
1 
 

 

 
 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის ოფიციალური ვებ-გვერდის  (www.gnerc.org) 

საინფორმაციო გამჭვირვალობისა და ელექტრონული მმართველობის 
შეფასებითი მონიტორინგი 

 

2012 წლის 17 თებერვალი 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ყველა უფლება დაცულია 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

ა. მაჭავარიანის ქ. #4, ბინა1.  0179. საქართველო, თბილისი. 

Tel: +995322 996364. 

www.idfi.ge / www.opendata.ge 

info@idfi.ge 

http://www.gnerc.org/�
http://www.idfi.ge/�
http://www.opendata.ge/�
mailto:info@idfi.ge�


2 
 

 

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისია 

www.gnerc.org 

 

გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები 

 

 

 

 

 

 

15,38%

84,62%

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI 
პარამეტრების მიხედვით

www.gnerc.org 
გამჭვირვალობის
ხარისხი

http://www.gnerc.org/�


3 
 

 

 

 

0,00%

17,00%

54,50%

40,13%

37,43%

23,29%

35,17%

14,00%

62,90%

0,00%

40,00%

40,00%

30,77%

33,33%

50,00%

60,00%

12,50%

62,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

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
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საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 
კომისიის  ვებ-გვერდზე არ მოიძიება: 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

1. ვებ-გვერდზე არ მოიძება კომისიის ხელმძღვანელობის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია, 
კერძოდ: 

1. არ მოიძიება კომისიის თავმჯდომარის კომპეტენციის აღწერა და აგრეთვე, თავმჯდომარის 
საკონტაქტო რეკვიზიტები - მისაღების (თანაშემწის) საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, 
სამუშაო ელ.ფოსტა და ფაქსის ნომერი: 
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2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა, 
კომისიის საფოსტო მისამართი და კომისიის შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა. 

3. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „საკონტაქტო ინფორმაცია“ მოცემულია კომისიის 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, თუმცა სასურველია, აქვე მითითებულიც იყოს, რომ მოცემული 
ნომერი წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერს. 

ამასთან, ხსენებულ განყოფილებაში მოცემული ტელეფონის ნომრები მოცემულია ძველი 
სატელეფონო კოდებით: 

 

4. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება კომისიის სრული სარეკვიზიტო ცნობარი (კომისიის აპარატის 
სტრუქტურული ერთეულების (მ.შ. სამმართველობისა და სამსახურების) და აპარატის 
თანამშრომელთა სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის ნომრები); არ მოიძიება 
აგრეთვე, კომისიის მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღებისა და მათთან მუშაობის 
გრაფიკი. 

5. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „ჩვენს შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„კომისია“ მოცემულია კომისიის ისტორიის შესახებ ძალზედ მწირი ინფორმაცია: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ისტორია“, სადაც 
განთავსდება კომისიის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის 
ისტორია. 

6. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ჩვენს შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „კომისია“ სასურველია, განთავსდეს კომისიის მოქმედი დებულების თანახმად 
განსაზღვრული კომისიის სტატუსის, ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების დეტალური აღწერა: 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

7. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება კომისიის სტრუქტურის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია,  
კერძოდ: 

• არ მოიძიება კომისიის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი; 
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•  არ მოიძიება კომისიის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციის, 
ფუნქციებისა და მიზნების აღწერა; 
 

• არ მოიძიება კომისიის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების 
სახელები და გვარები, ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, 
კომპეტენციის აღწერა და აგრეთვე მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, 
მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;  

 
• არ მოძიება კომისიის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ელექტრონული ფოსტის 

მისამართები და საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 
 

ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ჩვენს შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „სტრუქტურა“ წარმოდგენილ სტრუქტურულ (სქემატურ) ხეზე მოყვანილი 
ინფორმაციული ბლოკები არ ეხმაურება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2012 წლის 28 თებერვალის „საქართველოს 
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ №2 დადგენილების II კარში მოყვანილ კომისიის აპარატის მოქმედი 
სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალს. შესაბამისად, სასურველია სტრუქტურულ ხეზე 
მოყვანილ იქნეს მოქმედი დებულებით განსაზღვრული დეპარტამენტებისა და მათი 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების - სამმართველოების სრული და ზუსტი სახელწოდებები: 
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8. კომისიის მოქმედი დებულების თანახმად კომისიას მასზე დაკისრებული ფუნქციების 
შესასრულებლად ჰყავს აპარატი. ხოლო კომისიის აპარატის საქმიანობას კოორდანიციას უწევს 
აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც ჰყავს მოადგილე. შესაბამისად, ვებ-გვერდზე არ არის 
მოცემული აღმასრულებელი დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის 
შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია. კერძოდ, არ მოიძიება აღმასრულებელი დირექტორისა და 
მისი მოადგილის სახელი და გვარი, ფოტოსურათი, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, 
უფლებამოსილებათა აღწერა და მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, 
მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები. სასურველია ზემოთხსენებული 
ინფორმაცია განთავსდეს ვებ-გვერდზე შესაქმნელ ქვე-განყოფილებებში სათაურად - 
„აღმასრულებელი დირექტორი“ და „დირექტორის მოადგილე“. 

