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9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა

7. ს-დ საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო
შესყიდვების, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, 
ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები

6.  საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც
მიზნად ისახავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა

უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების უზრუნველყოფას

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების
ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო
რესურსების შესახებ

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება: 
 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 
 

1. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებულ ქვე-განყოფილებაში - ,,მინისტრი“ სასურველია 
მოიძიებოდეს მინისტრის კომპეტენციის აღწერა და მინისტრის საკონტაქტო რეკვიზიტები: 
სამუშაო ელ-ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 

 

2. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მინისტრს ჰყავს პირველი მოადგილე და ოთხი 
მოადგილე. ქვე-განყოფილებაში სათაურად „მინისტრის მოადგილეები“ მოყვანილია ინფორმაცია 
მხოლოდ სამი მოადგილის შესახებ. ინფორმაცია მინისტრის მეოთხე და მეხუთე მოადგილის 
შესახებ ვებ-გვერდზე არ მოიძიება. ამასთან, სასურველია ქვე-განყოფილებას დაემატოს 
ინფორმაცია ამ მოადგილეთა შესახებ, რომელთა ბმულზეც გადასვლისას, იმ შემთხვევაში, თუ 
თანამდებობა ვაკანტურია მოყვანილი იქნება შემდეგი ინფორმაცია: ,,თანამდებობა დაკავებული 
არ არის“, ,,მოადგილე ჯერ არ დანიშნულა“ ან მისთ.  



ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში აგრეთვე სასურველია მოიძიებოდეს მინისტრის ყველა 
მოადგილის კომპეტენციის აღწერა და მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ-ფოსტები, 
მისაღებების (თანაშემწეთა) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 

 

ქვე-განყოფილებაში აგრეთვე არ მოიძიება მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილის ფოტოსურათი: 

 

3. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შენობის 
მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა, ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი 
წერილობითი აღნიშვნა, აგრეთვე სამინისტროს ელ.ფოსტის მისამართი და სამინისტროს 



სისტემის ერთიანი სარეკვიზიტო ცნობარი (სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის, 
მათ შემადგენლობაში არსებული შიდა სტრუქტურული ერთეულების (სამმართველოების ან 
განყოფილებების), სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების და სამინისტროს სახელმწიფო 
კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სატელეფონო ცნობარი, 
ელ. ფოსტა,  საფოსტო მისამართი და ფაქსის ნომრები): 

 

4. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დაფუძნების 
თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის ისტორია და სამინისტროს მოქმედი 
დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების, ამოცანების და უფლებამოსილებების დეტალური 
აღწერა: 

 



 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს სისტემის სტრუქტურულ  ხეზე (განყოფილება 
„სამინისტროს შესახებ“, ქვე-განყოფილება „სტრუქტურა“) მოყვანილი ინფორმაცია ნაკლულია, არ 
არის მოცემული საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს 
სტრუქტურული ქვედანაყოფის - ცხელი ხაზის განყოფილების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის: იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა თემის განვითარების 
ცენტრის შესახებ ინფორმაციული ბლოკი. ამასთან, მინისტრის ორი მოადგილის შესახებ, 
საფინანსო ეკონომიკური სამმართველოს, სოციალურ საკითხთა სამმართველოსა და უძრავი 
ქონების რეგისტრაციის სამმართველოს ინფორმაციული ბლოკები არ იხსნებიან: 

 

 

6. სამინისტროს ვებ-გვერდზე სრულად არ არის მოცემული ინფორმაცია საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების შესახებ. კერძოდ, არ მოიძიება 
შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 



• სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 
 

• სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების შემდეგი საკონტაქტო 
რეკვიზიტები - მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 
 

 
• საფინანსო დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს 

 

უფროსის 
ფოტოსურათი: 

 



• უძრავი ქონების რესტიტუციის სამმართველოს უფროსის და სოციალურ საკითხთა 
სამმართველოს უფროსის მოადგილის ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მათი 
კომპეტენციის აღწერა და საკონტაქტო რეკვიზიტები - სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების 
(თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 

 

 
 

• სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელთა კომპეტენციის აღწერა. 
 

