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შინაარსი

შესავალი

შეჯამება

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანი და ამოცანები

მეორადი მონაცემების ანალიზი

კვლევის თვისებრივი კომპონენტის აღწერა

რაოდენობრივი კვლევა

გენდერული ანალიზი

საჯარო მმართველობის რეფორმის ძირითადი დაინტერესებული მხარეები და მათი ანალიზი

შუალედური კვლევის მიგნებები

საჯარო მმართველობის რეფორმის კოორდინირება და კომუნიკაცია

საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ინფორმირებულობა და რეფორმის მხარდაჭერა

პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია

პოლიტიკის დაგეგმვის ერთიანი სისტემა სამართლებრივი ბაზა და მეთოდური ჩარჩო

პოლიტიკის დაგეგმვასა და კანონშემოქმედებას შორის კავშირის უზრუნველყოფა

კავშირი პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების პროცესს შორის

პოლიტიკის მონიტორინგი და შეფასება

შესაძლებლობების გაძლიერება პოლიტიკის დაგეგმვასა და კოორდინირებაში

საჯარო სამსახურის რეფორმა

საჯარო სამსახურის შესახებ სამართლებრივი ჩარჩოს ბაზის რეფორმა

საჯარო სამსახურში მიღება და კარიერული განვითარება

საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემა

საჯარო მოხელეთა თავისუფლება პოლიტიკური ზეგავლენისგან დაცულობისა და

სტაბილურობის შეგრძნება

ანაზღაურების სისტემა და წახალისება

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების სისტემა

დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი

სამუშაოს მოწონება საჯარო სამსახურის პრესტიჟულობა

საზოგადოების ნდობა საჯარო სამსახურის მიმართ

უარყოფითი ფაქტორების შეფასება რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ სამუშაო პროცესზე

საჯარო მოხელეების შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებებზე და მუშაობაში

სიახლეების შეტანის კუთხით მენეჯმენტის მხარდაჭერა

ეთიკური სტანდარტების განხორციელება

დისციპლინარულ დარღვევად მიჩნეული მოქმედებების შეფასება ამგვარ შემთხვევაში

გამოყენებული პროცედურები და დარღვევაზე რეაგირების სამართლიანობა

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების პოლიტიკა და პრაქტიკა
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სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის სერვისების

გამოყენება და შეფასება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენება და შეფასება

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენება და შეფასება

სოფლის მეურნეობის სერვისების და ადგილობრივი თვითმმართველობების სერვისების გამოყენება

და შეფასება

სხვა უწყებების სერვისების გამოყენება და შეფასება

ელექტრონული სერვისების მიწოდების პოლიტიკა და პრაქტიკა

მომსახურების ინკლუზიურობა და ხარისხის უზრუნველყოფა

საჯარო მმართველობის რეფორმის გენდერული ასპექტები

დანართი კვლევის ფარგლებში განხილული დოკუმენტების ჩამონათვალი

დანართი და წლის პირველ ნახევარში გამოცემული ამოქედებული

კანონქვემდებარე აქტების ჩამონათვალი
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ცხრილების საძიებელი
ცხრილი თვისებრივი კვლევის კომპონენტების აღწერა

ცხრილი რაოდენობრივი კვლევის კომპონენტების აღწერა

ცხრილი ძირითადი დაინტერესებული მხარეები

ცხრილი პასუხისმგებელი დაწესებულებები

ცხრილი სახელმწიფო პოლიტიკასთან და მოქალაქეთა სხვა აქტივობებთან დაკავშირებული

დებულებების შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

ცხრილი პოლიტიკის შემუშავებისა და კოორდინაციის მიმართულებით პასუხისმგებელი

სტრუქტურული ერთეულები მეორადი მონაცემი

ცხრილი საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ტრენინგ კურსის პროგრამა

ცხრილი მოსახლეობის მიერ საჯარო მოხელეებისა და სახელმწიფო დაწესებულებების სხვადასხვა

მახასიათებლის ფაქტორის შეფასება მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი პოლიტიკური ზეგავლენისგან საჯარო სამსახურის თავისუფლების შეფასება მოსახლეობის

მიერ მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი საჯარო მოხელეებისა და უწყებების სხვადასხვა მახასიათებლის ფაქტორის შეფასება

მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი საჯარო მოხელეებისა და სახელმწიფო დაწესებულებების სხვადასხვა

მახასიათებლის ფაქტორის შეფასება მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი შსს ს მომსახურების სააგენტოს სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური

ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი ის სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები მოსახლეობის

კვლევა

ცხრილი სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური

ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი სერვისები რომლებითაც რესპონდენტებმა ისარგებლეს მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი რაიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების

გათვალისწინება მოსახლეობის კვლევა

ცხრილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მიღებული სერვისების შეფასების

პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა
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გრაფიკების საძიებელი

გრაფიკი საჯარო მოხელეების ინფორმირებულობის დონე და საჯარო მმართველობის რეფორმის

მხარდაჭერა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყარო საჯარო

მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი საჯარო მმართველობის რეფორმის ძირითად მიზნებთან დაკავშირებით რესპონდენტთა

ინფორმირებულობა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიღებით გამოწვეული ცვლილებების შეფასება

საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მდგრადი განვითარების მიზნების ღია მმართველობა საქართველოს წლების

სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმირებულობა და გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა საჯარო

მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ

მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სამოქმედო გეგმების კავშირი ბიუჯეტთან სთან

მეორადი მონაცემი

გრაფიკი საჯარო მოხელეების შეფასებები საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი უწყებაში თანამშრომელთა მოტივაციისა და პროფესიული განვითარების

შესაძლებლობების შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემის დანერგვის

მხარდაჭერა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი შეფასების სისტემის მიერ ორგანიზაციის დასახული მიზნების მიღწევისთვის

ხელშეწყობის შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მოხელეთა დამოკიდებულება შეფასების პროცესის მიმართ საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მოხელეთა მიერ შეფასების პროცესში მენეჯერების როლის აღქმა საჯარო მოხელეთა

კვლევა

გრაფიკი პოლიტიკური ზეგავლენისგან საჯარო სამსახურის თავისუფლების შეფასება საჯარო

მოხელეების მიერ საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი სამსახურთან დაკავშირებული სტაბილურობის განცდა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მოხელეთა დამოკიდებულებები პრობლემური სიტუაციების მიმართ საჯარო მოხელეთა

კვლევა

გრაფიკი მოხელეთა მიერ სამართლიანობის აღქმა და სამსახურეობრივი მოტივაცია საჯარო

მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მოტივაციისა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შეფასება საჯარო

მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი პროფესიული უნარ ჩვევების განვითარების ხელმისაწვდომობა საჯარო მოხელეთა

კვლევა
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი საჯარო მოხელეთა აღქმები საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი სამუშაოთი სიამაყის განცდისა და სამუშაოს მოწონების შეფასება საჯარო მოხელეთა

კვლევა

გრაფიკი სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებაში მუშაობის სურვილი ამგვარი სურვილის არქონის

მიზეზები მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი საჯარო მოხელეების მიერ საჯარო სამსახურის აღქმა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი სამუშაო პროცესზე მოქმედი ნეგატიური ფაქტორების შეფასება საჯარო მოხელეთა

კვლევა

გრაფიკი საჯარო მოხელეთა მიერ მათი უფლებამოსილების აღქმა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი დისციპლინურ გადაცდომებზე რეაგირების შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი მომსახურებაში გასაუმჯობესებელი საკითხები მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი სურვილის შემთხვევაში მომსახურებასთან დაკავშირებული შენიშვნების მიწოდებს

საშუალების ქონა და შენიშვნების მიწოდება შესაბამისი უწყებისთვის მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი საჯარო უწყებებისთვის მომსახურებასთან დაკავშირებული შენიშვნების მიწოდებისგან

თავშეკავების მიზეზები მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი სსგს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის სერვისების ცნობადობა მოსახლეობის

კვლევა

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს

სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის სერვისების მოხმარება მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისების ადგილი მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისების ხარისხის შეფასება მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი შსს ის მომსახურების სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ

ინფორმირებულობა მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ბოლო წლის მანძილზე შსს ის მომსახურების სააგენტოს სერვისებით სარგებლობა

მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი შსს ის მომსახურების სააგენტოში მიღებული სერვისებით კმაყოფილება მოსახლეობის

კვლევა

გრაფიკი ის სამსახურის მიერ მოსახლეობისთვის შეთავაზებული სერვისების შესახებ

ინფორმირებულობა მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში რესპონდენტის მიერ მიღებული სერვისები მოსახლეობის

კვლევა

გრაფიკი მიღებული სერვისებით კმაყოფილება მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოსახლეობისთვის შეთავაზებული

სერვისების ცნობადობა მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ბოლო წლის მანძილზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენება

მოსახლეობის კვლევა
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი სოციალური მომსახურების სააგენტოში მიღებული სერვისებით კმაყოფილება

მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფილური პროგრამების ცნობადობა

მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში ადგილობრივი თვითმმართველობის უწყებების

მომსახურებით სარგებლობა მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ პრობლემების მოგვარება

რესპონდენტის და ან მისი ოჯახის წევრისთვის მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი თვითმმართველობის სერვისებით კმაყოფილება მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში სხვადასხვა უწყების მომსახურებით სარგებლობა

მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ელექტრონული პირადობის მოწმობის ფლობა მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი ინფორმაციის წყაროდ საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდების გამოყენება

მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი საჯარო უწყებებში სერვისის მისაღებად შშმ პირებისთვის შესაბამისი გარემოს არსებობის

შეფასება მოსახლეობის კვლევა

გრაფიკი საჯარო მომსახურებების შშმპ ების საჭიროებებზე მორგების შეფასება მოსახლეობის

კვლევა

გრაფიკი ქალი თანამშრომლების წილი საჯარო სამსახურში მეორადი მონაცემი
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

 შესავალი

წლიდან საჯარო მმართველობის რეფორმა საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული

იქნა ერთ ერთ ძირითად პრიორიტეტად წლის მდგომარეობით საქართველოს უკვე

მიღწეული ჰქონდა მნიშვნელოვანი პროგრესი საჯარო მმართველობის რეფორმის ცალკეული

მიმართულებებით თუმცა მიჩნეულ იქნა რომ სახეზე იყო მნიშვნელოვანი სისუსტეები

საჯარო სამსახურის მოწყობის სტრატეგიული დაგეგმვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული

პოლიტიკის შემუშავების სახელმწიფო სერვისების არათანაბარი განვითარების

თვალსაზრისით და საჭირო იყო არსებითი ცვლილებების გატარება

ამავე დროს პრიორიტეტების განსაზღვრისას წლებში საქართველოს

მთავრობისთვის გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენდა ევროკავშირთან დაახლოების

პროცესი საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება რომელსაც ხელი

მოეწერა საქართველოს მთავრობის მიერ წლის ივნისში ადგენს რომ საქართველოს

მთავრობა განახორციელებს სიღრმისეულ რეფორმებს მთელ რიგ ძირითად სფეროებში რაც

ხელს შეუწყობს ევროინტეგრაციის პროცესს აღნიშნული შეთანხმება მოიცავს საჯარო

მმართველობის რეფორმას და საჯარო სამსახურის ორგანიზებას ევროპული პრინციპების

შესაბამისად

ზემოაღნიშნულის გათვალსიწინებით საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა საჯარო

სამსახურის რეფორმის კონცეფცია რასაც შედეგად მოჰყვა საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი

კანონის მიღება ამის შემდეგ წლებში შემუშავებულ იქნა უფრო ფართო

სტრატეგია საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი და შესაბამისი სამოქმედო

გეგმა დოკუმენტი გზამკვლევი ეფუძნება ს მიერ ჩამოყალიბებულ საჯარო

მმართველობის რეფორმის პრინციპებს და მიზნად ისახავს საქართველოს საჯარო

მმართველობის გაუმჯობესებასა და მის დაახლოებას ევროპული მმართველობის

სტანდარტებთან გზამკვლევით განისაზღვრა საჯარო მმართველობის რეფორმის

 

1 ეს შეეხება სახელმწიფო სერვისების რეფორმას - სერვისების სიმარტივესა და ინოვაციურობას, აგრეთვე 

კორუფციის არსებით შემცირებას და სხვა დაკავშირებულ მიმართულებებს. საქართველოს პროგრესი ამ 

მიმართულებებით, 2013- 2014 წლებისთვის უკვე არაერთგზის იყო აღიარებული სხვადასხვა ავტორიტეტული 

ორგანიზაციების (Rankig systems) მიერ, მათ შორის  - The World Economic Forum Global Competitiveness Index / The 

World Bank Doing Business Index /The Transparency International Corruption Perceptions Index /United Nations Public 

Service Award (UNPSA)/ Voice and accountability. აღნიშნული ორგანიზაციების, შეფასების/ Ranking სისტემების 

მიხედვით საქართველოს მიღწევების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია საბაზისო კვლევაში: საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბაზისო კვლევა/ სახელმწიფო სერვისების მიწოდება/ გვ.78 / ACT / იანვარი/2017.  
2 კონცეფცია დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, ხოლო საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი მიღებულ იქნა 2015 

