებ ული მო ნა ცე მე ბი და ვი დეოები; პრე მი ერ-
მი ნის ტრის, ირ აკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის ოფ იცი ალ ურ Facebook გვერ დზე 
შექ მნი ლია ფო რუ მის აპ ლი კა ცია - „ახ ალი თა ობ ის იდეა პრე მი ერს“2 და 
ა.შ. მსგავ სი ტი პის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნა თა ვის თა ვად და დე ბი თი 
ფაქ ტია, თუმ ცა არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რად ხდე ბა მა თი გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე ებ-
თან პირ და პი რი დი ალ ოგ ის სა წარ მო ებ ლად. ამ ის დად გე ნა თან მიმ დევ რუ ლი დაკ ვირ ვე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი.

სო ცი ალ ური ქსე ლის, Facebook-ის ფუნ ქცი ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე, არ სე ბობს მის პლატ ფორ მა ზე სხვა დას ხვა 
მხა რეს შო რის დამ ყა რე ბულ ინ ტე რაქ ცი აზე დაკ ვირ ვე ბის შემ დე გი გზე ბი: 

1  საჯარო დაწესებულებების Facebook-გვერდების ანალიზი იანვარ-აპრილის მონიტორინგის შედეგები. ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 2012.
2  https://apps.facebook.com/pmgeoforum/
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4.1 Facebook გვერ დის პო პუ ლა რო ბა4.1 Facebook გვერ დის პო პუ ლა რო ბა

ამ კომ პო ნენ ტში იგ ულ ის ხმე ბა გვერ დის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი მო წო-
ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა; კერ ძოდ, გა იზ არ და თუ იკ ლო გვერ დის გა-
მომ წერ თა რიცხვმა თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბის პე რი ოდ ში. გვერ დის გა-
მომ წერ თა რა ოდ ენ ობ ის მა ტე ბა/კლე ბა რიგ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა 
და მო კი დე ბუ ლი იყ ოს მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე, ხე ლი-
სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა ზე, გა კე თე ბულ გან ცხა დე ბებ ზე, ცალ კე ული 
ლი დე რი სა და ინ სტი ტუ ტის რე იტ ინ გზე/ნდო ბის ხა რის ხზე და ა.შ. 

ცალ კე ული გვერ დე ბის რე იტ ინ გის დად გე ნის კი დევ ერ თი სა შუ ალ ებაა ე.წ Talk-Talk-
ing abouting about (სა უბ რობსსა უბ რობს) ფუნ ქციაფუნ ქცია. აღ ნიშ ნულ გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლი რიცხვებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბა შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ცემთ გა იგ ოთ, თუ რამ დე ნად ხში რად იხ სე ნი ებს 
სო ცი ალ ური ქსე ლის მომ ხმა რე ბე ლი რო მე ლი მე კონ კრე ტულ გვერ დს სა კუ თარ 
გვერ დზე ინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ებ ის ას ან რამ დე ნად ხში რად აზი არ ებს ინ ფორ მა-
ცი ას ამ გვერ დი დან. 

ზო გა დად, გვერ დის მომ ხმა რებ ლე ბისმომ ხმა რებ ლე ბის შე სა ხებშე სა ხებ ძი რი თა დიძი რი თა დი ცნო ბე ბისცნო ბე ბის (მომ ხმა რე ბელ თა სტა ტის ტი კის ცვლი-
ლე ბა ბო ლო პე რი ოდ ში, მა თი ძი რი თა დი ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფი) შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ გან ყო ფი ლე ბა შიგან ყო ფი ლე ბა ში - - Likes 
(People).
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4.2 Facebook გვერ დის ღიაობა4.2 Facebook გვერ დის ღიაობა

ამ კომ პო ნენ ტის ინ დი კა ტო რად გა ნი საზღვრე ბა ის, თუ  რამ დე ნად შე უძ ლი ათ მო ქა ლა ქე ებს კო მენ ტა რის და-
წე რა ცალ კე ულ Facebook  გვერ დზე და ას ევე, შე უძ ლი ათ თუ არა მი სი მეშ ვე ობ ით სა კუ თა რი მო საზ რე ბის მი-
წო დე ბა პო ლი ტი კო სე ბი სა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის.  სამ თავ რო ბო უწყე ბის 
Facebook გვერ დზე გა დას ვლი სას შე გიძ ლი ათ შე ამ ოწ მოთ აქ ვს თუ არა კე დელ ზე პოს ტის გა ზი არ ებ ის ან მო ცე-
მულ ბმულ ზე თუ სუ რათ ზე კო მენ ტა რის და წე რის ფუნ ქცია ჩარ თუ ლი/გა მორ თუ ლი.  იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ფუნ-
ქცია გა მორ თუ ლია, შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უდ ოთ, რომ უწყე ბა არ არ ის ღია მო ქა ლა ქე თა მხრი დან გა მოთ ქმუ ლი 
შე კითხვი სა თუ შე ნიშ ვნის მი მართ. 