7. სამინისტროს ვებ-გვერდზე სრულად არ არის მოცემული ინფორმაცია საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების შესახებ. კერძოდ, არ მოიძიება 
შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• სამინისტროს ტერიტორიული დანაყოფების ხელმძღვანელების კომპეტენციის აღწერა და 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები: 
 

 
 

 



• სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საფოსტო მისამართები (საფოსტო ინდექსზე 
მითითებით) და შენობათა მდებარეობის აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკები; 
 

• სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების ელექტრონული ფოსტის მისამართები, 
საკონტაქტო ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები. 
 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

8. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა 
ბაზები: ტენდერებისა და ვაკანსიათა არქივი, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, ერთიანი 
განყოფილება „პროგრამები“ და „სამართლებრივი აქტები“ („კანონმდებლობა“), სამინისტროს 
საქმიანობის ერთიანი წლიური და კვარტალური ანგარიშები, (ქვე-)განყოფილება „პარტნიორობა 
საქართველოს ორგანიზაციებთან“ შესაბამისი ინფორმაციული შიგთავსით და ა.შ.  

ვებ-გვერდზე განთავსებული ლტოლვილთა და დევნილთა სტატისტიკა მოცემულია 2011 წლის 
აპრილის მდგომარეობით, ხოლო ცხელ ხაზში შემოსული ზარების დეტალური ანგარიშის შესახებ 
უახლესი ინფორმაცია მოცემულია 2011 წლის მაისის მდგომარეობით: 

 

 

ამასთან, ისეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციულ ბმულებზე (ბანერებზე), როგორებიცაა „ცხელი 
ხაზი“, „მოქალაქეთა მისაღები ცენტრი“, „რეაბილიტირებული ობიექტები“, „სტატისტიკა“, 
„საპრეზიდენტო პროგრამა ჩემი სახლი“, „თემის განვითარების ცენტრი“ და „ახალი სახლი ახალი 
ცხოვრებისათვის“ წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ მთავარ გვერდზე გადასვლით, რაც 
სირთულეს ქმნის მომხმარებელისათვის აღნიშნული ინფორმაციის მოძიების მხრივ: 

 



 

 

9. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება შემოსული/გასული კორესპონდენციის რეგისტრი, 
ამასთან მოცემულია ცხელ ხაზში შემოსული ზარების რეგისტრი, რაც შესაძლებელს ხდის 
აღნიშნული რეგისტრის გაფართოებას და მასზე სამინისტროში შესული/სამინისტროდან გასული 
დოკუმენტალური კორესპონდენციის ანგარიშების მიბმასაც. 

 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები 

10. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სამინისტროს საქმიანობის ერთიანი ყოველწლიური ანგარიში და 
მიმდინარე კვარტალური მოხსენებები/ანგარიშები.  

11. საჭიროა ვებ-გვერდზე განცალკევებულად არსებობდეს (ქვე-)განყოფილება „პარტნიორობა 
საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება პარტნიორობის შესაბამისი 
ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და სამინისტროს პარტნიორ ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების 
ბმულები. 

12. სასურველია სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებობდეს ერთიანი (ქვე-)განყოფილება - 
,,პროგრამები“, რომელიც მოიცავს იმ პროგრამების ჩამონათვალს, რომლის დამკვეთი, 
შემსრულებელი ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს სამინისტრო. 



მოცემული (ქვე-) განყოფილება აგრეთვე უნდა მოიცავდეს პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე 
ღონისძიებათა შესახებ სრულ ცნობებსა და მათი შესრულების შესახებ (წლიურ) მოხსენებებს. 
ამასთან, მთავარ გვერდზე მოცემულია ბანერის სახით არსებული ერთადერთი პროგრამის - 
საპრეზიდენტო პროგრამის „ჩემი სახლი“ ვებ-გვერდზე გადასასვლელი ბმული: 

 

  სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 

 

 13. 

 

მართალია სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულია საკმაოდ ვრცელი, თემატურად 
განთავსებული სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების 
მონაცემთა ბაზა (დევნილთა, ლტოლვილთა, მიგრაციის და რეპატრიაციის საკითხები), თუმცა 
არ არსებობს ერთიანი განცალკევებული განყოფილება - ,,სამართლებრივი აქტები“. 
აღნიშნული განყოფილება სასურველია მოიცავდეს ოთხ ქვეგანყოფილებას - ,,საკანონმდებლო 
აქტები“, ..კანონქვემდებარე აქტები“ , ,,საერთაშორისო ხელშეკრულებები/კონვენციები“ და 
,,სამართლებრივი აქტების პროექტები“: 