წლის ოქტომბერში და ამოქმედდა 2017 წლის 1 იანვრიდან. 
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მიმართულება პოლიტიკის დაგეგმვა საჯარო სამსახური და ადამიანური რესურსების

მართვა ანგარიშვალდებულება სახელმწიფო სერვისების მიწოდება საჯარო

ფინანსების მართვა ადგილობრივი თვითმმართველობა

წლიდან სწორედ აღნიშნული გზამკვლევი წარმოადგენს ძირითად სტრატეგიულ

დოკუმენტს რომლის შესაბამისადაც მიმდინარეობს საჯარო მმართველობის რეფორმის

განხორციელება

საჯარო მმართველობის რეფორმის საერთო კოორდინაცია დაევალა საქართველოს

მთავრობის ადმინისტრაციას წელს პრემიერ მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა საჯარო

მმართველობის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო რომლის ფუნქციაა

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი საბჭოს

სამდივნოს ფუნქციას ასრულებს მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა და

კოორდინაციის დეპარტამენტი

ამავე დროს საჯარო მმართველობის რეფორმის ცალკეული მიმართულების კოორდინაცია

ევალება სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებას კერძოდ

რეფორმის კომპონენტი წამყვანი პასუხისმგებელი უწყება

პოლიტიკის დაგეგმვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

საჯარო სამსახურის რეფორმა საჯარო სამსახურის ბიურო

ანგარიშვალდებულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სახელმწიფო სერვისები საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო ფინანსების მართვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საჯარო მმართველობის რეფორმის სამი

მიმართულების პოლიტიკის დაგეგმვა საჯარო სამსახური და ადამიანური რესურსების

მართვა სახელმწიფო სერვისების მიწოდება შუალედური კვლევის ანგარიშს რეფორმის

მიმდინარე სტატუსის შეფასებისათვის რეფორმის აღნიშნული მიმართულებების საბაზისო

კვლევა ჩატარდა წელს

 
3 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 3 მაისის ბრძანება „საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს 

დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“/ http://gov.ge/files/436_55439_676197_135.pdf.  
4 მომსახურების მიწოდების კომპონენტზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა 

და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს დაეკისრათ.  
5 საჯარო მმართველობის რეფორმის საბაზისო კვლევა/ სახელმწიფო სერვისების მიწოდება /ACT / იანვარი/2017 

http://gov.ge/files/436_55439_676197_135.pdf
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 შეჯამება

შუალედური კვლევის საგანს წარმოადგენდა საჯარო მმართველობის რეფორმის ექვსი

ძირითადი მიმართულებიდან მხოლოდ სამი პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია

საჯარო სამსახურის რეფორმა ადამიანური რესურსების მართვა და სახელმწიფო სერვისების

მიწოდება უფრო კონკრეტულად კვლევის მიზანს წარმოადგენდა რეფორმის ზემოაღნიშნულ

სამ მიმართულებასთან დაკავშირებით მიღწეული შედეგებისა და არსებული გამოწვევების

შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი

შუალედური კვლევის შედეგები ადასტურებს რომ საჯარო მმართველობის რეფორმის სამივე

მიმართულებით რომლებიც კვლევის საგანს წარმოადგენდა უკანასკნელი ორი წლის

განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული ეს განსაკუთრებით ეხება ახალი

სამართლებრივი ბაზის შექმნას საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართულებით და

მეთოდოლოგიური ჩარჩოს განვითარებას პოლიტიკის დაგეგმვის მიმართულებით

რომლებიც დაგეგმილთან შედარებით დაგვიანებით მაგრამ მაინც იქნა შემუშავებული ამავე

დროს აშკარაა რომ ჭიანურდებოდა საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმებით

გათვალიწინებული ცალკეული ამოცანების შესრულება რაც დაინტერესებულ მხარეთა

ნაწილს აფიქრებინებს რომ მთავრობის მხრიდან რეფორმის მიმართ ინტერესი და

მხარდაჭერა შემცირდა შესუსტდა

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის მიმართულებით ერთ ერთ მთავარი მიღწევა

სახელმძღვანელო მეთოდოლოგიური ჩარჩოს შემუშავებაა კერძოდ შემუშავდა პოლიტიკის

დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების წესი და სახელმძღვანელო ასევე მომზადებულია

პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების უნიფიცირებული სამთავრობო

ელექტრონული სისტემის კონცეფციის პროექტი აქვე უნდა აღინიშნოს რომ დოკუმენტები

დაგეგმილთან შედარებით მნიშვნელოვანი დაგვიანებით მომზადდა კერძოდ არსებობდა

მოლოდინი რომ დოკუმენტებზე მუშაობა და მათი ფორმალიზება წელს უნდა

დასრულებულიყო თუმცა წლის ოქტომბერშიც კი დოკუმენტები ოფიციალურად

დამტკიცებული არ იყო

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის სფეროში საჯარო დაწესებულებათა

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით შემუშავდა ტრენინგის პროგრამა რომელიც ცხრა

მოდულს მოიცავს წელს ტრენინგებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალური

საჯარო დაწესებულებიდან მოხელე შეირჩა მა წარმატებით დაასრულა ტრენინგების

კურსი ამავე დროს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით წელს მნიშვნელოვნად

გაუმჯობესდა სამინისტროების მიერ მომზადებული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების
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ხარისხი თუმცა დაინტერესებულ მხარეთა ნაწილი მიიჩნევს რომ გაუმჯობესება

ძირითადად სტრატეგიების ტექსტების ხარისხსა და მათ ტექნიკურ მხარეს შეეხება და არა

არსობრივად სტრატეგიებსა და მსგავსი დოკუმენტების შექმნის პროცესს მათი აზრით

ხშირად რჩება შთაბეჭდილება რომ სამინისტროები სტრატეგიებს არც განიხილავენ იმ

ცოცხალ მუშა დოკუმენტებად რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელონ და მათ ერთგვარ გარე

მოხმარების დოკუმენტებად მიიჩნევენ რომლებიც რეალობას საკმარისად ვერ ასახავს

წლებში საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს ძირითადი

ნაწილის შექმნის პროცესი პრაქტიკულად დასრულდა და ამჟამად მიმდინარეობს მისი

იმპლემენტაცია აქ იგულისხმება როგორც საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონისა და

საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონების ამოქმედება ისე მათ

საფუძველზე კანონქვემდებარე აქტების მთელი პაკეტის შემუშავება და დანერგვის დაწყება

საჯარო მოხელეთა შორის საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ ცნობადობა საკმაოდ

მაღალია კვლევის მონაწილეების დიდი უმრავლესობა ინფორმირებულია საჯარო

სამსახურის რეფორმის ისეთ ძირითად საკითხზე როგორიცაა საჯარო სამსახურის შესახებ

ახალი კანონი საჯარო მოხელეების დიდი ნაწილი მხარს უჭერს რეფორმის ძირითად

კომპონენტებს უმრავლესობის შეფასებით კანონის მიღებით გამოწვეული ცვლილებები

ერთმნიშვნელოვნად ან მეტ ნაკლებად პოზიტიურია თუმცა მხარდაჭერის ძირითად

საფუძველს კონცეფციითა და საკანონმდებლო ცვლილებებით გაწერილი ნორმები ქმნის

პრაქტიკული იმპლემენტაციის მიმართ კი საჯარო მოხელეები კრიტიკულ

დამოკიდებულებას იჩენენ

საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართულებით წელს განხორციელებული ერთ ერთი

ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ცვლილება პროფესიულ საჯარო მოხელეთა

შეფასების წესის დანერგვაა საჯარო მოხელეთა უმრავლესობა მხარს უჭერს შეფასების

სისტემის დანერგვას ხოლო ეთანხმება მოსაზრებას რომ შეფასების სისტემა ხელს

უწყობს ორგანიზაციის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას შეფასების სისტემის დანერგვის

მიმართ ზოგად პოზიტიურ განწყობას ობიექტურობასთან დაკავშირებით რისკები ახლავს

მაშინ როცა საჯარო მოხელეთა უმრავლესობა თვლის რომ შეფასების პროცესი კანონის

შესაბამისად წარიმართა ამ პროცესს სამართლიანად მხოლოდ მიიჩნევს

მნიშვნელოვანი მიღწევაა ანაზღაურებისა და წახალისების ახალი სისტემის დანერგვა თუმცა

ამ სისტემის მიმართ საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულება ერთგვაროვანი არ არის

მოხელეთა ერთი ნაწილი თვლის რომ რეალურად პრემირების სისტემა გაუქმდა რამაც

კვალიფიციურ თანამშრომელთა მოტივირების მექანიზმი გააქრო მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

რომ პრემიისა და დანამატის გაცემის ძველი სისტემის გაუქმება პოზიტიური ცვლილებაა

რადგან მათი აზრით დანამატისა და პრემიის გაცემა თანამშრომლის მიერ საქმის

შესრულების ხარისხს არ უკავშირდებოდა

აღსანიშნავია რომ მთავრობამ შეცვალა თავდაპირველი მიდგომა საჯარო მოხელეთა

პროფესიული განვითარების სისტემის მიმართ კერძოდ ცენტრალიზებული სისტემის

შექმნის ნაცვლად დაიწყო დეცენტრალიზებული სისტემის დანერგვა რომლის მიხედვითაც

აკრედიტებული პროფესიული განვითარების პროგრამების მიწოდება სხვადასხვა კერძო და

საჯარო დაწესებულებებს შეეძლებათ შექმნილია შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა რომლის

მიხედვითაც საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციას

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ განათლების

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი განახორციელებს თუმცა ანგარიშის

მომზადების პერიოდისათვის არცერთი პროგრამის აკრედიტაცია დასრულებული არ არის

ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს ამოქმედების მიუხედავად მოხელეთა მნიშვნელოვანი

ნაწილის აზრით საჯარო სამსახურში კვლავ გამოწვევად რჩება არაპროფესიონალიზმი და

თანამშრომელთა შერჩევის პროცესის სამართლიანობა კერძოდ ათიდან მხოლოდ ოთხ

გამოკითხულ საჯარო მოხელეს სჯერა რომ საჯარო სამსახურში საკუთარი საქმის

პროფესიონალები მუშაობენ დაახლოებით იმდენივე მოხელე თვლის რომ საჯარო

სამსახურში თანამშრომელთა შერჩევის პროცესი სამართლიანად ხორციელდება

სახელმწიფო სერვისების მიმართულებით მნიშვნელოვანი მიღწევაა სახელმწიფო სერვისების

შექმნის მიწოდების ხარისხის უზრუნველყოფისა და განფასების პოლიტიკის შემუშავება

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ამ დოკუმენტის დამტკიცება წელს იგეგმებოდა თუმცა

წლის ოქტომბრშიც კი ის კვლავ არ არის დამტკიცებული მიუხედავად ამისა სსიპ

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს აქვს მცდელობა აღნიშნულ დოკუმენტში

გათვალისწინებული პრინციპების პოპულარიზაციასა და დანერგვას ხელი შეუწყოს როგორც

საკუთარ სისტემაში ისე სხვა დაწესებულებებში აქვე უნდა აღინიშნოს რომ სააგენტოს

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სფეროში მაკოორდინირებელი ფუნქციის შესრულება

უჭირს დაინტერესებულ მხარეთა დიდი ნაწილის აზრით ეს განპირობებულია ერთი მხრივ

საკმარისი პოლიტიკური მხარდაჭერის არარსებობით და მეორე მხრივ იმ გარემოებით რომ

სხვა სამინისტროები სააგენტოს მისი იერარქიული პოზიციიდან გამომდინარე

მაკოორდინირებელ ორგანოდ არ სცნობენ არ აღიარებენ

სახელმწიფო სერვისების ხარისხის თვალსაზრისით წლებთან შედარებით

მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი კვლავ
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

მაღალია იმ სახელმწიფო სერვისების მიმართ რომლებიც წელს ყველაზე მეტად იყო

მოწონებული ხოლო იმ სერვისებს რომლებიც მაღალი მოწონებით არ სარგებლობდა კვლავ

დაბალი მაჩვენებელი აქვთ თუ ამ მდგომარეობას საჯარო მმართველობის რეფორმის

ფარგლებში შესრულებული ამოცანების ჭრილში განვიხილავთ სრულიად ლოგიკურია

სახელმწიფო სერვისების შემუშავებისა და მიწოდების ახალი პოლიტიკა და მეთოდოლოგია

რომელიც წლებში შემუშავდა და რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს სახელმწიფო