მა გა ლი თიმა გა ლი თი: : წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში (იგ ულ ის ხმე ბა 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი) IDFI-მ და-
ათ ვა ლი ერა არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის Facebook-ის ან გა რი შე ბი და აღ მო აჩ ინა, 
რომ კე დე ლი გახ სნი ლი ჰქონ და ხუთ პო ლი ტი კურ ძა ლას: პო ლი ტი კურ გა ერ თი ან ებ ას „სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტია“, პო ლი ტი კურ გა ერ თი ან ებ ას „ჩვე ნი სა ქარ თვე ლო - თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა-
ტე ბი“, კო ალ იცი ას „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა - დე მოკ რა ტი ული სა ქარ თვე ლო“, პო ლი ტი კურ გა ერ თი ან ებ ას 
„სა ქარ თვე ლოს ლე იბ ორ ის ტუ ლი პარ ტია“ და პო ლი ტი კურ გა ერ თი ან ებ ას „ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი ული 
პარ ტია“, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის, შალ ვა ნა თე ლაშ ვი ლი სა და გი ორ გი თარ გა მა ძის გვერ დე ბის სა ხით, რაც 
მი ან იშ ნებ და მა თი მხრი დან მო ქა ლა ქე ებ ის მი ერ გა მო ხა ტუ ლი მო საზ რე ბე ბი სად მი გახ სნი ლო ბა ზე. 
თუმ ცა ექ ვსი პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტის გვერ დი და ხუ რუ ლი იყო და მომ ხმა რებ ლებს არ შე ეძ ლოთ სა კუ-
თა რი მო საზ რე ბე ბის ღი ად და ფიქ სი რე ბა. 3

4.3 უკ უკ ავ ში რის დო ნის შე ფა სე ბა4.3 უკ უკ ავ ში რის დო ნის შე ფა სე ბა

ეს პა რა მეტ რი მთავ რო ბის ღიაობის და მო სახ ლე ობ ის კო მენ ტა რის, შე კითხვი სა თუ რე-
კო მენ და ცი ის ად მი მი სი მიმ ღებ ლო ბის გა ზომ ვის კი დევ ერ თი სა შუ ალ ებაა. პირ და პი რი 
ინ ტე რაქ ცი ის თვის მზა ობ ის მაჩ ვე ნებ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს არა მხო ლოდ Facebook 
გვერ დზე პი რა დი შეტყო ბი ნე ბის (Message) ვე ლის გახ სნა და მო ქა ლა ქე ებ ის თვის შეტყო-
ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნის შე საძ ლებ ლო ბის მი ცე მა, არ ამ ედ მათ წე რი ლებ ზე გა მოხ მა ურ ება.  წე რი ლებ ზე გა მოხ მა ურ ება. ეს 
მე თო დი ამ ოწ მებს იმ ას, რამ დე ნად პა სუ ხობს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ოფ იცი ალ ური Facebook გვერ დის ად-
მი ნის ტრა ტო რი პი რა დი წე რი ლის სა ხით შე მო სულ შეტყო ბი ნე ბებს. 

ამ ის შე სა მოწ მებ ლად თა ვა დაც შე გიძ ლი ათ გაგ ზავ ნოთ სა ტეს ტო კითხვა თქვე ნი ან სპე ცი ალ ურ ად მო ნი ტო-გაგ ზავ ნოთ სა ტეს ტო კითხვა თქვე ნი ან სპე ცი ალ ურ ად მო ნი ტო-
რინ გის თვის შექ მნი ლი ან გა რი ში დანრინ გის თვის შექ მნი ლი ან გა რი ში დან გვერ დის მფლო ბე ლებ თან. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში 
სა სურ ვე ლია კითხვა ეხ ებ ოდ ეს მის საქ მი ან ობ ას. მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა იკ ითხოთ და მა ტე ბი თი დე ტა ლე ბი 

3 ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 

2012.
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ცალ კე ული სა მი ნის ტროს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ის შე სა ხებ, ას ევე, შე გიძ ლი ათ 
და ად გი ნოთ მო ქა ლა ქე ებ ის მი ღე ბის  ზუს ტი დრო, ან უბ რა ლოდ მი მარ თოთ რე კო მენ და-
ცი ით, ნე ბის მი ერი კონ სტრუქ ცი ული კითხვი თა თუ შე ნიშ ვნით. 