• შესაქმნელი ქვე-განყოფილება ,,საკანონმდებლო აქტები“ სასურველია ვებ-გვერდზე 
განთავსებული აქტების გარდა მოიცავდეს აგრეთვე: საქართველოს კანონს - 
,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“, ,,საქართველოს მთავრობის 
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” საქართველოს კანონს, 
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონს; 



 
• შესაქმნელი ქვე-განყოფილება ,,კანონქვემდებარე აქტები“ სასურველია ვებ-გვერდზე 

განთავსებული აქტების გარდა მოიცავდეს აგრეთვე: 

 

,,საქართველოს ლტოლვილთა და 
განსახლების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 
2004 წლის 29 მაისის N43 აწ უკვე ძალადაკარგულ დადგენილებას; 

• შესაქმნელი ქვე-განყოფილება - ,,სამართლებრივი აქტების პროექტები“ უპირველეს 
ყოვლისა სასურველია მოიცავდეს სამინისტროს დებულების მე-4 მუხლის, მე-2 პუნქტის, 
მ) ქვეპუნქტის თანახმად მინისტრის მიერ 

 

დადგენილი წესით საქართველოს 
პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობისათვის განსახილველად წარსადგენი 
სამართლებრივი აქტების პროექტებს. 

აგრეთვე არ მოიძიება სამინისტროს მოქმედი შინაგანაწესი. აღნიშნული აქტი (საქართველოს 
ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის 2008 წლის 1 ივლისის N78 ბრძანებას ,,საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“) სასურველია განთავსდეს 
შესაქმნელ განცალკევებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად - „შინაგანაწესი“. 

განყოფილებაში „სამინისტროს შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „დეპარტამენტები“ არ 
მოიძიება დევნილთა საკითხების დეპარტამენტისა და მიგრაციის, რეპატრიაციისა და 
ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის დებულებები. 

 

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
უზრუნველყოფას 

 

14. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა 
მიმოხილვა. 

15. სამინისტროს ვებ-გვერდზე საერთოდ არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს საქმიანობის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია ინფორმაციის 
თავისუფლებასთან / საჯარო ინფორმაციის ღიაობასთან: ვებ-გვერდზე არ არსებობს საჯარო 
ინფორმაციასთან დაკავშირებული განცალკევებული განყოფილება. არ მოიძიება საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის 
ვინაობის (სახელი და გვარი), თანამდებობისა და საკონტაქტო რეკვიზიტების შესახებ 
ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა 
გასაჩივრების შესახებ ცნობები და სამინისტროში შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და 
გაცემის მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ 
ინფორმაცია. აგრეთვე ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრისა და 



საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ჩამოსატვირთი ფორმები/ნიმუშები. (პროექტ ,,საჯარო 

ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტიდან გამოითხოვა საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემის წლიური ანგარიში, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც 
შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:  

http://www.opendata.ge/pdf_files/okupirebuli0001.pdf). 

  

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები 

16. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „ტენდერები“, სადაც მოყვანილი იქნებოდა 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო 
შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, 
პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) შესახებ ინფორმაცია. 

17. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა 
ბლოკი/განყოფილება, სადაც მოყვანილი იქნებოდა სამინისტროსა და ფიზიკურ/იურიდიულ 
პირებს შორის, აგრეთვე სამინისტროსა და სხვა საჯარო დაწესებულებებს შორის გაფორმებულ 
ადმინისტრაციულ (სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები.  

  

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

18. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „ვაკანსიები“, რომელშიც მოყვანილ იქნებოდა 
სამინისტროში ვაკანტურ თანამდებობათა და ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები 
კანდიდატისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალი, საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი, საჯარო თანამდებობათა 
დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (სამინისტროს მიერ კანდიდატთა პერსონალური 
მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) მითითებით, საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან დაკავშირებული 
პრეტენზიების წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების გზით გასაჩივრების წესის აღწერა 
და ა.შ. 
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 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

19. ფინანსური ხასიათის ინფორმაციიდან ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია მხოლოდ საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილი 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების შესახებ ინფორმაცია. ვებ-გვერდზე აგრეთვე უნდა 
მოიძიებოდეს შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის 
შესახებ ზოგადი ინფორმაცია;  

• საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი თანამდებობის პირთა 
ჩამონათვალი და საშტატო განრიგი სამინისტროს კონკრეტულ საშტატო ერთეულზე 
გათვალისწინებული ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია); 

• სამინისტროს სრული სისტემის თანამშრომლებზე  გაცემული ხელფასების, დანამატების 
და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ 
პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე);  

• უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის 
სახელმწიფო ერთეულების მიერ სამინისტროსათვის გამოყოფილი ფინანსური 
დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა; 
 

• შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივით 
განხორციელებული იმ პროექტებისა და პროგრამების (სოციალური, მიზნობრივი, 
კვლევითი, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს განვითარებაზე 
მიმართული და მისთ.) სავარაუდო და ფაქტობრივი ხარჯთაღრიცხვა, რომელთა 
დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს 
სამინისტრო; 
 

• საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სამინისტროსათვის გამოყოფილი 
თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია. 
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5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა
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 ნავიგაცია 
 
ვებ-გვერდის რუკა არასათანადო ადგილზეა განთავსებული, რუკა უნდა იმყოფებოდეს ნაკლებად 
პრიორიტეტულ ადგილზე: 
 

 
 
 
 ძიება 

 
ძიების მოდულში პრიორიტეტად განსაზღვრულია ლათინური ფონტი, საჭიროა მისი 
ქართულით შეცვლა:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 
 
ვებ-გვერდის მთავარი ფონტი საკმაოდ ცუდად გამოიყურება, რთულია მისი აღქმა და წაკითხვა: 
 

 
 
ვებ-გვერდებში შეძლებისდაგვარად გამოყენებული უნდა იქნას Sylfaen-ის ან Glaho-ს ფონტი; 
 
 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

მთავარ გვერდზე განთავსებული სურათები საკმაოდ დიდი ზომისა და მოცულობისაა, რის გამოც 
ვებ-გვერდი ნელდება და გვიანდება მისი ჩატვირთვა, მაგალითად შემდეგი სურათები: 
 

 
 



 
 
ნებისმიერი სურათი უნდა იყოს დაპატარავებული შესაბამის ზომაზე, რომ მოხდეს ვებ-გვერდის 
სწრაფი ჩატვირთვა; 
 
 ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან 

ვებ-გვერდის სოლიალურ ქსელებში გაზიარების ფუნქცია გაუმართავია. მაგალითად თუ 
რომელიმე სიახლეს ვაზიარებთ Facebook-ში, რეალურად ვრცელდება არა ის გვერდი საიდანაც 
მოხდა გაზიარება, არამედ მისი განსხვავებული და არადაპტირებული ვერსია: 

 



 
აღნიშნული ვერსია გამიზნული ბეჭვდისთვის და არა გაზიარებისთვის; 
 
 უსაფრთხოება 

ვებ-გვერდზე დაშვებულია მნიშვნელოვანი შეცდომა უსაფრთხოების კუთხით. ეს პროგრამული 
წუნი შეიძლება სახიფათო აღმოჩნდეს ვებ-გვერდისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია 
როგორც  ვებ-გვერდის დაზიანებისთვის, ასევე ვებ-გვერდიდან ნებისმიერი ინფორმაციის 
მოპოვებისთვის. ჩვენ სპეციალურად არ ვწერთ  თუ სად არის დაშვებული შეცდომა, თუმცა 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტექნიკურ პირთა დაინტერესების შემთხვევაში 
მივაწვდით სრულ ანალიზს: 
 

 
 დამატებითი პარამეტრები 

ვებ-გვერდის სისტემა არ იძლევა საძიებო სისტემებში მისი ინდექსაციისთვის: 
 

 
 
ტესტირების შედეგად გამოვლიდა, რომ საძიებო სისტემებს დაინდექსებული აქვთ მხოლოდ 
ისეთი გვერდები, როგორიც არის: ვებ-გვერდის პირველი გვერდი, PDF ფაილები და სხვა. ხოლო 
ისეთი გვერდები, როგორიც არის სიახლეები, კითხვა-პასუხი და სხვა არ არის ინდექსირებული: 
 



 
 
ასევე საძიებო სისტემებში შეიმჩნევა ძველი დაინდექსებული გვერდები, რომელიც გამოიყურება 
შემდეგნაირად: 
 

  
ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდს ესაჭიროება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. მისი შრიფტი და დარღვეული 
სტრუქტურა ცუდ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ასევე უნდა აღინიშნოს, ის დეტალი, რომ ვებ-გვერდი 
არ არის ინდექსირებადი საძიებო სისტემაში, რაც ხელს უშლის ვებ-გვერდის ხელმისაწვდომობას, 
აქვს უსაფრთხოების პრობლემა, არასწორად არის გაკეთებული ელექტრონული რესურსის 
ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან და სხვა. 