სერვისების თანაბარ განვითარებას პრაქტიკაში ჯერ არ დანერგილა

აღსანიშნავია ერთი ტენდენცია რომელიც საჯარო მმართველობის რეფორმის სხვადასხვა

კომპონენტში ვლინდება არსებობს ისეთი ამოცანები რომლებზეც წლების განმავლობაში

ორი სამი მეტი წელი მუშაობენ მაგრამ პრაქტიკული შედეგი არ დამდგარა ზოგ

შემთხვევაში საბოლოო კონცეპტუალური გადაწყვეტილებაც არ არის მიღებული და

მთავრობის გეგმები ამ მიმართულებით უცნობია ის რომ პროცესი მიმდინარეობს

ადასტურებს რომ რეფორმის ძირითად მიმართულებებზე უარი ნათქვამი არ არის თუმცა

პროცესების უკიდურესი გაჭიანურება ზოგჯერ რეფორმის იმიტაციის შთაბეჭდილებას

ტოვებს ასეთი ამოცანების მაგალითად შეიძლება განიხილებოდეს შემდეგი საჯარო

სამართლის იურიდიული პირების შესახებ ახალი კანონმდებლობის მიღება რომელზეც

დიდი ხანია საუბრობენ მაგრამ მთავრობის საბოლოო პოზიცია პრაქტიკული შედეგი

უცნობია რეგულირების გავლენის შეფასების დანერგვა უკვე მესამე წელია

გრძელდება დისკუსია იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს ს სტანდარტი რა

შემთხვევებში იქნება სავალდებულო მისი განხორციელება ჩატარება და ა შ გარკვეული

პილოტური პროექტების მიუხედავად საბოლოო გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნულ

საკითხებზე ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი
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 კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანი და ამოცანები

შუალედური კვლევის მთავარი მიზანია საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული

მდგომარეობის მიღწეული შედეგებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ ინფორმაციის

მოპოვება და ანალიზი რეფორმის სამ ძირითად მიმართულებასთან დაკავშირებით

პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია საჯარო სამსახურის რეფორმა ადამიანური

რესურსების მართვა და სერვისების მიწოდება

ზემოხსენებული მიზნის მისაღწევად განისაზღვრა კვლევის მთავარი ამოცანები

● საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესში ჩართული

დაინტერესებული მხარეების პროცედურებისა და რესურსების აღწერა

● საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულებების გამოვლენა საჯარო სამსახურის მიმართ და

საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ მათი ინფორმირებულობის დონის განსაზღვრა

● სახელმწიფო სერვისებისა და საჯარო სამსახურის შესახებ არსებული

საზოგადოებრივი აზრის შეფასება

ზემოხსენებული ამოცანების მისაღწევად შემუშავდა მიდგომა რომელიც გულისხმობდა

თვისებრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის შეგროვებას მონაცემთა სხვადასხვა წყაროდან

ამასთან შუალედური კვლევის შედეგები კვლევის გარკვეულ კომპონენტებში საბაზისო

შედეგებთან შედარების საშუალებას იძლევა კვლევა განხორციელდა წლის აპრილიდან

სექტემბრამდე

მეორადი მონაცემების ანალიზი

მეორადი მონაცემების შესწავლის მთავარი მიზანი იყო საჯარო მმართველობის რეფორმის

პროცესში პოლიტიკის შემუშავებისა და კოორდინაციის საჯარო სამსახურის რეფორმისა და

ადამიანური რესურსების მართვის ასევე სერვისების მიწოდების თაობაზე დამატებითი

ინფორმაციის მოპოვება აღნიშნული დოკუმენტები მოიცავდა საკანონმდებლო აქტებს

საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევს მის სამოქმედო გეგმებს შესრულების

ანგარიშებს ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების კვლევებსა და

შეფასებებს
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მეორადი მონაცემების კვლევის ფარგლებში განხილული და გაანალიზებული დოკუმენტების

სრული ჩამონათვალი წარმოდგენილია დანართში

კვლევის თვისებრივი კომპონენტის აღწერა

შუალედური კვლევის თვისებრივი კომპონენტის მთავარი მიზანი საჯარო მმართველობის

რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სიღრმისეული ინფორმაციის მოპოვება იყო თუკი

მეორადი მონაცემების ანალიზი არსებული ინფორმაციის თავმოყრაზე იყო ფოკუსირებული

თვისებრივი კვლევა მკვლევართა გუნდს სხვადასხვა სამიზნე სეგმენტიდან პირველადი

მონაცემების მოპოვების მეშვეობით ახალი ინფორმაციის მიღებაში დაეხმარა

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა კვლევის სხვადასხვა ტექნიკა კერძოდ

ჩაღრმავებული ინტერვიუები ფოკუსური ჯგუფების დისკუსიები და დაინტერესებულ

მხარეებთან კონსულტაციები შემდეგი სეგმენტების წარმომადგენლებთან

ცხრილი თვისებრივი კვლევის კომპონენტების აღწერა

მთავრობა

დაინტერესებ

ული

მხარეები

ძირითადი

ინფორმანტები

საჯარო

მოხელეები
საზოგადოება

ჩაღრმავებული

ინტერვიუ

ინტერვიუ ინტერვიუ ინტერვიუ

ფოკუსური ჯგუფური

დისკუსია

მინი

ფოკუს

ჯგუფი

ფოკუს

ჯგუფი

დაინტერესებულ

მხარეებთან

კონსულტაცია

შეხვედრა შეხვედრა

უფრო კონკრეტულად კვლევის თვისებრივი კომპონენტის სამიზნე ჯგუფებს

წარმოადგენდნენ

• სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ტოპ პოზიციებზე დასაქმებული მოხელეები

• სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თანამშრომლები თბილისსა და რეგიონებში

• ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების

წარმომადგენლები

• სუბიექტები რომლებიც შესაძლებელია პირდაპირ არ არიან ჩართულნი საჯარო

მმართველობის რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ აქტივობებში მაგრამ

კვლევის საკითხებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობენ
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• პრეზიდენტისა და პრემიერ მინისტრის ადმინისტრაციაში დასაქმებული საჯარო

მოხელეები

• სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და სხვადასხვა სამინისტროში დასაქმებული

საჯარო მოხელეები

• სსიპ ების თანამშრომლები

• რეგიონული და მუნიციპალური მთავრობის თანამშრომლები

• მოსახლეობის წარმომადგენლები რომლებსაც აქვთ გარკვეული გამოცდილება

სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისების გამოყენების საკითხებში

კვლევის თვისებრივი კომპონენტის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა მიზნობრივი და თოვლის

გუნდის პრინციპით რესპონდენტთა შერჩევის სტრატეგიები თითოეული სამიზნე

ჯგუფისთვის კვლევის განსხვავებული ინსტრუმენტები შემუშავდა რესპონდენტთა

თანხმობით განხორციელდა ყველა შეხვედრისა და ინტერვიუს ვიდეო ან აუდიოჩაწერა იმ

შემთხვევებში კი როცა რესპონდენტებმა უარი განაცხადეს ჩანაწერის გაკეთებაზე მომზადდა

შეხვედრების დეტალური ოქმები აუდიო და ვიდეოჩანაწერების საფუძველზე გაკეთდა

დეტალური ტრანსკრიპტები რომლებიც შეხვედრების ოქმებთან ერთად გამოყენებული იქნა

ანალიზისათვის

რაოდენობრივი კვლევა

რაოდენობრივი კვლევის მთავარი მიზანი იყო სტატისტიკურად ვალიდური და სანდო

მონაცემების მოპოვება შემდეგ საკითხებზე

- საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულება საჯარო სამსახურის მიმართ და საჯარო

მმართველობის რეფორმის შესახებ მათი ინფორმირებულობის დონე

- საზოგადოებრივი აზრი სახელმწიფო სერვისებსა და საჯარო სამსახურზე

ორი სამიზნე ჯგუფის საკვლევად გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის სხვადასხვა

ტექნიკა საზოგადოებრივი აზრის კვლევაში პირისპირ ინტერვიუს ტექნიკა რომელიც

კომპიუტერის დახმარებით პერსონალურ ინტერვიუირებას გულისხმობდა ხოლო

საჯარო მოხელეების გამოსაკითხად თვითადმინისტრირებადი ონლაინ გამოკითხვის

ტექნიკა თითოეულ სამიზნე სეგმენტთან გამოყენებული რაოდენობრივი კვლევის ტექნიკები

ასევე კვლევის შერჩევის მოცულობები წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში
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ცხრილი რაოდენობრივი კვლევის კომპონენტების აღწერა

საჯარო მოხელეები მოსახლეობა

პირისპირ ინტერვიუ

თვითადმინისტრირებადი ონლაინ ინტერვიუ

საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულებებისა და ინფორმირებულობის დონის კვლევის

ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული

თანამშრომელი გამოიკითხა კვლევისათვის შეირჩა თვითადმინისტრირებადი ონლაინ

ინტერვიუს ტექნიკა სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით

საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულებებისა და ინფორმირებულობის დონის საკვლევად

რესპონდენტები სამ სტრატაში შეირჩნენ

 პრეზიდენტისა და პრემიერ მინისტრის ადმინისტრაციაში დასაქმებული საჯარო

მოხელეები

 სამინისტროებისა შესაბამისი სსიპ ების ჩათვლით და სახელმწიფო მინისტრის აპარატში

დასაქმებული საჯარო მოხელეები

 რეგიონულ და მუნიციპალურ მთავრობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები

კვლევის ინსტრუმენტი შემუშავდა გაეროს განვითარების პროგრამასთან და საჯარო

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე

კითხვარის ხანგრძლივობამ შეადგინა წუთი თვითადმინისტრირებადი კითხვარის

ელექტრონული ვერსია გაიგზავნა საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნოს მიერ

წინასწარ შერჩეული უწყებების თანამშრომლებთან კითხვარის პირველი გაგზავნიდან

კვლევაში მონაწილეობის შეხსენების თხოვნით პერიოდულობით ჯერ გაიგზავნა ბმული

საბოლოოდ სრულყოფილად შევსებული ელექტრონული ანკეტების რაოდენობამ

შეადგინა

აღსანიშნავია რომ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტთა კონფიდენციალურობა დაცულია და

მონაცემებზე წვდომა მხოლოდ ეისითის ბაზების ველისა და ხარისხის კონტროლის

მენეჯერებს აქვთ

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ადამიანი

გამოიკითხა სამიზნე პოპულაცია საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ ასაკის

 
8 კვლევის ფარგლებში საჯარო მოხელეებში იგულისხმებიან სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულები და არა 

მხოლოდ ისინი, ვისაც კანონი მიიჩნევს "საჯარო მოხელედ". ამასთან, კვლევის ინსტრუმენტები იმგვარად იყო 

შემუშავებული, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული სსიპ-ების წარმომადგენელებისთვის მათთვის 

არარელევანტური კითხვების დასმა. 
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მოქალაქეებს გულისხმობდა ამ კვლევის ფარგლებში საქართველოს ის მოქალაქეები

რომლებიც აფხაზეთში ან სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ სამიზნე პოპულაციაში არ

შედიოდნენ

შერჩევის მოცულობა რესპონდენტი იან სანდოობას უზრუნველყოფს

ცდომილების დონე ს შეადგენს ქვეყნის მასშტაბით საზოგადოებრივი აზრის კვლევის

ფარგლებში გამოყენებულია პირისპირ ინტერვიუს ტექნიკა რომელიც კომპიუტერის

დახმარებით პერსონალური ინტერვიუს განხორციელებას გულისხმობს

შერჩევის დიზაინის ფარგლებში პირველადი შერჩევის ერთეულად გამოყენებულია

წლის აღწერის შედეგები დასახლებები შეირჩა

მეთოდის გამოყენებით დასახლების ზომა განისაზღვრა მასში მცხოვრები შინამეურნეობების

რაოდენობით

მეორადი შერჩევის ერთეულია შინამეურნეობა რომლის შერჩევა შემთხვევითი

ხეტიალის პრინციპით მოხდა წერტილი თითოეული კლასტერისთვის შემთხვევითი

ხეტიალის საწყისი განისაზღვრა ინტერვიუერები შინამეურნეობებს წინასწარ მომზადებული

ინსტრუქციის მიხედვით არჩევდნენ რომელშიც განსაზღვრული იყო მარშრუტი ბიჯის ზომა

და შინამეურნეობის შერჩევის წესი

შერჩევის საბოლოო ერთეულია შინამეურნეობის წევრი რომელსაც წელი

შეუსრულდა რესპონდენტის შერჩევისათვის გამოყენებულია ბოლო დაბადების დღის

პრინციპი

კვლევის მონაცემების განზოგადებისთვის მიღებული მონაცემები შეიწონა რასაც

საფუძვლად სტრატიფიკაციის კრიტერიუმები დაედო

კვლევის ორივე რაოდენობრივი კომპონენტის მონაცემები სოციალურ მეცნიერებათა

სტატისტიკურ პაკეტში ვერსიაში დამუშავდა

მონაცემთა შედარება

შუალედური შეფასების ერთ ერთ მიზანი კვლევის ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით

საბაზისო პერიოდთან წ შედარებით სამიზნე ჯგუფებში ცვლილებების

იდენტიფიცირებაა

მოსახლეობის კვლევის რაოდენობრივი კომპონენტის ფარგლებში გამოყენებული შერჩევის

სტრატეგია საბაზისო და შუალედური კვლევის შედარების საშუალებას იძლევა რაც შეეხება

მოხელეების კვლევას ამ შემთხვევაში საბაზისო და შუალედური შეფასების დროს
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გამოყენებული კვლევის ტექნიკების განსხვავებულობა მონაცემთა პირდაპირი შედარების