აუც ილ ებ ელია, აწ არ მო ოთ გაგ ზავ ნი ლი კითხვე ბის რე ეს ტრიაწ არ მო ოთ გაგ ზავ ნი ლი კითხვე ბის რე ეს ტრი - ექ სე ლის ფორ მა ში ჩა ინ-
იშ ნოთ კითხვის გაგ ზავ ნის დრო, კითხვის ში ნა არ სი, ად რე სა ტი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის 
და სა ხე ლე ბა. ამ ავ დრო ულ ად, თი თოეული კითხვის შემ თხვე ვა ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პე-
რი ოდ ულ ად აღ ნიშ ნოთ, რო დის მო გი ვი დათ პა სუ ხი, რამ დე ნად კონ სტრუქ ცი ული და ამ ომ წუ რა ვი იყო მი ღე-
ბუ ლი პა სუ ხი.

მა გა ლი თი: IDFI-ის მი ერ 2012-2013 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ცენ ტრა ლუ რი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის Face-
book გვერ დე ბის მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში ყვე ლა იმ გვერ დის ად მი ნის ტრა ტორს, რო მელ საც შეტყო-
ბი ნე ბის გაგ ზავ ნის ფუნ ქცია გა აქ ტი ურ ებ ული ჰქონ და, პრო ექ ტის გუნ დმა 50 შე კითხვა გა უგ ზავ ნა სხვა-
დას ხვა Facebook-ის ან გა რი შე ბი დან. ამ ექ სპე რი მენ ტის მი ზა ნი იყო აღ რიცხუ ლი ყო, რამ დე ნი უწყე ბა 
პა სუ ხობს მო ქა ლა ქე ებ ის შე კითხვებს და რამ დე ნად სრულ ყო ფი ლად. 

მა გა ლი თი: მა გა ლი თი: 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის  პე რი ოდ ში შერ ჩე ული თერ თმე ტი პო ლი ტი კუ რი სუ-
ბი ექ ტი დან ყვე ლა მათ გა ნის თვის შე საძ ლე ბე ლი იყო Facebook-ით შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნა. ამ ფუნ-
ქცი ის ეფ ექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის შე სა მოწ მებ ლად ყვე ლა პო ლი ტი კურ პარ ტი ას კვლე ვის ფარ გლებ ში 
სხვა დას ხვა დროს გა ეგ ზავ ნა ოთხი სა ტეს ტო შე კითხვა:

 რო დის გა მო აქ ვეყ ნებთ თქვენს ოფ იცი ალ ურ სა არ ჩევ ნო პროგ რა მას და სად იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
მი სი ნახ ვა და გაც ნო ბა? (კითხვა გა ეგ ზავ ნათ სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის დაწყე ბამ დე.)

 ვინ არ ის თქვე ნი პარ ტი ის ნა ძა ლა დე ვის რაიონის დე პუ ტა ტო ბის კან დი და ტი არ ჩევ ნებ ზე?
 სად შე იძ ლე ბა ვნა ხო თქვენს მი ერ ცეს კოს თვის წარ დგე ნი ლი მთლი ანი სია?
 ხომ ვერ მეტყვით სა გა რეო პო ლი ტი კა ში თქვე ნი პარ ტი ის პო ლი ტი კურ სტრა ტე გი ას ან ხომ არ შე-

გიძ ლი ათ მი მი თი თოთ სად შე იძ ლე ბა ამ აზე ინ ფორ მა ცი ის ნახ ვა?

აღ მოჩ ნდა, რომ ოთხი ვე კითხვა ზე მხო ლოდ ორ მა სუ ბი ექ ტმა უპ ას უხა. ყვე ლა ზე კარ გი შე დე გი ამ მხრივ 
პო ლი ტი კურ მა გა ერ თი ან ებ ამ “ახ ალი მე მარ ჯვე ნე ები” აჩ ვე ნეს, რად გან ყვე ლა შემ თხვე ვა ში მა თი პა სუ-
ხი ამ ომ წუ რა ვი გახ ლდათ. პო ლი ტი კურ მა გა ერ თი ან ებ ამ „ერ ოვ ნულ-დე მოკ რა ტი ული პარ ტია“ კი თა ვი 
აარ იდა მე სა მე კითხვა ზე პა სუხს და კითხვის ავ ტო რი გა და ამ ის ამ არ თა ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი-
სი ის ვებ გვერ დზე სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძებ ნად. 