 

9. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „ჩვენს შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„კომისიის წევრები“ არასრული სახით არის წარმოდგენილი კომისიის წევრების ფოტოსურათები: 

 

სასურველია, ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში წარმოდგენილ ინფორმაციას კომისიის წევრების 
შესახებ დაემატოს აგრეთვე კომისიის წევრების საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, 
მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები. 

 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

10. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ 
მოიძიება განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების სია, კომისიის საქმიანობის ამსახველი 
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2011 წლის და 2012 წლის წლიური და კვარტალური/მიმდინარე ანგარიშები, პროგრამებისა და 
პროექტების არქივი, გეგმებისა (მ.შ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის) და პროგნოზების აღწერა, 
სტატისტიკური მონაცემების ბაზა (მოცემულია მხოლოდ საქმიანობის ამსახველ ანგარიშებში), 
საერთაშორისო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა, ფინანსური 
ხასიათის მაჩვენებლები (მათ შორის ყოველწლიური ბიუჯეტი, რომელსაც მოქმედი 
კანონმდებლობის თანახმად კომისია  ყოველი წლის 1 ოქტომბრისთვის ამტკიცებს და 
ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშები, რომელთაც მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად 
კომისია ყოველწლიურად, 31 მარტამდე ამზადებს)  და ა.შ. 

სასურველია, ვებ-გვერდზე აგრეთვე მოიძიებოდეს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმისა და 
ლიცენზიატების შემოწმების აქტების რეესტრის ელექტრონული ვერსიები. 

 

ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილება სათაურად „გალერეა“ არ იხსნება: 

 

აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილება (ბანერი) სათაურად „ფოტო გალერეა“ არ 
იხსნება: 
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ცარიელია ვებ-გვერდის რუკაც: 

 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  

11.  ვებ-გვერდზე არ არსებობს ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „სიახლეები“. კომისიის 
შესახებ საინფორმაციო ხასათის ცნობები განთავსებულია ვებ-გვერდზე არსებულ 
განყოფილებაში „მედია ცენტრი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „პრეს-რელიზები“ და აგრეთვე, 
ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე მოცემულ სიახლეების არქივში, ხოლო ამ უკანასკნელს არ აქვს 
წვდომა ვებ-გვერდის სხვა ინფორმაციულ გვერდებთან, რაც სირთულეს ქმნის 
მომხმარებლისათვის ხსენებული ინფორმაციის მოძიების მხრივ.  

აგრეთვე, ვებ-გვერდზე წარმოდგენილ საინფორმაციო ხასიათის ცნობებს არ აქვს შესაბამისი 
თარიღის აღნიშვნა:  
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული განყოფილება სათაურად „სიახლეები“, სადაც 
განთავსდება კომისიის საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ხასიათის ცნობების ერთიანი 
მონაცემთა ბაზა. 

12.  ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ანგარიში“ სასურველია განთავსდეს 
აგრეთვე, კომისიის საქმიანობის ამსახველი 2011 წლისა და 2012 წლის წლიური და  
კვარტალური/მიმდინარე ანგარიშები: 

 

13. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება „სტატისტიკა“, სადაც 
განთავსდებოდა კომისიის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული ოფიციალური სტატისტიკური 
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ინფორმაცია და მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ, რომლებიც ასახავენ კომისიის 
საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ სიტუაციასა და მათ განვითარების დინამიკას. 

სტატისტიკური მონაცემები განთავსებულია მხოლოდ კომისიის საქმიანობის ამსახველ 
ანგარიშებში, რაც კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემის მოძიების კუთხით დაინტერესებული 
მომხმარებლისათვის სირთულეს წარმოადგენს. 

14. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „პროგრამები/პროექტები“, სადაც მოყვანილი 
იქნებოდა იმ პროგრამების/პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) 
მოხსენებები, რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე 
მხარეს წარმოადგენს კომისია. აგრეთვე, ცნობები იმ პროგრამების/პროექტების ფარგლებში 
მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ, რომელთა რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს წარმოადგენს 
კომისია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  

15.  ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „პარტნიორები“ განთავსებულია მხოლოდ 
კომისიის საერთაშორისო ორგანიზაციების პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური 
ინფორმაციული აღწერა და კომისიის პარტნიორ ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები: 

 

 



13 
 

 

სასურველია, მოცემულ ქვე-განყოფილებას აგრეთვე  დაემატოს საქართველოს ორგანიზაციებთან 
პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და კომისიის პარტნიორ 
საქართველოს (ადგილობრივ) ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები. 