საშუალებას არ იძლევა თუმცა კვლევის საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეულ

ტენდენციებს აჩვენებს

გენდერული ანალიზი

კვლევის აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში გაანალიზებულ იქნა გენდერულ როლებს

შორის არსებული განსხვავებები ქალებისა და კაცების მიერ გადაწყვეტილების მიღების

პროცესში მონაწილეობა სამუშაო რესურსის ფორმალური და არაფორმალური დაყოფა

სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ზოგადად საჯარო სამსახურში ქალების რეპრეზენტაცია

 
9 საჯარო უწყებების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ საჯარო მოხელეთა სამიზნე ჯგუფებთან, საბაზისო კვლევის 

ფარგლებში, გამოყენებული იყო თვითადმინისტრირებადი კითხვარი; შუალედური კვლევის დროს კი – საჯარო 

მოხელეთა ონლაინ გამოკითხვის ტექნიკა.  
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 საჯარო მმართველობის რეფორმის ძირითადი დაინტერესებული მხარეები და

მათი ანალიზი

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვან

როლს შემდეგი დაინტერესებული მხარეები ასრულებენ

ცხრილი ძირითადი დაინტერესებული მხარეები

საქართველოს მთავრობა

საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭო

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

დარგობრივი სამინისტროები

საჯარო სამსახურის ბიურო

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აკადემია საკონსულტაციო კომპანიები

საერთაშორისო პარტნიორები

საჯარო მმართველობის რეფორმის დაწყების შემდეგ იმ სამი მიმართულების სხვადასხვა

კომპონენტში რომლებიც წინამდებარე კვლევის საგანია გარკვეული პროგრესი აშკარაა ეს

განსაკუთრებით ეხება ახალი სამართლებრივი ბაზის შექმნას საჯარო სამსახურის რეფორმის

მიმართულებით და მეთოდოლოგიური ჩარჩოს განვითარებას პოლიტიკის დაგეგმვისა და

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიმართულებით ამ დროისთვის უფრო აქტუალური

ცვლილებების პრაქტიკული განხორციელება და შემდგომი მდგრადობის უზრუნველყოფაა

რისთვისაც სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური ჩარჩო მომზადდა

პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად ბოლო ორი წლის განმავლობაში რეფორმის

პროცესის ერთგვარი შენელება და პასიურობა შეინიშნება აღნიშნულზე მეტყველებს

რეფორმის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მთელი რიგი აქტივობების დროში

გაჭიანურება ამ ტენდენციაზე საუბრობს აგრეთვე წინამდებარე ანგარიშის მომზადების

პროცესში გამოკითხული დაინტერესებული მხარეების ნაწილი ზემოაღნიშნულის

დასტურად რესპონდენტები გაჭიანურებული გადაწყვეტილებებისა და რიგი კომპონენტების

განხორციელების გადავადებას დაგვიანებას უთითებენ

ანგარიშის მომზადებისას გამოკითხული რესპოდენტების ნაწილი მიიჩნევს რომ იქმნება

შთაბეჭდილება თითქოს საჯარო მმართველობის რეფორმა მთავრობისთვის ნაკლებად

 
10 პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია; 2. საჯარო სამსახურის რეფორმა; 3. სახელმწიფო სერვისების მიწოდება. 
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პრიორიტეტული გახდა რასაც მათივე აზრით ნაწილობრივ წლიდან ქვეყანაში

არსებული პოლიტიკური ფონი განაპირობებს

გამოკითხულ დაინტერესებულ მხარეთა შორის დომინირებს აზრი რომ რეფორმის საწყისი

ეტაპის შემდეგ დაინტერესებული მხარეების პრაქტიკული ჩართულობა და მათ მიერ

პროცესში საკუთარი როლის აღქმა შეიცვალა ამავე დროს საგულისხმოა კვლევის

ფარგლებში საჯარო მოხელეებთან ჩატარებული ფოკუსური დისკუსიებისას გამოკვეთილი

ტენდენცია კერძოდ უმრავლესობის მხრიდან ზოგადად რეფორმის მიმართ

ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური დამოკიდებულებაა თუმცა არაერთხელ აღინიშნა რომ

რეალობა ხშირად გეგმებისა და კონცეფციებისაგან განსხვავდება და პრაქტიკაში ყველაფერი

ისე არ ხდება როგორც ახალი კანონმდებლობა ითვალისწინებს შესაბამისად მოხელეთა

გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს რომ მნიშვნელოვანია მათმა ხელმძღვანელობამ და ზოგადად

საჯარო დაწესებულებებმა პრაქტიკაშიც სწორად დანერგონ დაგეგმილი ცვლილებები ეს კი

მათი აზრით ჯერ ჯერობით არ ხდება

საქართველოს მთავრობას საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმართვაში წამყვანი როლი

აკისრია მას საკმარისი უფლებამოსილება აქვს რომ პროცესის მიმდინარეობის ტემპსა და

ხარისხზე გავლენა იქონიოს საქართველოს მთავრობის წამყვანი როლის გათვალისწინებით

ის ძირითადად სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებითა და ამავე დროს

სამინისტროების წახალისებით უნდა იყოს დაკავებული რათა მათ დროულად და

სრულფასოვნად შეასრულონ რეფორმის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები

ბოლო წლებში მიღწეული გარკვეული პროგრესის მიუხედავად ჩანს რომ რეფორმის

არაერთი ამოცანის გადაჭრა დაგეგმილ ვადას აშკარად ჩამორჩება ამაზე საუბარია როგორც

დღემდე მომზადებულ სხვადასხვა ანგარიშში ასევე წინამდებარე ანგარიშის მომზადებისას

ჩატარებულ ინტერვიუებში შესაძლოა ეს მიანიშნებს იმაზე რომ საქართველოს მთავრობის

პრიორიტეტების სიაში საჯარო მმართველობის რეფორმა აღარ იკავებს წამყვან ადგილს

როგორც საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოსთან ასევე სამდივნოსთან დაკავშირებით

დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების დროს გამოიკვეთა საბაზისო კვლევის

პერიოდთან შედარებით მათი პასიურობა თუ ადრე საბჭო სისტემატურად იკრიბებოდა და

კრიტიკულად მსჯელობდა რეფორმის კომპონენტებზე დღეისათვის პერიოდული

შეხვედრები უფრო ფორმალური ხასიათისაა საბჭოს წევრები თავიანთი შეხედულებისამებრ

წარმოადგენენ მიღწეულ წარმატებას კრიტიკული განხილვა კი იშვიათია ზოგიერთი

რესპონდენტი მსგავს მოსაზრებას რეფორმის სამდივნოსთან დაკავშირებითაც გამოთქვამს

კერძოდ რჩება შთაბეჭდილება თითქოს მთავრობის ადმინისტრაცია რეფორმის ძირითად

ამოცანებს მიღწეულად მიიჩნევს და შესაბამისად მისი აქტიურობა შესუსტებულია ხოლო

რეფორმის საბჭო და თემატური სამუშაო ჯგუფები სათანადოდ ვერ ასრულებენ
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მაკოორდინირებელ როლს რათა რეალური და საკმარისი გავლენა მოახდინონ რეფორმის

მთლიანობაზე მის სისტემურ და დროულ განხორციელებაზე მთავრობის მიერ რეფორმის

მიმართ ინტერესის ყურადღების შემცირების პირობებში მათ არ შეუძლიათ აღნიშნულით

განპირობებულ გამოწვევებთან გამკლავება აღსანიშნავია რომ რესპონდენტების აზრით ეს

მდგომარეობა გარკვეულწილად დონორებსა და ცალკეულ უწყებებს შორის ორმხრივი

კომუნიკაციის აუცილებლობას მოითხოვს

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის

დეპარტამენტმა პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის პროცესის გაუმჯობესების

მიმართულებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება დაცვა და წამყვანი როლის შესრულება

საკმაოდ კარგად მოახერხა მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია პოლიტიკის დაგეგმვის ჩარჩოს

განვითარებისა და მოხელეთა გადამზადების კუთხითაც რაც პოლიტიკის ფორმალური

პროცესის გზით შექმნის ტრადიციის ნაკლებობის ფონზე განსაკუთრებით ღირებულია

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავების

მიუხედავად გარკვეული შეფერხებები სახელმძღვანელოს დამტკიცების თვალსაზრისით

მაინც შეინიშნება პოზიტიურია ის ფაქტი რომ ჩატარებული შედარებითი ანალიზის

თანახმად პოლიტიკის დოკუმენტების სტრუქტურა ბოლო წლებში გარკვეულწილად

დაიხვეწა თუმცა რესპონდენტების ნაწილის აზრით მხოლოდ პოლიტიკის დოკუმენტების

ტექსტების ხარისხის დახვეწა საკმარისი არ არის და საჭიროა მათი პრაქტიკულად

განხორციელება ზოგიერთი რესპონდენტი მიიჩნევს რომ კვლევის საბაზისო პერიოდისგან

განსხვავებით საჯარო მმართველობის რეფორმის ტემპის შენელების ფონზე რჩება

შთაბეჭდილება თითქოს პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი საკუთარ როლს

მნიშვნელოვანწილად შესრულებულად ამოწურულად მიიჩნევს მეტწილად სამინისტროების

კონსულტირებით შემოიფარგლება და მათი დახმარების საქმეში ნაკლებად პროაქტიულია

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ეს ნაწილობრივ შეიძლება იმითაც იყოს გამოწვეული რომ

დეპარტამენტს სამინისტროების შესაბამისი სამმართველოების დასახმარებლად

მასშტაბური ინტერვენციის განხორციელებისთვის საკმარისი ადამიანური რესურსი არ

გააჩნია

საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურის რეფორმის ნაწილში კვლავ წამყვან როლს

ასრულებს და რეალურად რეფორმის ამ მიმართულების წარმმართველი და ერთგვარი

მუხტის მიმცემი დაწესებულებაა ბიუროს ეს როლი აშკარა და ძალიან ღირებულია მით

უმეტეს როდესაც პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან რეფორმისადმი

მხარდაჭერის ერთგვარი შესუსტება შეინიშნება თუმცა ამ მიზეზით განპირობებული

გამოწვევების სრულად განეიტრალება ბიუროს არ შეუძლია

მიუხედავად იმისა რომ ცალკეულ სამინისტროებს კარგად განვითარებული

ადმინისტრაციული ანალიტიკური დეპარტამენტები და თავიანთი ტრეინინგ ცენტრები
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აქვთ საჯარო სამსახურის რეფორმიდან გამომდინარე ცვლილებების დანერგვაში ბიურო

მაინც გადამწყვეტ როლს ასრულებს მისი მხარდაჭერა გულისხმობს საკანონმდებლო

სიახლეების თაობაზე კონსულტაციებს ტრენინგების ინიცირებას საინფორმაციო მასალების

მომზადებას ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულების კოორდინაციას და სხვა აქვე

უნდა აღინიშნოს რომ დღესდღეობით ასეთი როლის შესრულებას ბიურო საერთაშორისო

პარტნიორებისა და დონორების მკაფიო და მრავალმხრივი დახმარებით ახერხებს და არა

მხოლოდ საკუთარი ადამიანური რესურსებითა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

დაფინანსებით ამ მნიშვნელოვანი დონორული დახმარების შემცირების შემთხვევაში

აუცილებლად წამოიჭრება საკითხი თუ ვინ და როგორ უზრუნველყოფს ბიუროს ასეთი

როლის შენარჩუნებას

ბიუროს როლი ანტიკორუფციული მიმართულებითაც გაძლიერდა გარდა იმისა რომ ის

საჯარო სამსახურის რეფორმის მაკოორდინირებელი რგოლია მნიშვნელოვანი

აღმასრულებელი ფუნქციაც აქვს ბიურომ არსებითად გაააქტიურა თანამდებობის პირთა

დეკლარაციების მონიტორინგის მიმართულებით მუშაობა შესაბამისად დაიწყო მოხელეთა

დაჯარიმება და მონიტორინგის შედეგების საჯაროდ გამოქვეყნება

მიუხედავად იმისა რომ ბიურო უფრო მაკოორდინირებელი მხარდამჭერი დაწესებულებაა

ვიდრე უშუალო აღმასრულებელი კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუებიდან ჩანს

რომ საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართულებით არსებულ ისეთ ხარვეზებზე

რომლებზეც რეალურად პასუხისმგებელი სამინისტროები არიან დაინტერესებული

მხარეების ნაწილი პასუხისმგებლად მაინც ბიუროს განიხილავს სხვაგვარად რომ ვთქვათ

ზოგიერთი დაინტერესებული მხარე ბიუროსგან ისეთი ამოცანების გადაწყვეტას მოელის

რომელთა გადაწყვეტის მანდატი და შესაძლებლობა ბიუროს არ გააჩნია ისიც უნდა

აღინიშნოს რომ დაინტერესებულ მხარეთა ნაწილის აზრით სათანადო პოლიტიკური

მხარდაჭერის შემთხვევაში ბიუროს მეტად გააქტიურება და მაკოორდინირებელი ფუნქციის

გაძლიერება არსებული მანდატის პირობებშიც არის შესაძლებელი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსგს პასუხისმგებელია სახელმწიფო