4.4 მო ქა ლა ქე ებ ის კო მენ ტა რებ ზე გა მოხ მა ურ ება4.4 მო ქა ლა ქე ებ ის კო მენ ტა რებ ზე გა მოხ მა ურ ება

სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბის მხრი დან ორ მხრი ვი ინ ტე რაქ ცი ის შე სა მოწ მებ ლად სა გუ ლის ხმო 
მე თო დია მო ქა ლა ქე ებ ის კო მენ ტა რებ ზე გა მოხ მა ურ ება, რო მე ლიც ამ ოწ მებს რამ დე ნად 
პა სუ ხობს გვერ დის ად მი ნის ტრა ცია მო ქა ლა ქის შე კითხვებს, რომ ლე ბიც კო მენ ტა რე ბის 
ან პოს ტე ბის სა ხით გან თავ სდე ბა. მო ქა ლა ქე ებ ის ად მი გა მოხ მა ურ ებ ის სიხ ში რეს თან ერ-
თად, შე გიძ ლი ათ ჩა ატ არ ოთ შემ დე გი ტი პის მო ნი ტო რინ გი:
• და აკ ვირ დეთ და ტო ვე ბუ ლი კო მენ ტა რე ბის ში ნა არ სს, რა თა და ად გი ნოთ რამ დე ნად 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი კო მენ ტა რე ბი დევს გვერ დზე;
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• და აკ ვირ დეთ კითხვებ ზე ად მი ნის ტრა ტო რის პა სუ ხის ში ნა არ სს და და ას კვნათ, რამ დე ნად ამ ომ წუ რა ვი და 
კონ სტრუქ ცი ული იყო მი წო დე ბუ ლი უკ უკ ავ ში რი;

• აღ რიცხოთ მომ ხმა რე ბელ თა მი ერ და წე რი ლი კითხვე ბი სა და მათ ზე ად მი ნის ტრა ტო რის გან მი ღე ბუ ლი 
პა სუ ხე ბის რა ოდ ენ ობა. სის ტე მა ტუ რი აღ რიცხვის შემ თხვე ვა ში, თქვენ გექ ნე ბათ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტა ტის-
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი გვერ დის ინ ტე რაქ ცი ულ ობ ის ხა რის ხის შე სა ხებ.

ამ გვა რად, ხსე ნე ბუ ლი მე თო დე ბით შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა შე ამ ოწ მოთ, რამ დე ნად გა მო იყ ენ ება თქვენ თვის 
სა ინ ტე რე სო საკ ვლე ვი ობი ექ ტის გვერ დი სა დის კუ სიო პლატ ფორ მად, რამ დე ნად ხში რად პა სუ ხობს გვერ დის 
ად მი ნის ტრა ტო რი მო ქა ლა ქის მი ერ გვერ დზე და დე ბულ შე კითხვებს და ზო გა დად, შე აფ ას ოთ გვერ დზე წარ-
მო ებ ული კო მუ ნი კა ცი ის ხა რის ხი. 
                                  

მა გა ლი თე ბიმა გა ლი თე ბი:: 2012-2013 წლებ ში IDFI-ის მი ერ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის გვერ დე ბის მო ნი ტო რინ გი სას, 
შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტრო გახ ლდათ ერთ-ერ თი უწყე ბა, რომ ლის 
Facebook გვერ დზე საკ მა ოდ მა ღა ლი იყო მო ქა ლა ქე ებ ის ად მი გა მოხ მა ურ ებ ის ხა რის ხი. 

კო მენ ტა რე ბის რა ოდ ენ ობ ას თან (რაც გან საზღვრავს მომ ხმა რე ბელ თა აქ ტი ურ ობ ას) ერ თად სა ყუ რადღე ბოა კო მენ ტა რე ბის რა ოდ ენ ობ ას თან (რაც გან საზღვრავს მომ ხმა რე ბელ თა აქ ტი ურ ობ ას) ერ თად სა ყუ რადღე ბოა 
მა თი ში ნა არ სი: მა თი ში ნა არ სი: 
რა სა ხის კო მენ ტა რე ბი შე იძ ლე ბა შეგ ხვდეთ გვერ დის დათ ვა ლი ერ ებ ის ას;
რამ დე ნია ამ ათ გან და დე ბი თი, რამ დე ნი ნე იტ რა ლუ რი და რამ დე ნი უარ ყო ფი თი;
არ სე ბობს თუ არა ერ თი მომ ხმა რებ ლის მხრი დან სხვი სი სა ხე ლის გა მო ყე ნე ბით რამ დე ნი მე კო მენ ტა რის 

და წე რის ანუ ყალ ბი ან გა რი შე ბის ე.წ. „Fake accounts“ შექ მნის/გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა.

