
საჯარო  სამსახურის ბიუროს დოკუმენტბრუნვის 
ერთიანი  ელექტრონული პროგრამის სტრატეგია 

 

მაკა კურტანიძე 

დეკლარაციებზე მუშაობის 

დეპარტამენტის უფროსი 

2011 



განსახილველი თემები 

საქმისწარმოების 
ნაკლოვანებები წარსულში 

საქმისწარმოება   დღეს 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის 
განვითარების ეტაპები 

პროცესის განვითარებისთვის განვლილი გზა  

უწყებების დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამებში 
ჩართვის  სტატისტიკა 

სტრატეგიული მიმართულებები 



პროგრამებს შორის ტექნიკური კავშირის სტანდარტი 

დოკუმენტბრუნვის ელ.პროგრამის პრიორიტეტები 

ინფორმაციის გაცვლის სქემა 

პროცესის განვითარებისთვის აუცილებელი კომპონენტები 

ინფორმაციის გაცვლის  პრიორიტეტები 



საქმისწარმოების ნაკლოვანებები  წარსულში 

კორესპონდენციის რეგისტრაცია ჟურნალებში 

რეგისტრირებულ დოკუმენტში შეცდომის კორექტირების სირთულე 

დოკუმენტაციის  შენახვისათვის საჭირო სივრცე (არქივი, სათავსო ა.შ) 

დოკუმენტის დაუცველობა 

დოკუმენტის მოძრაობის, მოძიებისა და კონტროლის სირთულე 

ადამიანური რესურსის და მატერიალური ხარჯები 

დროში გაწელილი პროცედურები 

დოკუმენტის გაყალბების რისკი 

სტატიკის წარმოების სირთულე 

შეცდომის მაღალი ალბათობა 



საქმისწარმოება   დღეს 

დაიწყო 
ლოკალურად 
ელექტრონული 

პროგრამების შექმნა 
და  დანერგვა  

გაიზარდა 
მოთხოვნილება 
ელექტრონულ 
დოკუმენტ 
ბრუნვაზე 

დაიწყო 
პროგრამების 
განვითარება 

დადგა ერთიანი 
სტანდარტის შექმნის 

აუცილებლობა  
ინფორმაციის 
გაცვლისთვის 

 
 



დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის განვითარების ეტაპები 

2005  

დოკუმენტბრუნვის 
ელექტრონული 
პროგრამა 

2006 

2007 

2008  



2006  

შეიქმნა 

2007 

 დაინერგა 
საჯარო 
რეესტრში 

2008 

 საჯარო რეესტრის 
ტერიტორიული 
ორგანოები 

2010  

სამოქალაქო 
რეესტრი , 

ტერიტორიული 
ორგანოები, 

 იუსტიციის 
სამინისტრო, 

პროკურატურები, 

აღსრულების 
ეროვნული ბიურო, 

ტერიტორიული 
ორგანოები, 

ეკონომიკის 
სამინისტრო 

2011  

ჯანდაცვის სამინისტრო , 

სსიპ-საწარმოთა მართვის 
სააგენტო 

გარემოს დაცვის 
სამინისტრო, 

 სსიპ-ცენტრალური არქივი 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის განვითარების ეტაპები 

საჯარო რეესტრი 



დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის განვითარების ეტაპები 

2009 დაიწერა 

2009  

დაინერგა  

შსს, 

სასჯელაღსრულების 
სამინისტრო 

2010  

შსს-სრულად 
ტერიტორიულ 
ორგანოებში 

2011 

პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 



დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის განვითარების ეტაპები 

2005  

დაიწერა-დაინერგა 

I ვერსია 

2008 
საქართველოს 
პარლამენტი 

2009  

რეგიონული 
განვითარების 
სამინისტრო,  

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო  

2010  

II ვერსია 

ფინანსთა სამინისტრო 



0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2005-2011 მდგომარეობით 

უწყებების დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამებში 
ჩართვის  სტატისტიკა 



პოლიტიკური 
კონსულტაციები 

საერთაშორისო 
პრაქტიკის ანალიზი 

ექსპერტული 
კონსულტაციები 

საჯარო დისკუსიები 

უწყებათაშორის 
შეხვედრები 

პროცესის განვითარებისთვის განვლილი  გზა 



დაინერგოს ყველა 
უწყებაში 

დოკუმენტბრუნვის 
ელექტრონული 

პროგრამა 

შეიქმნას ყველა 
პროგრამისათვის 
სტანდარტი –  
სავალდებულო 

ველები 

მოხდეს უწყებათა 
შორის ინფორმაციის 
გაცვლა სწრაფად, 
ხარისხიანად და 
დაუზიანებლად 

მინიმუმამდე იქნას 
დაყვანილი მასში 
ხელით ჩარევის 
შესაძლებლობა 

საქართველოს საჯარო სამსახურებში 

დოკუმენტბრუნვის გაუმჯობესებისა და 

სრულყოფის მიზნით, საჯარო სამსახურის 

ბიურო აქტიურად მუშაობს შემდეგი 

სტრატეგიული მიმართულებებით: 

სტრატეგიული მიმართულებები 



პროგრამებს შორის ტექნიკური კავშირის სტანდარტი 

უნიკალური ნომერი 

დოკუმენტის ნომერი 

დოკუმენტის თარიღი 

გამომგზავნი 

მიმღები 

თემა 

მიბმული დოკუმენტი 

შინაარსი 

საფუძველი 



დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამის პრიორიტეტები 

 ხარჯების 
ოპტიმიზაცია 

ძებნის გამარტივება 

ადრესატამდე 
დროულად და 
დაუზიანებლად 

მისვლა 

დროული რეაგირება 

დოკუმენტბრუნვის 
ელექტრონულ 

პროგრამათა შორის 
ინფორმაციის 

გაცვლა 



ინფორმაციის  გაცვლის  სქემა 

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო 

ფინანსთა 
სამინისტრო 

 

 
Server 

 

 
Server 

 

იუსტიციის 
სამინიტრო 

 

გაგზავნა პასუხი მიღებაზე 

პასუხი მიღებაზე პასუხი მიღებაზე 

მიღება მიღება 

 Server Central 

მონაცემთა 
გაცვლის 
სააგენტო 

 
Server 

 



ინფორმაციის გაცვლის  პრიორიტეტები 

ადამიანური და მატერიალური  რესურსების დაზოგვა 

დროის ეკონომია და კორესპონდენციის მოძრაობის 
კონტროლი 

გამარტივებული ურთიერთობა მოქალაქესა და უწყებას შორის 

გამარტივებული და მოქნილი  კომუნიკაცია უწყებათა შორის 



პროცესის განვითარებისთვის აუცილებელი კომპონენტები 

“საქმისწარმოების ერთიან წეს”-ში 
ცვლილების შეტანა 

დაფინანსების წყაროს მოძიება 

სამინისტროებში ინფრასტრუქტურის 
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