სერვისების მიწოდების რეფორმის კოორდინაციაზე რაც მთავრობის სტრუქტურაში მისი

ადგილის გათვალისწინებით საკმაოდ ამბიციური ამოცანაა საჯარო მმართველობის

რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ კოორდინაცია

გაუწია სახელმწიფო სერვისების შექმნისა და მიწოდების პოლიტიკის დოკუმენტის

შემუშავებას თუმცა მიუხედავად იმისა რომ დოკუმენტი წელს შემუშავდა წლის

ოქტომბერში ის ჯერ კიდევ არ იყო დამტკიცებული სახელმწიფო სერვისების განვითარების

სააგენტო შეიძლება სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდეს ამ კომპონენტში წამყვანი

როლის ეფექტურად შესრულების თვალსაზრისით ვინაიდან გარდა სახელმწიფო სერვისების

განვითარების კოორდინაციისა მას სხვა წამყვანი ფუნქციებიც მოსახლეობის ერთიანი
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რეესტრის წარმოება სამოქალაქო აქტების რეესტრის წარმოება საიდენტიფიკაციო

სერვისების მიწოდება ა შ აქვს აღნიშნულის გათვალისწინებით მიუხედავად საშუალო

რგოლის მენეჯმენტის მონდომებისა საკმარისი დროისა და რესურსების გამოყოფა სხვა

ორგანიზაციების დასახმარებლად შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს ამასთანავე როგორც

რესპონდენტები მიუთითებენ გარკვეულწილად პრობლემურია სახელმწიფო სერვისების

განვითარების სააგენტოს როგორც რეფორმის მაკოორდინირებელი უწყების როლი რადგან

იგი იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია ამასთანავე ვინაიდან წელს

დაგეგმილია საპარლამენტო არჩევნები ხოლო სააგენტოს ამომრჩეველთა სიების

ფორმირებაში ეკისრება მნიშვნელოვანი როლი ნაკლებად მოსალოდნელია რომ მომავალი

წლისათვის სერვისების მიწოდების კოორდინაცია სააგენტოს უმაღლესი მენეჯმენტის

პრიორიტეტების სათავეში მოექცეს

მსგავსი გამოწვევები შეინიშნება მონაცემთა გაცვლის სააგენტოშიც რომელსაც

ელექტრონული მმართველობისა და ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების კოორდინაცია

ევალება მიუხედავად იმისა რომ სააგენტო საერთო სტანდარტების შექმნასა და სახელმწიფო

სერვისების პორტალის განვითარება ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე მუშაობას აგრძელებს

არსებული მანდატის პირობებში და ამჟამად პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან

მხარდაჭერის დონის გათვალისწინებით რეფორმის პროცესზე მისი გავლენა ძალიან

შეზღუდულია

სამინისტროებს წამყვანი როლი აქვთ საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებაში

რაც მათი ფორმალურ სამართლებრივი სტატუსიდან და ფუნქციებიდან ლოგიკურად

გამომდინარეობს თუმცა არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით როდესაც მთავრობის

მხრიდან რეფორმის საერთო კოორდინაცია შესუსტებულია ცალკეული სამინისტროს როლი

განსაკუთრებით კრიტიკულია იმის გათვალისწინებით რომ რეფორმის მთავარი გამოწვევა

არა კანონმდებლობისა და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების შემუშავება არამედ მათი

იმპლემენტაცია სამინისტროებს თავიანთი ორგანიზაციის ფარგლებში მთავრობის

ადმინისტრაციის ან სხვა სააგენტოების კოორდინაციით შექმნილი ახალი წესებისა და

მეთოდოლოგიის წარმატებით დანერგვის სრული შესაძლებლობა აქვთ სხვაგვარად რომ

ვთქვათ დღეისათვის სამინისტროები ყველაზე ნაკლებად არიან დამოკიდებული სხვებზე

რომ რეფორმის სხვადასხვა ასპექტში წარმატებულნი იყვნენ მით უმეტეს რომ მათ

უმეტესობას საერთაშორისო პარტნიორებისგან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს ამ ფაქტის

საპირისპიროდ ხშირად ეს პოტენციალი გამოყენებული არ არის

 
11 საქართველოს კანონი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ / 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1666869?publication=5.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1666869?publication=5
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საქართველოს პარლამენტს საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესში საკმაოდ პასიური

როლი აქვს ის ფორმალურ მოვალეობას ასრულებს მთავრობის მიერ საჯარო მმართველობის

რეფორმის ფარგლებში ინიცირებულ საკანონმდებლო აქტებს იღებს სხვა მხრივ კი შეიძლება

ითქვას რომ რეფორმის სფეროში მისი როლი მინიმალურია საპარლამენტო რესპუბლიკის

მოდელზე გადასვლისა და პარლამენტის ახალი რეგლამენტის დამტკიცების შემდეგ

პარლამენტს რა თქმა უნდა აქვს ფორმალური უფლებამოსილება და საშუალება რომ საჯარო

მმართველობის რეფორმის მიმართულებით იაქტიუროს თუმცა ეს შესაძლებლობა

გამოყენებული არ არის ახალი რეგლამენტის პირობებში საქართველოს პარლამენტი და მისი

კომიტეტები მთელ რიგ სფეროებში აქტიურობენ მართლმსაჯულების რეფორმა

განათლების სისტემის რეფორმა პენიტენციალური სისტემის რეფორმა და ა შ თუმცა

იშვიათია შემთხვევა როცა ისინი რაიმე ფორმატში განიხილავენ და მსჯელობენ საჯარო

მმართველობის რეფორმის ისეთ სფეროებზე როგორებიცაა სახელმწიფო სერვისების

რეფორმა პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია ამ თვალსაზრისით ერთგვარი

გამონაკლისია საჯარო სამსახურის რეფორმა დაინტერესებული მხარეებისგან მიღებული

ინფორმაციით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონპროექტისა და მოხელეთა ანაზღაურების

წესის შესახებ კანონების მომზადება განხილვის პროცესში პარლამენტი შედარებით

აქტიურად იყო ჩართული

იმ გარემოს გათვალისწინებით რომელშიც საჯარო მმართველობის რეფორმა ხორციელდება

საერთაშორისო პარტნიორების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ისინი საკმაოდ დიდი

მოცულობით აფინანსებენ რეფორმას და საჯარო დაწესებულებებს სხვადასხვა ფორმით

უწევენ დახმარებას მათ შორის საერთაშორისო და ადგილობრივი გარე ექსპერტიზის

მიწოდებით ტრენინგებითა და სხვა საშუალებებით რეალურად ბოლო წლის

განმავლობაში ორგანიზებული ტრენინგების საკმაოდ დიდი წილი სწორედ საერთაშორისო

პარტნიორებისა და დონორი ორგანიზაციების დახმარებაზე მოდის ამ კომპონენტის მათი

ინტერვენციის გარეშე არსებობა რთული წარმოსადგენია ამავე დროს თუ მთავრობის

მხრიდან საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესის ტემპების შენელებას

გავითვალისწინებთ საერთაშორისო პარტნიორები საჯარო დაწესებულებებისთვის ზოგჯერ

ერთგვარი ბიძგის მიმცემი მომთხოვნი პარტნიორის როლს ასრულებენ და ამით ხელს

უწყობენ რეფორმის დღის წესრიგის განხორციელებას

უნდა აღინიშნოს რომ ზოგი მათგანი ახლადგაჩენილი საჭიროებების დაკმაყოფილების

საქმეში ძალიან მოქნილია და პარტნიორთა ინიციატივების განხორციელებას იმ

შემთხვევაშიც უწყობს ხელს როცა წინასწარ შესაბამისი პროექტის დიზაინის ეტაპზე მსგავსი

ინიციატივის მხარდაჭერა თუ განხორციელება გათვალისწინებული არ იყო ასეთი მიდგომა

ეხმარება რეფორმის მთლიანობას და მნიშვნელოვანი რესურსია რეფორმის პროცესში

ჩართული დაწესებულებებისთვის
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საჯარო მმართველობის რეფორმის სფეროში საქართველოს არასამთავრობო

ორგანიზაციებისა და მკვლევრების როლი საკმაოდ შეზღუდულია გამონაკლისია ისეთი

კომპონენტები როგორებიცაა საჯარო სამსახურის რეფორმა ანგარიშვალდებულება და

ადგილობრივი თვითმმართველობა რომლებშიც რამდენიმე განვითარებული არასამთავ

რობო ორგანიზაცია ოპერირებს მიუხედავად იმისა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების

საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესში მონაწილეობისათვის ცალკეული ფორმალური

თუ არაფორმალური ფორმატები არსებობს ამ მხრივ მთავარი გამოწვევა სათანადო

პროფილისა და კომპეტენციის მქონე ორგანიზაციების ნაკლებობაა ეს ძირითადად

სახელმწიფო სერვისების მიწოდებას და პოლიტიკის დაგეგმვის მიმართულებებს შეეხება

უკანასკნელ პერიოდამდე არ არსებობდა ორგანიზაციები რომლებსაც შეეძლოთ თუნდაც

დამოუკიდებელი მონიტორინგის წარმოება და ქმედითი როლის შესრულება მთავრობის

ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად რეფორმის ისეთ სფეროებში როგორებიცაა

პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია ან და სახელმწიფო სერვისების მიწოდება

უკანასკნელი წლის განმავლობაში ამ სფეროში პოზიტიური ცვლილება იკვეთება ჩნდება

არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც კომპეტენციას იმაღლებენ საჯარო

მმართველობის რეფორმის სხვადასხვა სფეროში სპეციალიზდებიან და გარკვეული როლის

შესრულებას იწყებენ როგორც მომსახურების მოწოდების ისე მთავრობის

ანგარიშვალდებულების საქმეში

 
12გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის “საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში” 

მიერ გასული 2-3 წლის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა რამოდენიმე ინიციატივა, რომელიც მიზნად 

ისახავდა არასამათავრობო ორგანიზაციების და აკადემიის გაძლიერებას და ჩართულობის გაზრდას საჯარო 

მმართველობის რეფორმის პროცესში. ასევე ევროკავშირი აფინანსებს რამდენიმე ინიციტივას, რომლებიც საჯარო 

მმართველობის რეფორმის მიმართულებით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას 

ითვალისწინებს. 
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 შუალედური კვლევის მიგნებები

საჯარო მმართველობის რეფორმის კოორდინირება და კომუნიკაცია

საჯარო მმართველობის რეფორმის კოორდინირებისთვის ფორმალური ჩარჩო ჯერ კიდევ

წლებში შეიქმნა წელს რეფორმის საერთო ხელმძღვანელობა და კოორდინაცია

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას დაევალა ასევე განისაზღვრა რეფორმის

თითოეულ სფეროზე პასუხისმგებელი საჯარო დაწესებულება

ცხრილი პასუხისმგებელი დაწესებულებები

რეფორმის კომპონენტი წამყვანი პასუხისმგებელი უწყება

პოლიტიკის დაგეგმვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

საჯარო სამსახურის რეფორმა საჯარო სამსახურის ბიურო

ანგარიშვალდებულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სახელმწიფო სერვისები საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო ფინანსების მართვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

წელს პრემიერ მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა საჯარო მმართველობის რეფორმის

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო რომლის ფუნქცია საჯარო მმართველობის

რეფორმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგია საბჭოს სამდივნოს ფუნქცია

მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტს

დაეკისრა რომელიც საბჭოს საქმიანობის ანალიტიკურ და ორგანიზაციულ მხარდაჭერას

უზრუნველყოფს რეფორმის სფეროების შესაბამისად საბჭოს ინიციატივით თემატური

სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

უკანასკნელი ორი წლის პერიოდისთვის საჯარო მმართველობის რეფორმის საკოორდინაციო

საბჭოს როლთან დაკავშირებით დაინტერესებულ მხარეთა მოსაზრებები ერთგვაროვანი არ

არის ერთი მხრივ არსებობს დამოკიდებულება რომ საჯარო მმართველობის რეფორმის

საკოორდინაციო საბჭოს და სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები რეგულარულად იმართება და მეტ

ნაკლებად ეფექტურად მუშაობს ამ პოზიციის არგუმენტად ისეთი შემთხვევები განიხილება

როგორებიცაა წლის ოქტომბერში ჩატარებული საბჭოს საკოორდინაციო შეხვედრა

რომელიც საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევისა და მისი სამოქმედო გეგმის

განხილვას დაეთმო სამინისტროები და სააგენტოები ერთობლივ სამუშაო პროცესში

 
13მომსახურების მიწოდების კომპონენტზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა 

და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს დაეკისრათ.  
14 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 3 მაისის ბრძანება „საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს 

დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“. http://gov.ge/files/436_55439_676197_135.pdf.  

http://gov.ge/files/436_55439_676197_135.pdf
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მონაწილეობდნენ რომლის შედეგებიც საჯარო მმართველობის რეფორმის წლების

განახლებულ სამოქმედო გეგმაში აისახა

მეორე მხრივ მსგავსი მაგალითების მიუხედავად გამოკითხულ მხარეებს შორის დომინირებს

აზრი რომ მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინირების

დეპარტამენტის მცდელობების მიუხედავად საბჭოს და სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები

ფორმალურია საკითხთა ზედაპირული ცალმხრივი განხილვით შემოიფარგლება და

რეფორმის კოორდინაციის ხარისხი დაბალია ცალკე საბჭოს ან და ცალკე სამუშაო ჯგუფების

თუნდაც სისტემატური შეხვედრები კი მსგავსი მასშტაბური რეფორმის კარგი

კოორდინაციის დამადასტურებელ ერთადერთ საკმარის მტკიცებულებად ვერ ჩაითვლება

ამასთანავე დაინტერესებული მხარეების ნაწილი მიიჩნევს რომ რეფორმის კოორდინაციის

სისუსტეები საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართ მთავრობისა და სამინისტროების

ინტერესის განელებას შემცირებას უკავშირდება

წინამდებარე შუალედური კვლევის ფარგლებში ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან

ჩატარებული ინტერვიუებით მოპოვებული ინფორმაციისა და საბაზისო

კვლევის ასევე რეფორმის ცალკეული ინიციატივების განხორციელების თავისებურებებისა

და ვადების ანალიზის საფუძველზე საჯარო მმართველობის რეფორმის კოორდინაციის

მიმართულებით იკვეთება მთელი რიგი სისუსტეები

• საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებას დღეს საკმარისი ყურადღება არ

ეთმობა არადა პროცესზე მაღალი დონის ზედამხედველობა რეფორმის

თანმიმდევრულად განხორციელების ერთ ერთი წინაპირობაა შესამჩნევი გახდა

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების მიმართ ქვეყნის

ხელმძღვანელობის მზაობისა და ინტერესის შემცირება როგორც ჩანს საჯარო

მმართველობის რეფორმას აღარ უჭირავს მთავრობის დღის წესრიგში ისეთი მოწინავე

ადგილი როგორიც რამდენიმე წლის წინ

• რეფორმაზე გავლენას ახდენს ერთიანი სამთავრობო მიდგომისა და კოორდინაციის

არარსებობა სისუსტე საწყის ეტაპზე გამოვლენილი მონდომების მიუხედავად

რომელიც პირველადი სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტებში აისახა

დღეს ერთიანი სახელმწიფოებრივი სამთავრობო მიდგომის ნაკლებობა საჯარო

მმართველობის რეფორმის მიმართ აშკარაა ზოგი ღონისძიება კონკრეტული

უწყებების ხელმძღვანელობით მათი მანდატის ფარგლებში განცალკევებულად

 
15 OECD/SIGMA /2018/ Baseline Measurement Report on Policy Planning and Coordination/ Georgia/ 

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Georgia.pdf. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Georgia.pdf
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განხორციელდა თუმცა სტრატეგიული მართვის ნაკლებობამ და სისუსტემ საჯარო

მმართველობის რეფორმის ფრაგმენტაცია გამოიწვია

• დაინტერესებული მხარეების ნაწილი მიიჩნევს რომ საჯარო მმართველობის

რეფორმის საბჭოს როლი რეფორმის საწყის ეტაპთან შედარებით არც ისე დიდია

გარდა ამისა პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ზოგადად

შეზღუდულია ეს მოსაზრება მკაცრად გამოხატეს სამოქალაქო საზოგადოების

წარმომადგენლებმა წინამდებარე შეფასების მიზნით განხორციელებული

შეხვედრებისას დაინტერესებული მხარეების მნიშვნელოვანი ნაწილიც მიიჩნევს რომ

რეფორმის საბჭო და სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები ეფექტური და რეალური

შედეგის მომცემი არ არის უფრო ხშირად ფორმალურია და მონოლოგის რეჟიმში

მიმდინარეობს ერთი მხარე სხვებს თავის სფეროში განხორციელებული და ან

დაგეგმილი აქტივობების შესახებ უამბობს

• საკვანძო საკოორდინაციო ფუნქციების შესასრულებლად მთავრობის საბჭოს

მხარდაჭერა რესურსების მხრივ მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის

დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტში რომელიც საჯარო მმართველობის

რეფორმის საბჭოს სამდივნოს და რეფორმის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფების

მხარდაჭერის ფუნქციასაც ასრულებს პერსონალის დამატებით გამოიხატა თუმცა

რეფორმის ეფექტურად მართვისა და კოორდინაციისთვის იმ პროფესიონალი საჯარო

მოხელეების რაოდენობა რომელთაც წარმოქმნილ პრობლემებს უნდა უპასუხონ და

მზარდ დატვირთვას გაუმკლავდნენ შეიძლება ჯერ კიდევ არ იყოს საკმარისი

• ასევე მნიშვნელოვანია სტრუქტურული და ფუნქციური ბუნდოვანების საკითხის

განხილვა მაგალითად სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო და

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო

სერვისების მიწოდების კომპონენტის კოორდინაციაზე იუსტიციის სამინისტროს

ექვემდებარებიან ამჟამად როდესაც ორივე სააგენტო სახელმწიფო პოლიტიკის

შემუშავებასა და კოორდინაციაზე მუშაობს მათი ერთი კონკრეტული

სამინისტროსათვის დაქვემდებარება ბუნდოვანი მანდატი და უფლებამოსილება სხვა

უწყებებთან მიმართებით მათ მაკოორდინირებელ როლს სირთულეებს უქმნის

• ცალკე საკითხია საჯარო მმართველობის რეფორმის სფეროში დონორთა

კოორდინაცია რაც როგორც ჩანს უფრო ეფექტურია ვიდრე ნებისმიერ სხვა სფეროში

მთავრობის მხრიდან დონორი ორგანიზაციების საქმიანობის კოორდინაციას ორი

სტრუქტურა ახორციელებს საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭო რომელიც

მაღალი დონის კოორდინაციას კვარტალური შეხვედრების მეშვეობით

უზრუნველყოფს და მთავრობის ადმინისტრაციის დონორთა კოორდინაციის
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

სამსახური რომელიც კოორდინაციას უფრო მეტად სპეციფიკური ტექნიკური

საკითხების მხრივ უზრუნველყოფს თუმცა დონორთა ეფექტური კოორდინაცია

მაინც გამოწვევად რჩება საჯარო მმართველობის საბჭოს შეხვედრები მეტად

ფორმალურია და მისი მთავარი მიზანი ინფორმაციის გაზიარებაა სამუშაო ჯგუფებიც

რომლებიც თემატურ საკითხებზე სამუშაოდ შეიქმნა ამ მიმართულებით

არაეფექტური ჩანს ღრმა თემატური შეხვედრების ორგანიზებაში მნიშვნელოვანი

როლი დონორთა კოორდინაციის სამსახურს აქვს თუმცა ეს ყოველთვის არ ხდება

აღწერილი სიტუაციის გამოსწორების მიზნით დონორი ორგანიზაციები

არაფორმალურ შეხვედრებს თავად მართავენ რომლებიც რეგულარულიც

კვარტალური არის და დამატებითიც საჭიროების მიხედვით თუ რამე

მნიშვნელოვანი ხდება

• შთაბეჭდილება იქმნება რომ მსგავს ვითარებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვან და

არსებითად პოზიტიურ როლს საერთაშორისო პარტნიორები დონორი

ორგანიზაციები ასრულებენ ისინი მნიშვნელოვან მხარდაჭერას უწევენ საჯარო

მმართველობის რეფორმის პროცესს და სახელმწიფო ინსტიტუტებს ეხმარებიან

მიჰყვნენ სტრატეგიულ მიზნებს და პროცესს ჰოლისტიკური მიდგომით გაუძღვენ

საჯარო მმართველობის რეფორმის მთავარი მხარდამჭერები არიან ევროკავშირი

აშშ ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო გერმანიის საერთაშორისო

საზოგადოება დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სამეფო და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში

ზემოთქმულის გათვალისწინებით აშკარაა რეფორმის საბჭოს როლის გაძლიერების

საჭიროება და ასევე მთავრობის დღის წესრიგში საჯარო მმართველობის რეფორმისთვის

მაღალი პრიორიტეტის მინიჭება თუ საჯარო მმართველობის რეფორმა პოლიტიკური

ხელმძღვანელობისათვის უფრო მეტად პრიორიტეტული არ გახდა ვიდრე დღეს ჩანს რაც

საქართველოს პოლიტიკური კალენდრის გათვალისწინებით მომავალი ერთი წლის

განმავლობაში ძნელად წარმოსადგენია ნაკლებად სავარაუდოა რომ თუნდაც რეფორმის

საბჭოს საკოორდინაციო ფუნქცია გახდება უფრო ეფექტური და რეფორმის განხორციელების

ტემპსა და მიდგომაში რამე პრაქტიკულ გარდატეხას შეიტანს

 
16 ევროკავშირის მხარდაჭერა მოიცავს საბიუჯეტო და ტექნიკურ დახმარებას. 
17 USAID წარმოდგენილია კარგი მმართველობის ინიციატივის (GGI) გზით. GGI ექსპერტული და ტექნიკური 

დახმარებით ცდილობს საჯარო უწყებების ადმინისტრაციული და ფინანსური მენეჯმენტის გაძლიერებას, 

ღიაობის გაზრდას, პოლიტიკის შემუშავებისა და კანონშემოქმედების პროცესის გაძლიერებას და ინსტიტუციური 

ზედამხედველობის გაძლიერებას. 



 
 
 
 

 

31 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ინფორმირებულობა და რეფორმის

მხარდაჭერა

საჯარო მოხელეების რაოდენობრივი კვლევის შედეგების თანახმად საჯარო მმართველობის

რეფორმის შესახებ მათი ინფორმირებულობის მაჩვენებელი და მათი მხრიდან

რეფორმისადმი მხარდაჭერა საკმაოდ მაღალია

გამოკითხული საჯარო მოხელეების აცხადებს რომ ფლობს ინფორმაციას მიმდინარე

საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ რესპონდენტთა უმრავლესობა მხარს უჭერს

რეფორმას იმის მიუხედავად აქვს თუ არა სრული ინფორმაცია მის შესახებ ამ

უკანასკნელთაგან უპირატესად რესპონდენტები რეფორმას მხარს ერთმნიშვნელოვნად

უჭერენ რეფორმის მიმართ ნეიტრალურადაა განწყობილი ხოლო მათი წილი ვინც

რეფორმას მხარს არ უჭერს მინიმალურია

იმ ფონზე როცა საანგარიშო პერიოდში არც საჯარო მმართველობის რეფორმის და არც

საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ ერთიანი საკომუნიკაციო სტრატეგია არ არსებობდა

ეს მონაცემები საკმაოდ შთამბეჭდავია

გრაფიკი საჯარო მოხელეების ინფორმირებულობის დონე და საჯარო მმართველობის რეფორმის

მხარდაჭერა საჯარო მოხელეთა კვლევა

 

 



 
 
 
 

 

32 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

მიუხედავად იმისა რომ საჯარო მოხელეების კვლევის მეთოდოლოგია წლების

შედეგების პირდაპირი შედარების საშუალებას არ იძლევა მიმდინარე კვლევის მონაცემთა

ანალიზი მაინც აჩვენებს რომ საჯარო მოხელეებში საჯარო მმართველობის რეფორმის

შესახებ ინფორმირებულობის დონე გაზრდილია თუმცა

ინფორმირებულ საჯარო მოხელეთა შორის რეფორმის მხარდაჭერის მაჩვენებელი

გარკვეულწილად შემცირებულია თუ წელს რეფორმის შესახებ ინფორმირებული

მოხელეების უჭერდა მხარს რეფორმას წელს ეს მაჩვენებელი ს არ აღემატება ამ

პროცესის ახსნის საშუალებას თვისებრივი კვლევის შედეგები იძლევა ინფორმირებულობის

დონის ზრდა რეფორმის აქტიურ ფაზაში შესვლამ გამოიწვია მეორე მხრივ მოხელეთა

მოლოდინი რეფორმასთან დაკავშირებით უფრო მაღალი იყო ვიდრე დამდგარი შედეგები ეს

შეფასება ლოგიკურად ებმის მოხელეთა მიერ დისკუსიების დროს გამოთქმულ მოსაზრებას

რომ ახალი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვლილებები მისაღებია თუმცა

პრაქტიკაში მათი სათანადო იმპლემენტაცია არ ხდება აქვე უნდა აღინიშნოს რომ საჯარო

მოხელეებში რეფორმის შესახებ ზოგადი ინფორმირებულობის დონე კი არის საკმაოდ

მაღალი მაგრამ თვისებრივი კვლევის შედეგები ადასტურებს რომ საჯარო მოხელეები

რეალურად რეფორმის შესახებ ზოგად ინფორმაციას ფლობენ მისი კონკრეტული ასპექტების

შეფასება კი უჭირთ

რაც შეეხება რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროებს ტრადიციული და ონლაინ

მედია და უშუალო მენეჯმენტი თითქმის თანაბარმნიშვნელოვანი წყაროებია ინფორმაციის

გავრცელების მნიშნელოვან წყაროდ განიხილებიან უშუალოდ თანამშრომლებიც

 
18მოხელეთა მსგავსი შეფასებების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია მომდევნო თავში – საჯარო სამსახურის 

რეფორმა. 