ამ ის შე სა მოწ მებ ლად,  მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში უნ და აღ რიცხოთ და გა ან ალ იზ ოთ შემ დე გი გა რე მო ებ ები:ამ ის შე სა მოწ მებ ლად,  მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში უნ და აღ რიცხოთ და გა ან ალ იზ ოთ შემ დე გი გა რე მო ებ ები:
თი თოეულ პოს ტზე და წე რი ლი კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რე ბი და მა თი პრო ფი ლი 

(შექ მნის თა რი ღი, ფო ტო ებ ისა და პოს ტე ბის გა ზი არ ებ ის სიხ ში რე, მე გო ბარ-
თა რა ოდ ენ ობა და შე მად გენ ლო ბა);

კო მენ ტა რე ბის ში ნა არ სი;
ყვე ლა ზე აქ ტი ური მომ ხმა რებ ლე ბი და მათ მი ერ და წე რი ლი კო მენ ტა რე ბის 

რა ოდ ენ ობა;
ყვე ლა ზე აქ ტი ური მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ მო წო ნე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი დატ-

ვირ თვის მქო ნე Facebook გვერ დე ბი.

სა ეჭ ვოა იმ მომ ხმა რებ ლის გვერ დი, თუ მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ:სა ეჭ ვოა იმ მომ ხმა რებ ლის გვერ დი, თუ მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ:
• შექ მნი ლია რამ დე ნი მე თვის წინ;
• მომ ხმა რე ბელს სა კუ თარ კე დელ ზე არა აქ ვს სხვა აქ ტი ვო ბა, გარ და სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბის სი ახ ლე ებ ის 

გა ზი არ ებ ისა;
• კონ კრე ტუ ლი უწყე ბის გვერ დზე დღე ში ათ ობ ით და დე ბი თი ში ნა არ სის კო მენ ტარს ტო ვებს, მაგ რამ არ-

ცერ თი მათ გა ნი არ არ ის შე კითხვა ან პრობ ლე მის გა ზი არ ება;
• მო წო ნე ბუ ლი აქ ვს მხო ლოდ სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბის Facebook გვერ დე ბი;
• მე გობ რე ბის სი აში და მა ტე ბუ ლი ჰყავს  სხვა ას ეთ ივე სა ეჭ ვო Facebook-ის ან გა რი შე ბი.
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4.5 მომ ხმა რებ ლის კო მენ ტა რე ბის ცენ ზუ რის ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნა4.5 მომ ხმა რებ ლის კო მენ ტა რე ბის ცენ ზუ რის ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნა

Facebook გვერ დე ბის ად მი ნის ტრა ტო რებს შე უძ ლი ათ 
გა ფილ ტრონ და წა შა ლონ კრი ტი კუ ლი ში ნა არ სის კო-
მენ ტა რე ბი. ამ გვა რი ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე-
ვა ში კითხვის ნიშ ნის ქვეშ დგე ბა გვერ დის ღიაობა. 
ამ ის დად გე ნის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი მე თო დია 
ახ ლად და დე ბუ ლი კო მენ ტა რე ბის დათ ვა ლი ერ ება და 
კრი ტი კუ ლი კო მენ ტა რე ბის თვის სუ რა თის (Screen shot) 
გა და ღე ბა. რამ დე ნი მე ხან ში, ხე ლა ხა ლი მო ნი ტო რინ-ხე ლა ხა ლი მო ნი ტო რინ-
გის დროს, თუ აღ მო აჩ ენთ, რომ კო მენ ტა რი წაშ ლი ლია, გის დროს, თუ აღ მო აჩ ენთ, რომ კო მენ ტა რი წაშ ლი ლია, 
გექ ნე ბათ ცენ ზუ რის ფაქ ტის და მა დას ტუ რე ბე ლი ფო ტო. გექ ნე ბათ ცენ ზუ რის ფაქ ტის და მა დას ტუ რე ბე ლი ფო ტო. 