 

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

16. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „კანონმდებლობა“ განთავსებული ზოგიერთი 
სამართლებრივი აქტი მოცემულია ძველი მდგომარეობით, ამასთან, აღნიშნულ განყოფილებაში 
სასურველია, განთავსდეს აგრეთვე, კომისიის საქმიანობის (მმართველობის) სფეროსთან 
დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს 
მინისტრის სამართლებრივი აქტები და სამართლებრივი აქტების პროექტები (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში). 

სასურველია, აგრეთვე, მოიძიებოდეს კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული 
ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტები - ბრძანებები  (მათ შორის თავმჯდომარის მიერ 
დამტკიცებული კომისიის წევრებისა და აპარატის თანამშრომლების ხელფასების ოდენობა) და 
კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგი). 

 

ამასთან, კომისიის აპარატის შრომის შინაგანაწესი (რომელიც, არ მოიძიება) სასურველია, 
განთავსდეს ცალკეულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად „შინაგანაწესი“. 

სასურველია განყოფილებაში „კანონმდებლობა“, აგრეთვე, მოიძიებოდეს შემდეგი 
სამართლებრივი აქტებიც: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 
• საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
• საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები. 

 

აგრეთვე, სასურველია არსებობდეს მითითება, თუ რა საფუძვლით (პირადი, კომერციული 
საიდუმლოება და ა.შ.) არსებობს ქვე-განყოფილებაში სათაურად „ნორმატიული აქტები“ 
პროაქტიულად გამოქვეყნებული კომისიის დადგენილებებისა და გადაწყვეტილებების 
ნუმერაციაში წყვეტა. შესაძლებელია აგრეთვე აქტების ნუმერაციის მიხედვით უწყვეტად 
განთავსება მხოლოდ აქტის მიმღები ორგანოსა და აქტის ნომრის მიხედვით. ამასთან, ვებ-
გვერდზე არ მოიძიება ზემოთხსენებული აქტები უახლესი მდგომარეობით (2012 წ.): 
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 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
უზრუნველყოფას 

 

17. 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 კომისიაში 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.  

 

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

 

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

19. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ტენდერები“ მოცემულია მხოლოდ 
სატენდერო განხადებების ჩამონათვალი: 
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სასურველია, აღნიშნულ განყოფილებაში განთავსდეს აგრეთვე კომისიის მიერ 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და 
სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული სახელმწიფო ქონების 
პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) 
ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია). 

 

20. კომისიასთან სატელეფონო კავშირის შედეგად გაირკვა, რომ კომისია გასცემს შემდეგი სახის 
ლიცენზიებს: 

• ელექტროენერგიის წარმოების გადაცემის ლიცენზიებს; 
•  დისპეტჩერიზაციისა და განაწილების ლიცენზიებს; 
•  ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების და განაწილების ლიცენზიებს.  

ვებ-გვერდზე მომხმარებლისათვის თვალსაჩიონო ადგილას არ მოძიება კომისიის მიერ 
განსახორციელებელ ზემოთ ხსენებულ სახელისუფლებო ქმედებათა შესახებ შემდეგი სახის 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, კერძოდ:  

• არ მოიძიება კომისიის იმ თანამდებობის პირთა სახელები და გვარები, აგრეთვე მათი 
საკონტაქტო რეკვიზიტები (ტელეფონის ნომრები, ელ. ფოსტები), რომლებიც 
პასუხისმგებელნი არიან ზემოთ ხსენებულ სახელისუფლებო ქმედებათა 
განხორციელებაზე; 
 

• არ მოიძიება ზემოთ ხენებულ სახელისუფლებო ქმედებათა განხორციელებასთან 
დაკავშირებით კომისიის მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღებისა და მათთან 
მუშაობის გრაფიკი. 

 

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

21. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში, სათაურად “ვაკანსიები“ სასურველია, აგრეთვე 
განთავსდეს თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (კომისიის მიერ კანდიდატთა 
პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) 
მითითებით) და თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან 
დაკავშირებული პრეტენზიების წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების გზით 
გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ. : 

 



17 
 

 

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

22. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებული ფინანსური 
ხასიათის არანაირი ინფორმაცია:  

• არ მოიძიება კომისიის დამტკიცებული ყოველწლიური ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია და 
ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და გასავლების/ ბიუჯეტის შესრულების ბალანსის და 
ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია;  

 
• არ მოიძიება საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი 

თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი და საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული 
ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია; 
 

• არ მოიძიება კომისიის სრული სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასების, 
დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია;  
 

• არ მოიძიება კომისიის 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 კომისია (არსებობის შემთხვევაში); 
 

• არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა 
დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ კომისიისათვის გამოყოფილი ფინანსური 
დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა.  
 