 



 
 
 
 

 

33 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყარო საჯარო

მოხელეთა კვლევა

საჯარო მმართველობის რეფორმის ძირითადი მიზნების შესახებ ინფორმირებულობის

დონის გასარკვევად საჯარო მოხელეებს რეფორმის ძირითადი მიზნების ჩამონათვალი

მიეწოდათ რომელშიც რვა შესაძლო პასუხს შორის გამიზნულად იყო შეტანილი ორი

არასწორი მიზანი პასუხი კვლევამ აჩვენა რომ გამოკითხული საჯარო მოხელეების თითქმის

ნახევარი რეფორმის ორ მთავარ მიზანს გამოყოფს დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებული

საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება და სახელმწიფო სერვისების მიწოდების

გაუმჯობესება მოქალაქეებზე ორიენტირებული სისტემის შექმნის გზით სახელმწიფო

ინსტიტუტებისა და მთავრობის მიმართ საზოგადოების ნდობის ზრდას მიიჩნევს რეფორმის

მიზნად გამოკითხულთა კი თვლის რომ რეფორმის ძირითადი მიზანი პოლიტიკის

შემუშავებისა და კოორდინაციის გაძლიერების გზით მთავრობის საქმიანობის

გაუმჯობესებაა საგულისხმოა რომ მოხელეთა ერთმა ნაწილმა არასწორი პასუხი აირჩია რაც

მათ არაინფორმირებულობაზე მეტყველებს ახალი საჯარო მენეჯმენტის დანერგვა და

საჯარო მოხელეთა რიცხვის შემცირება

 



 
 
 
 

 

34 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი საჯარო მმართველობის რეფორმის ძირითად მიზნებთან დაკავშირებით რესპონდენტთა

ინფორმირებულობა საჯარო მოხელეთა კვლევა

ფოკუსურ ჯგუფებში დისკუსიის დროს საჯარო მოხელეებს რეფორმის კონკრეტულ

მიზნებზე საუბარი უჭირთ აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ საჯარო სამსახურის რეფორმასთან

დაკავშირებულ იმ საკითხებზე რომლებიც მათ უშუალოდ შეეხო და რჩება შთაბეჭდილება

რომ ისინი ძალიან ზედაპირულად არიან ინფორმირებულნი მთლიანად საჯარო

მმართველობის რეფორმაზე და მის სხვა მიმართულებებზე გარდა საჯარო სამსახურის

შესახებ კანონისა და მისგან გამომდინარე ცვლილებებისა ეს მდგომარეობა შეიძლება

სავსებით ლოგიკურად ჩაითვალოს თუ გავითვალისწინებთ რომ მოხელეებთანაც და ფართო

საზოგადოებასთანაც საჯარო მმართველობის რეფორმის თაობაზე კომუნიკაცია

არათანმიმდევრულია ფრაგმენტულია და შესაბამისი საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და

გეგმის არარსებობის გამო პირობებში არ ეყრდნობა ერთიან ხედვას

ზოგადად საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ინფორმირებულობისაგან

განსხვავებით უფრო მაღალია საჯარო მოხელეთა ინფორმირებულობა უშუალოდ საჯარო

სამსახურის რეფორმის შესახებ ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია ვინაიდან მათ აბსოლუტურ
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

უმრავლესობას აღნიშნული რეფორმა სხვადასხვა ფორმით უშუალოდ შეეხო ამ

მიმართულებით საკმაოდ აქტიურია საჯარო სამსახურის ბიურო მას პარტნიორი დონორი

ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს რომლის ფარგლებშიც ხერხდება

ტრენინგების ორგანიზება ინფორმირებულობის ხარისხის ასამაღლებლად შესაბამისი

მასალების მომზადება და სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო საინფორმაციო შეხვედრების

ჩატარება ბიურო ასევე ორგანიზებას უწევს ადამიანური რესურსების ფორუმის

ფუნქციონირებას რაც ინფორმაციის გაცვლის დამატებით და საკმაოდ ეფექტურ

პლატფორმას წარმოადგენს

გრაფიკი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიღებით გამოწვეული ცვლილებების შეფასება

საჯარო მოხელეთა კვლევა

როგორც ჩანს კვლევის მონაწილეების დიდი უმრავლესობა საჯარო სამსახურის

რეფორმის ისეთ ძირითად საკითხზე როგორიცაა საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი

ინფორმირებულია და მათი უმრავლესობის შეფასებით კანონის მიღებით გამოწვეული

ცვლილებები ერთმნიშვნელოვნად ან მეტ ნაკლებად პოზიტიურია რესპონდენტების

მხოლოდ თვლის რომ ცვლილებებმა ვერანაირი ზემოქმედება ვერ მოახერხა ხოლო მა

ცვლილებების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატა

საჯარო მმართველობის რეფორმის კონტექსტში ასევე საინტერესოა მოხელეთა

ინფორმირებულობის დონე ღია მმართველობის ინიციატივასთან დაკავშირებით რომელიც

რეფორმის ერთ ერთი მიმართულების ანგარიშვალდებულების კომპონენტის

მნიშვნელოვანი ამოცანაა რესპონდენტების ს სმენია წლების ღია

მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის შესახებ რაც შეეხება ხსენებული
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობას ამ პროცესში მონაწილეობა რესპონდენტების

მა დაადასტურა

გრაფიკი მდგრადი განვითარების მიზნების ღია მმართველობა საქართველოს წლების

სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმირებულობა და გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა საჯარო

მოხელეთა კვლევა

საჯარო მოხელეებთან შედარებით ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ მოსახლეობის

ინფორმირებულობის დონე გაცილებით დაბალია ცხრილი დებულებას მაქვს ინფორმაცია

ღია მმართველობის პარტნიორობის არსებობის შესახებ მოსახლეობის მხოლოდ

ეთანხმება უმრავლესობა კი ინფორმაციას არ ფლობს გამოკითხულთა ნახევარი ამას

პირდაპირ აცხადებს ს კი უჭირს თქვას აქვს თუ არა შესაბამისი ინფორმაცია

ცხრილი სახელმწიფო პოლიტიკასთან და მოქალაქეთა სხვა აქტივობებთან დაკავშირებული

დებულებების შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა
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მაქვს ინფორმაცია ღია მმართველობის

პარტნიორობის არსებობის შესახებ

რაც შეეხება საჯარო მმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით მოსახლეობის

ინფორმირებულობას ს სმენია საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ მათ მიერ

დასახელებული ინფორმაციის ძირითადი წყარო ტელევიზიაა უნდა აღინიშნოს რომ

ჯგუფური დისკუსიების დროს რესპონდენტებს ძირითადად საჯარო ინსტიტუტებში

განხორციელებული რომელიმე კონკრეტული რეფორმის დასახელება უჭირდათ

შესაბამისად კვლევის თვისებრივ კომპონენტზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას რომ
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

საჯარო უწყებებში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ერთმნიშვნელოვნად საზოგადოების

ინფორმირებულობის დონე დაბალია

იქიდან გამომდინარე რომ წელს რეფორმის ცნობადობის მაჩვენებელი მოსახლეობაში

მხოლოდ იყო ცხადია რომ უკანასკნელ წლებში საჯარო მმართველობის რეფორმაზე

მოსახლეობა მეტად ინფორმირებულია ამასთან წლის რაოდენობრივი კვლევის

შედეგებით ინფორმაციის წყაროებში ინტერნეტისა და სხვა არხების მაჩვენებლებიც

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა

გრაფიკი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ

მოსახლეობის კვლევა

19%

38%

84%

23%

12%

6%

3%

მსმენია საჯარო რეფორმის შესახებ 2016

მსმენია საჯარო რეფორმის შესახებ 2019

ტელევიზია

ინტერნეტი

ნაცნობ-მეგობრები

ბეჭდური მედია

სხვა
N =947

N =2400

N =2400
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია

პოლიტიკის დაგეგმვის ერთიანი სისტემა სამართლებრივი ბაზა და მეთოდური

ჩარჩო

წლებში პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის მიმართულებით საქართველოს

მთავრობის ადმინისტრაციისათვის ერთ ერთ ძირითადი პრიორიტეტი პოლიტიკის შექმნის

პროცესის მათ შორის სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო ჩარჩოს

გაუმჯობესებაა ამ მიმართულებით მთავრობის ადმინისტრაციამ კერძოდ კი პოლიტიკის

დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტმა პარტნიორი დონორი ორგანიზაციების

მხარდაჭერით გასული წლის განმავლობაში მთელი რიგი აქტივობები განახორციელა

მიუხედავად საჯარო მმართველობის რეფორმის შენელებული ტემპისა რასაც ცალკეული

მიმართულებით სამიზნე ვადების დარღვევა ახლავს აშკარაა პროგრესი რომელიც

ძირითადად ახალი მეთოდოლოგიური ჩარჩოს კერძოდ კი პოლიტიკის დაგეგმვის

მონიტორინგისა და შეფასების წესის და შესაბამისი სახელმძღვანელოს

კონცეპტუალიზაციასა და განვითარებაში გამოიხატება მიუხედავად იმისა რომ წლის

ზაფხულისთვის ახალი მეთოდოლოგიური ჩარჩოს ფორმალიზების პროცესი არ

დასრულებულა და არც სრულყოფილი იმპლემენტაცია მომხდარა მიღწეული შედეგები კარგ

საფუძველს ქმნის წლებში შესაბამისი პირობების არსებობის შემთხვევაში

პრაქტიკული შედეგების მისაღწევად ეს პირველ რიგში პოლიტიკის შექმნის პროცესის

გაუმჯობესებული მეთოდოლოგიური ჩარჩოს ფორმალიზებასა და მის პრაქტიკულ

განხორციელებას გულისხმობს

სანამ დღის წესრიგში პოლიტიკის შემუშავების მეთოდოლოგიური ჩარჩოს გაუმჯობესებისა

და სრულყოფის საკითხი დადგებოდა რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში გახორციელდა

უკვე წელს პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტების ერთიანი უნიფიცირებული

მეთოდოლოგიური მიდგომების გამოყენებით მომზადება დაიწყო იგულისხმება საქართვე

ლოს მთავრობის მიერ წელს დამტკიცებული პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო

დოკუმენტის დადგენილება საფუძველზე პოლიტიკის დოკუმენ

ტების სტრატეგიების მომზადება მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკის დაგეგმვისა და

 
19 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის “საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში” 

2018 წლის ანგარიში (UNDP საქართველო) გვ. 9-10. 
20 საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო /2019 / საჯარო მმართველობის რეფორმის 

განხორციელების კონსოლიდირებული ანგარიში. გვ. 9-14  . 
21 პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე - 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №629, 2016 წლის 30 დეკემბერი. 

http://gov.ge/files/439_59408_877483_629.pdf 
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

კოორდინაციის დეპარტამენტის წარმომადგენელთა აზრით აღნიშნული დოკუმენტი

მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დღეისათვის იდენტიფიცირებულ მოთხოვნებსა და

საჭიროებებს სრულად არ პასუხობდა მისი ამოქმედება მაინც პოზიტიური ნაბიჯი იყო

ვინაიდან ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტმა ქვეყანაში სტრატეგიული დაგეგმვის

უნიფიცირებული მეთოდოლოგიური მიდგომის პრეცედენტი შექმნა

დოკუმენტი დამტკიცდა წლის ბოლოს მისი გამოყენება დაწესებულებებმა მხოლოდ

წლიდან დაიწყეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა

და კოორდინაციის დეპარტამენტის თანახმად რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ

დასამტკიცებელი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ექსპერტიზას უზრუნველყოფს

აღნიშნული დოკუმენტის ამოქმედებამ გარკვეული პოზიტიური გავლენა პოლიტიკის

დოკუმენტების ხარისხზე უკვე წლებში მოახდინა კერძოდ საბაზისო

მდგომარეობასთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა პოლიტიკის დოკუმენტების

ტექნიკური და მეთოდოლოგიური კომპონენტები მაგალითად საბაზისო მონაცემების

მიხედვით წელი შესწავლილი პოლიტიკის დოკუმენტიდან მხოლოდ ხუთს ჰქონდა

შესაბამისი შედეგების ინდიკატორები წელს კი მთავრობის მიერ დამტკიცებული

პოლიტიკის დოკუმენტიდან რვაში წარმოდგენილია ამოცანის აქტივობის შედეგის

ინდიკატორები ანუ იმ პოლიტიკის დოკუმენტების ხვედრითი წილი რომლებშიც

მოცემულია ინდიკატორები გაიზარდა

ამავე დროს მთავრობის ადმინისტრაციის მონაცემებით ეტაპობრივად იზრდება ხარისხიანი

პოლიტიკის დოკუმენტების ხვედრითი წილი რომლებიც წარმატებით გადის შემოწმებას და

მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ საჭიროებს მაგალითად წელს მთავრობისთვის

დასამტკიცებლად წარადგინეს პოლიტიკის დოკუმენტი მთავრობის ადმინისტრაციის

მიერ მათი განხილვის ექსპერტიზის შედეგად დან რვაზე მეთოდოლოგიურ

სტანდარტებთან თავსებადობის უზრუნველყოფისთვის გაიცა რეკომენდაციები

ცვლილებების ასახვის შემდგომ მთავრობამ ვე დოკუმენტი დაამტკიცა წელს კი

სამინისტროების მიერ დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იყო დოკუმენტი სამოქმედო