კო მენ ტა რე ბის წაშ ლა ზე მი უთ ით ებს ის ფაქ ტიც, თუ ცალ კე ული პოს ტის ქვე-თუ ცალ კე ული პოს ტის ქვე-
მოთ გან თავ სე ბუ ლი არ არ ის იმ რა ოდ ენ ობ ის კო მენ ტა რი, რაც მი თი თე ბუ-მოთ გან თავ სე ბუ ლი არ არ ის იმ რა ოდ ენ ობ ის კო მენ ტა რი, რაც მი თი თე ბუ-
ლია კონ კრე ტუ ლი პოს ტის ქვეშ.ლია კონ კრე ტუ ლი პოს ტის ქვეშ. 

არ ას ას ურ ვე ლი კო მენ ტა რე ბის წაშ ლას თან ერ თად, გვერ დის მფლო ბე ლებს 
კო მენ ტა რე ბის და მალ ვის უფ ლე ბაც აქ ვთ. მი სი გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, 
კო მენ ტა რის ავ ტო რი ვერ ხვდე ბა, რომ მი სი მო საზ რე ბა გვერ დის ად მი ნის-
ტრა ტორ მა სხვა ად ამი ან ებ ის თვის შე უმ ჩნე ვე ლი გა ხა და. 

4.6 ინ ტე რაქ ცი ული აპ ლი კა ცი ები4.6 ინ ტე რაქ ცი ული აპ ლი კა ცი ები

მთავ რო ბა სა და მო ქა ლა ქეს შო რის 

სო ცი ალ ური ქსე ლე ბით ეფ ექ ტუ რი კო-

მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბის თვის მნიშ-

ვნე ლო ვა ნია ინ ტე რაქ ცი ული აპ ლი კა-

ცი ებ ის  შექ მნა. არ სე ბობს სხვა დას ხვა 

სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გია, რო მელ საც 

მი მარ თა ვენ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე-

ბი და პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი (პარ-

ტი ები ან კან დი და ტე ბი) მო ქა ლა ქე ებ ის 

ინ ფორ მი რე ბის, მა თი აზ რის მოს მე ნი სა 

თუ  გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში მო ნა-

წი ლე ობ ის შე საძ ლებ ლო ბის გა ფარ თო-

ებ ის თვის. 

ინ ტე რაქ ცი ული აპ ლი კა ცი ებ ის რა ოდ ენ ობ ას თან ერ თად სა გუ ლის ხმოა მა თი ში ნა არ სობ რი ვი დატ ვირ თვაც. 

აპ ლი კა ცი ებ ის რა ოდ ენ ობა მი უთ ით ებს იმ აზე, რომ სამ თავ რო ბო უწყე ბა მო ქა ლა ქე ებს ურ თი ერ თო ბის რამ-

დე ნი მე მე ქა ნიზ მს სთა ვა ზობს. თუმ ცა, თუ ამ აპ ლი კა ცი ებ ის უმ ეტ ეს ობა გა სარ თო ბია ან ცალ მხრი ვი ინ ტე რაქ-
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ცი ის თვი საა გან კუთ ვნი ლი და არ მოიაზრებს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის თვის მო სახ ლე ობ ის მი ერ 

სა კუ თა რი წი ნა და დე ბე ბის გა ზი არ ებ ას, ეს ნიშ ნავს, რომ ორ გა ნი ზა ცია ნაკ ლებ მზა ობ ას გა მოთ ქვამს, გა ით ვა-

ლის წი ნოს მო ქა ლა ქე ებ ის აზ რი ან ჩარ თოს ის ინი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. 

სა ქარ თვე ლო ში Facebook გვერ დებ ზე  შეხ ვდე ბით ის ეთ აპ ლი კა ცი ებს, რო გო რი ცაა „ახ ალი თა ობ ის იდეა პრე-

მი ერს“ (პრე მი ერ-მი ნის ტრის, ირ აკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის ოფ იცი ალ ურ Facebook-გვერ დი), ვი ზუ ალ იზ ებ ული მო-

ნა ცე მე ბი და ვი დეოები (სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის Facebook-გვერ დი), აპ ლი კა ცია „ჩე მი კან დი და ტი“ (2012 

წელს წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის წარ მო ებ ის ას გა მო იყ ენა მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კურ მა გა ერ თი ან ებ ამ 
,,ერ თი ანი ნა ცი ონ ალ ური მოძ რა ობა”), გა მო იწ ერე სი ახ ლე (ელ-ფოს ტა ზე სი ახ ლე ებ ის მის ვლის აპ ლი კა-

ცია), Youtube Channel, Flickr, Twitter, Live Stream (სა ჯა რო დის კუ სი ებ ის მო საწყო ბად), ღია პე ტი ცი ები (პე ტი ცი ის 

შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბა), გა მო კითხვე ბი (აზ რის და ფიქ სი რე ბის სა შუ ალ ება თი თოეულ სა კითხზე). 