ზემოთხსენებული ინფორმაცია სასურველია განთავსდეს ვებ-გვერდზე შესაქმნელ (ქვე-) 
განყოფილებაში „ბიუჯეტი“ და „ფინანსური მონაცემები“. 
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

37,92%

62,08%

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

www.gnerc.org ელ-
მმართველობის ხარისხი
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

12. უსაფრთხოება

11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

10. ელექტრონული სერვისები

9. ელექტრონული ჩართულობა

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

2. ძიება

1. ნავიგაცია

25,00%

33,33%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

57,89%

0,00%

46,67%

25,00%

56,25%

60,00%

55,56%

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-გვერდზე
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 ნავიგაცია 
 
ვებ-გვერდის ძიების რუკა არ ფუნქციონირებს. მაგ: 
 

 
 ძიება 

 
ვებ-გვერდის ძიების მოდული, ქართულ ფონტით ძიების შემთხვევაში არ ფუნქციონირებს. მაგ: 
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ძიების მოდული ჩანს მხოლოდ პირველ გვერდზე, სხვა გვერდებზე აღნიშნული მოდული 
იკარგება. რაც უარყოფითად მოქმედებს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობაზე. 
 
მაგ: 
 

 
 
 
 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 

 
ვებ-გვერდის ადმინისტრირებაში დაშვებულია ვიზუალური შეცდომები, იგი ცდება 
სტანდარტებს. 
 
მაგ: 
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 საკონტაქტო ფორმები და წესები 

 
ვებ-გვერდის საკონტაქტო ფორმის გამოყენების შემდეგ, მოდულს გადავყავართ გვერდზე სადაც 
წერია მხოლოდ ელ.ფოსტა და გაუგებარი რჩება თუ რატომ ფიქსირდება ასეთი მოქმედება. 
 
მაგ: 
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 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 
 
პირველად მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა ვაკანსიების არქივის არსებობა. ეს 
აუცილებლად დადებითად უნდა შეფასდეს, რადგან მსგავსი ინფორმაციის დაარქივება ძალიან 
სასარგებლოა ყველა მოქალაქისთვის. 
 
მაგ: 
 

 
 
 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

 
ვებ-გვერდის ყველა ბმული არ არის გამართული. მაგალითად ნავიგაციაში არსებული გალერიის 
ბმულს გადავყავართ ცარიელ გვერდზე: 
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ვებ-გვერდზე დაფიქსირდა ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი, ენის შეცვლასთან ერთად ვებ-
გვერდის მისამართში არ ფიქსირდება ენის შეცვლის ცვლადი, რის გამოც გამოდის რომ შემდეგი 
ბმული: http://gnerc.org/index.php?m=560&newsid=215 ქართულენოვანო ვერსიაშიც იგივეა და 
ინგლისურენოვან ვერსიაშიც. 
 
ვებ-გვერდი ბრაუზერ „Opera“-ში არ იტვირთება გამართულად. 
 
მაგ: 
 

 
 
მისი გვერდის თავი (ანუ Header-ი) არ არის მიბჯენილი ზედა კიდეს. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gnerc.org/index.php?m=560&newsid=215�
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ამ შემთხვევაში ვებ-გვერდი უნდა გამოიყურებოდეს შემდეგნაირად: 
 

 
 
 
 ონლაინ სერვისები 

 
ვებ-გვერდის სიახლეების გამოწერის მოდულს აწერია რატომღაც „ხელმოწერა“. მაგ: 
 

 
 
სინამდვილეში ეს არის სიახლეების გამოწერის მოდული. 
 
აქვე უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ვებ-გვერდს არ აქვს ქართული უნიკოდის მხადაჭერა ისეთი 
მოდულებში როგორიც არის სიახლეების გამოწერის მოდული და ძიების მოდული; 
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 დამატებითი პარამეტრები 

 
ვებ-გვერდს საბეჭდი ვერსია არ გააჩნია, მას აქვს მხოლოდ ბეჭდვის ფუნქცია. 
 
მაგ: 
 

 
 
ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდზე გასამართია ნავიგაციის და ძიების მოდულები, ეს არის მთავარი მოდულები, 
რომლებიც განაპირობებენ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ასევე 
ყურადღება გასამახვილებელია საკონტაქტო ფორმებზე და წესებზე. ზოგადად ვებ-გვერდზე 
ჩასატარებელია უამრავი სამუშაო, რათა გასწორდეს არსებული ხარვეზები და მას დაემატოს 
ახალი ფუნქციები და მოდულები, რაც აუცილებელია მომხმარებელთა კომფორტისთვის. 