ამ აპ ლი კა ცი ებ ის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის შე სა ფა სებ ლად, შე გიძ ლი ათ შე ამ ოწ მოთ:ამ აპ ლი კა ცი ებ ის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის შე სა ფა სებ ლად, შე გიძ ლი ათ შე ამ ოწ მოთ:

• ტექ ნი კუ რად რამ დე ნად გა მარ თუ ლად მუ შა ობს თი თოეული მათ გა ნი;

• რამ დე ნად ხში რად და ინ ოვ აცი ური ხერ ხე ბით მო უწ ოდ ებს ად მი ნის ტრა ტო რი მო ქა ლა ქე ებს აპ ლი კა ცი ის 

გა მო ყე ნე ბის კენ;

• რამ დე ნად ხში რად იყ ენ ებს აპ ლი კა ცი ას მომ ხმა რე ბე ლი;

• მომ ხმა რე ბე ლი რამ დე ნად ხში რად გა მოთ ქვამს მო საზ რე ბას თი თოეულ აპ ლი კა ცი ას თან და კავ ში რე ბით 

(მო წო ნე ბის, კო მენ ტა რის, გა ზი არ ებ ის და ა.შ. რა ოდ ენ ობა).
 

მა გა ლი თი: მა გა ლი თი: 2012-2013 წლებ ში  ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის გვერ დის ად მი ნის ტრა ტო რებს მო ქა-
ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის საკ მა ოდ ინ ოვ აცი ური სტრა ტე გია ჰქონ დათ შე მუ შა ვე ბუ ლი: უშუ ალ ოდ ცეს-
კოს საქ მი ან ობ ის  გა შუ ქე ბის გარ და, ეს გვერ დი მომ ხმა რებ ლებს აც ნობ და სა ინ ტე რე სო ფაქ ტს სხვა-
დას ხვა ქვეყ ნის სა არ ჩევ ნო გა მოც დი ლე ბი დან, რუბ რი კით „იც ით თუ არა, რომ“. გარ და ამ ისა, ცეს კომ 
ჩა ატ არა ონ ლა ინ გა მო კითხვა, Facebook-ზე კითხვის დას მის აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ობ ით. 4

4 საჯარო დაწესებულებების Facebook-გვერდების ანალიზი იანვარ-აპრილის მონიტორინგის შედეგები. ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 2012.
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2014 წელს IDFI-მ შექ მნა ინ ტერ ნე ტის მომ ხმა რე ბელ თა შეზღუდ ვის შემ თხვე ვე ბის ამ სახ ვე ლი ინ ეტ რაქ ტი ული 
რუ კა www.freedomtointernet.com. 

რო გორც ფი ზი კურ, ისე იურ იდი ულ პირს სა შუ ალ ება აქ ვს ვებ გვერ დზე ატ ვირ თოს ინ ტერ ნეტ შეზღუდ ვის შემ-
თხვე ვე ბი, მა თი ად გი ლის, დრო ისა და შემ თხვე ვის მცი რე აღ წე რის მი თი თე ბით. ამ გვა რი ფაქ ტე ბი შე იძ ლე-
ბა მო იც ავ დეს ცენ ზუ რას, თვალ თვალს, პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უხ ებ ლო ბის დარ ღვე ვას, დევ ნას ონ ლა ინ 
აქ ტი ვო ბის გა მო, ვებ გვერ დე ბის გა ფილ ტვრა-დაბ ლოკ ვას და ა.შ. პლატ ფორ მა ზე შეტყო ბი ნე ბის ატ ვირ თვა 
ან ონ იმ ურ ად აც შე საძ ლე ბე ლია.

სა კუ თა რი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბი სას ან უბ რა ლოდ ინ ტერ-
ნე ტის მოხ მა რე ბი სას, თუ აღ მო აჩ ენთ დარ ღვე ვებს, შე გიძ ლი ათ 
აღ ნიშ ნულ პორ ტალ ზე ან ონ იმ ურ ად ან თქვე ნი სა ხე ლით და წე-
როთ ინ ფორ მა ცია. ამ ის თვის პირ ველ რიგ ში გაიარეთ რე გის-
ტრა ცია. რერე გისგის ტრატრა ციცი ის ორი ფორის ორი ფორ მა არმა არ სესე ბობს: ანბობს: ან ონონ იმიმ ური და ური და 
ჩვეჩვე ულულ ებებ რირი ვი. ვი. 

ჩვე ულ ებ რი ვი რე გის ტრა ცი ის ჩვე ულ ებ რი ვი რე გის ტრა ცი ის დროს უნ და და აფ იქ სი როთ შემ-
დე გი ინ ფორ მა ცია:
 სა ხე ლი, გვა რი;
 მომ ხმა რებ ლის სა ხე ლი;
 პა რო ლი;
 ელ-ფოს ტა;
 და წე სე ბუ ლე ბა/ორ გა ნი ზა ცია (არ არ ის სა ვალ დე ბუ ლო);
 პო ზი ცია (არ არ ის სა ვალ დე ბუ ლო).

ან ონ იმ ური რე გის ტრა ცი ის დროს ან ონ იმ ური რე გის ტრა ცი ის დროს აუც ილ ებ ლად  უთ ით ებთ 
მომ ხმა რებ ლის სა სურ ველ სა ხელ სა და პა როლს. იმ შემ თხვე-
ვა ში, თუ გინ დათ, რომ ვებ გვერ დის ად მი ნის ტრა ტო რის გან მი-
იღ ოთ გა მოხ მა ურ ება, უნ და მი უთ ით ოთ თქვე ნი ელ-ფოს ტაც. 

ავ ტო რი ზა ცი ის გავ ლის შემ დეგ შე დით პორ ტალ ზე და და არ ეგ-
ის ტრი რეთ თქვენს მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი ინ ტერ ნეტ ცენ ზუ რის 
ფაქ ტი. ცალ კე ული შემ თხვე ვის ატ ვირ თვი სას უნ და მო ნიშ ნოთ 
შემ დე გი ინ ფორ მა ცია: თქვე ნი სტა ტუ სი/პრო ფი ლი, ინ ტერ-
ნე ტის მოხ მა რე ბის შემ ზღუდ ვე ლი და წე სე ბუ ლე ბა/სუ ბი ექ ტი, 
შეზღუდ ვის ობი ექ ტი, შემ თხვე ვის ად გი ლი (შე საძ ლე ბე ლია 
რუ კა ზე ზუს ტი ად გი ლის მი თი თე ბაც), შემ თხვე ვის სა ხე ობა, 
ქვე ყა ნა. ამ ყვე ლა ფერ თან ერ თად, შე საძ ლებ ლო ბა გაქ ვთ დე-
ტა ლუ რად აღ წე როთ ინ ცი დენ ტის ის ტო რია და არ სი.

5. ინ ტერ ნეტ ცენ ზუ რის შემ თხვე ვე ბის და ფიქ სი რე ბა5. ინ ტერ ნეტ ცენ ზუ რის შემ თხვე ვე ბის და ფიქ სი რე ბა
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5. ინ ტერ ნეტ ცენ ზუ რის შემ თხვე ვე ბის და ფიქ სი რე ბა შე ჯა მე ბაშე ჯა მე ბა

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში გან ხი ლუ ლი იყო სა ქარ თვე ლო ში ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ხა რის ხის შე მოწ მე-
ბი სა და ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის აღ მო ჩე ნის ძი რი თა დი მე თო დე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
აქ ცენ ტი გა კეთ და მო ქა ლა ქე ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის არ სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
შე ფა სე ბა სა და დაკ ვირ ვე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მა სა ლა შე იძ ლე ბა სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნდეს ონ ლა ინ აქ ტი ვიზ მით, 
ინ ტერ ნეტ კო მუ ნი კა ცი ითა და ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა მიზ ნე ჯგუ-
ფის თვის (ჟურ ნა ლის ტე ბი, სტუ დენ ტე ბი, აქ ტი ვის ტე ბი და ა.შ). 
მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე თო დო ლო გი ის და კონ კრე ტე ბა, დაკ ვირ ვე ბის შე დე გე ბის 
თან მიმ დევ რუ ლი აღ წე რა, შე ნიშ ვნე ბის აღ რიცხვა და გა მოვ ლე ნი ლი ტენ დენ ცი ებ ის მრა ვალ ჯე რა დი გა და-
მოწ მე ბა.
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შენიშვნებიშენიშვნები