გეგმა და სტრატეგია მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ხარისხის სტანდარტებთან

შესაბამისობის შეფასების შედეგად ცხრაზე გარკვეული ცვლილებებისა და შესწორებების

შეტანის შესახებ რეკომენდაცია გაიცა ანუ წინა წელთან შედარებით იმ დოკუმენტების

პროცენტული მაჩვენებელი რომლებიც მნიშვნელოვან შესწორებას საჭიროებდნენ შემცირდა

 
22 http://gov.ge/files/439_59408_877483_629.pdf  
23 საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო /2019 / საჯარო მმართველობის რეფორმის 

განხორციელების კონსოლიდირებული ანგარიში. გვ. 9-14. 
24 საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო /2019 / საჯარო მმართველობის რეფორმის 

განხორციელების კონსოლიდირებული ანგარიში. გვ. 9-14. 

http://gov.ge/files/439_59408_877483_629.pdf
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ცხადია ზემოთ მოცემული მონაცემები პოლიტიკის დოკუმენტების ინდიკატორების

თვისებრივად შეფასების ან და ზოგადად პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნის პროცესის

რადიკალურ გაუმჯობესებაზე საუბრის საშუალებას არ იძლევა თუმცა ის ფაქტი რომ

პოლიტიკის დოკუმენტებში შედეგებზე ორიენტირებული მიდგომის ძირითადი

ინსტრუმენტებია ასახული და შემცირებულია მთავრობის ადმინისტრაციაში წარმოდგენილი

იმ პოლიტიკის დოკუმენტების ხვედრითი წილი რომლებსაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები

სჭირდება პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემაში გარკვეულ პროგრესზე მიუთითებს ამავე

დროს ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ნაწილი მიიჩნევს რომ გაუმჯობესება ეხება

თავად პოლიტიკის დოკუმენტების ტექსტებს სტრუქტურას გამოყენებულ სიტყვებს ე წ

ვორდინგს და არა მთლიანად პოლიტიკის შემუშავების პროცესს და რეალურად გატარებულ

გასატარებელ პოლიტიკას დაინტერესებული მხარეების ნაწილი მიიჩნევს რომ ზოგჯერ

პოლიტიკის დოკუმენტები კვლავ რეალური ცხოვრებისგან განყენებულად არსებობს

როგორც საგარეო მოხმარების სავალდებულო დოკუმენტები ისინი პოლიტიკის დაგეგმვის

სწორი ციკლის საფუძველზე არ შექმნილა პოლიტიკის ანალიზის რეალურ შედეგებს არ

ეფუძნება და დაწესებულების ხელმძღვანელობა მათ რეალურ სახელმძღვანელო მუშა

დოკუმენტებად არ განიხილავს

მიუხედავად იმისა რომ წელს პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო დოკუმენტის

შემუშავებას რომელიც სტრატეგიული დაგეგმვისადმი უნიფიცირებული მეთოდოლოგიური

მიდგომის პირველი პრეცედენტი იყო პოლიტიკის დოკუმენტების ხარისხსა და შექმნის

პროცესზე გარკვეული პოზიტიური გავლენა ჰქონდა მთავრობის ადმინისტრაციამ მიიჩნია

რომ ის სრულად არ აკმაყოფილებდა არსებულ მოთხოვნებს და საჭირო იყო მისი დახვეწა და

გაუმჯობესება კერძოდ გაუმჯობესების საჭიროებას განაპირობებდა ის გარემოებაც რომ

დოკუმენტი არ იძლეოდა დეტალურ მითითებებს საჯარო პოლიტიკის ციკლში თითოეული

ეტაპისთვის საჭირო კონკრეტულ ინსტრუქციებს მიჩნეული იქნა რომ დახვეწა თავად

დოკუმენტების სისტემის იერარქიას სჭირდება რათა უზრუნველყოფილი იყოს სხვადასხვა

დონის პოლიტიკის დოკუმენტებს შორის კავშირი ასევე მიიჩნიეს რომ საჭირო იყო

მეთოდოლოგიას ინფორმაცია არა მხოლოდ იმის შესახებ მოეცა თუ რა უნდა იყოს

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტში არამედ იმის შესახებაც თუ როგორ უნდა იყოს ეს

ინფორმაცია წარმოდგენილი

 
25პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე - 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №629, 2016 წლის 30 დეკემბერი. 

http://gov.ge/files/439_59408_877483_629.pdf.  
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით წლის მეორე ნახევრიდან პოლიტიკის დაგეგმვის

სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური ჩარჩოს დასახვეწად მთელი რიგი აქტივობები

დაიგეგმა და განხორციელდა

სხვა აქტივობებთან ერთად დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ჩატარებული კვლევის

ფარგლებში შესწავლილ იქნა საქართველოს საჯარო სექტორში პოლიტიკის დაგეგმვისა და

კოორდინაციის კუთხით არსებული მდგომარეობა კვლევის შედეგად ოთხი ძირითადი

გამოწვევა გამოვლინდა სამინისტროებს არ გააჩნიათ საკმარისი უნარი პოლიტიკის

სრული ციკლის მართვის კუთხით კავშირი პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების

პროცესს შორის სუსტია სუსტია კავშირი პოლიტიკის სხვადასხვა დოკუმენტებს შორის და

სამინისტროებს პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის გამოცდილება არ გააჩნიათ და

მათი შესაძლებლობები არათანაბარია

წელს ასევე წლის პირველ ნახევარში მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის

დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის კოორდინაციითა და პარტნიორი დონორი

ორგანიზაციების მხარდაჭერით ზემოაღნიშნული გამოწვევების საპასუხოდ ინტენსიურად

მიმდინარეობდა მუშაობა მათ შორის პოლიტიკის დაგეგმვის წესებისა და სახელმძღვანელო

დოკუმენტების შექმნის სფეროში ამ უკანასკნელი მიმართულებით წლის

შემოდგომისთვის გვაქვს შემდეგი პროგრესი

• დასრულებულია მუშაობა პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების

წესზე და საქართველოს მთავრობაში დაწყებულია მისი ფორმალიზების პროცედურა

• შემუშავებულია პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვა

ნელო რომელიც წარმოადგენს ზემოაღნიშნული წესის დანართს და ქმნის საერთო

კონცეპტუალურ ჩარჩოს პოლიტიკის დაგეგმვის პოლიტიკის დოკუმენტების

მომზადების მონიტორინგისა და შეფასებისთვის თავის მხრივ სახელმძღვანელოს

აქვს დანართები ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა ბიუჯეტირება საჯარო

კონსულტაციების გამართვის წესი და ა შ

 
26 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის “საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში” 

2018 წლის ანგარიში (UNDP საქართველო) გვ. 9-10.   
27 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის “საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში” 

2018 წლის ანგარიში (UNDP საქართველო) გვ. 9-10.   
28 ინფორმაცია განხილული პროგრესის შესახებ მიღებულია მთავრობის ადმინისტრაციის შესაბამის 

უფლებამოსილ პირებთან, ასევე სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების შედეგად. ჩამოთვლილი 

დოკუმენტები გამოქვეყნებული არ არის და ხელმისაწვდომი არ ყოფილა მკვლევარებისთვის. ნაწილობრივ 

ინფორმაცია მოცემულია შედეგ დოკუმენტებში: (1) საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ 

კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020; (2) გაეროს 

განვითარების პროგრამის პროექტის “საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში” 2018 წლის 

ანგარიში (UNDP საქართველო).  
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• მომზადებულია პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების

უნიფიცირებული სამთავრობო ელექტრონული სისტემის კონცეფციის პროექტი

• შემუშავებულია ტერმინის განმარტების შემცველ ტერმინთა განმარტების

დოკუმენტი რომელიც პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა

და შეფასების უნიფიცირებულ სამთავრობო ელექტრონულ სისტემაში

ინტეგრირდება

ზემოაღნიშნული დოკუმენტები მეთოდოლოგიურ მითითებებს და პოლიტიკის შემუშავების

პროცესის შესახებ საკმაოდ დეტალურ წესებს იძლევა და ავსებს წელს დამტკიცებული

დოკუმენტების სისუსტეებს

პოლიტიკის შემუშავების სისტემის განვითარებაზე მსჯელობისას შეიძლება ცალკე

გამოვყოთ მოქალაქეთა ჩართულობის და ზოგადად ინკლუზიური პოლიტიკის შემუშავების

საკითხი მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხის ფორმალიზების მიმართულებით

აღსანიშნავია რამდენიმე პოზიტიური ინიციატივა რომელთა მიზანი მონაწილეობითი

პროცესის შესაბამისი მარეგულირებელი მეთოდოლოგიური ჩარჩოების ნაწილად ქცევაა

• მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პოლიტიკის დაგეგმვის

სახელმძღვანელოში რომელიც ოფიციალურად დამტკიცდება ცალკე თავად ან

დანართად წარმოდგენილი იქნება მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხი როგორც

კვლევის ფარგლებში გახდა ცნობილი აღიშნულ დანართზე მუშაობა წლის

ზაფხული შემოდგომის პერიოდში მიმდინარეობს თუმცა როდის დასრულდება

დოკუმენტი უცნობია

• სახელმწიფო სერვისების მიწოდების პოლიტიკის დოკუმენტი პროექტი სახელმწიფო

სერვისების შექმნის პროცესში ისეთი ინსტრუმენტებისა და ტექნიკების გამოყენებას

ითვალისწინებს რომლებიც მნიშვნელოვანწილად მოქალაქეთა ჩართულობასა და

სერვისების ერთობლივ დიზაინს გულისხმობს

• ცალკე საკითხია პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების

უნიფიცირებული სამთავრობო ელექტრონული სისტემა და მისი საზოგადოებისთვის

 
29 აქ  იგულისხმება საქართველოს მთავრობის დადგენილებები, რომლებიც მიჩნეული იქნა, რომ მათი ზოგადი 

ხასიათის გამო ვერ პასუხობდა არსებულ საჭიროებებს: 1) საქართველოს მთავრობის დადგენილება მთავრობის 

საქმიანობის მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და შეფასების სისტემების დამტკიცების თაობაზე / №629, 2016 წლის 

30 დეკემბერი/ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526284?publication. 

2) საქართველოს მთავრობის დადგენილება პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის „პოლიტიკის დაგეგმვის 

სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების თაობაზე / №629, 2016 წლის 30 დეკემბერი“ 
/http://gov.ge/files/439_59408_877483_629.pdf..  

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526284
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526284
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3526284?publication
http://gov.ge/files/439_59408_877483_629.pdf
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ღია ინტერფეისი მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით აღნიშნულ

ელექტრონულ სისტემას აუცილებლად ექნება საზოგადოებისთვის ღია გახსნილი

ინტერფეისი მაგრამ ჯერჯერობით გადასაწყვეტია სულ ცოტა უცნობია კვლევის

ავტორებისთვის მთელი რიგი საკითხები როგორ განისაზღვრება სხვადასხვა

მომხმარებლისთვის სისტემაზე წვდომის დონე როგორ არის უზრუნველყოფილი

სისტემაში წვდომის გამჭვირვალობა როგორ შეუწყობს სისტემა ხელს

მონაწილეობაზე დაფუძნებულ მმართველობას და რამდენად გააძლიერებს

სოციალურ ანგარიშვალდებულებას და ა შ

რაც შეეხება პრაქტიკულ იმპლემენტაციას ცალკეული პროგრესული ინიციატივების

მიუხედავად დაინტერესებული მხარეების დიდი ნაწილი თანხმდება რომ პრაქტიკული

თვალსაზრისით არსებითი პროგრესი ამ მიმართულებით არ შეიმჩნევა

არსებობს ცალკეული ახალი ან და აღდგენილი ინიციატივები რომლებიც სხვადასხვა

ფორმით მოქალაქეთა ჩართულობას ითვალისწინებს თუმცა მათი გამოყენების მასშტაბი და

რეალური პრაქტიკული გავლენა ჯერ დაბალია მაგალითად შეიქმნა მოქალაქეთა

ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმა

რომლის მიზანია საზოგადოების ჩართულობის წახალისება იმ საკითხების მოგვარებაში

რომლებიც მთავრობის კომპეტენციას მიეკუთვნება აგრეთვე ძირითად დაინტერესებულ

მხარეთა ინფორმაციით ცალკეულ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის

მხარდაჭერით მსგავსი დანიშნულების პორტალები და მექანიზმები შეიქმნა ან შექმნის

პროცესშია თუმცა ეს ინიციატივები შეიძლება საწყის ეტაპზე მყოფ კარგ პრეცენდენტებად

განვიხილოთ და არა ჩამოყალიბებულ ინსტიტუციონალიზებულ მონაწილოებითი

პოლიტიკის შექმნის მაგალითებად

ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები კარგი პრაქტიკის

მაგალითად ზოგჯერ რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ აღდგენილ სოფლის

მხარდამჭერ პროგრამას განიხილავენ რომელიც საქართველოს რეგიონებში მუნიციპალი

ტეტებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა პროექტების

იდენტიფიცირებას და პრიორიტეტიზაციაში მოქალაქეთა ჩართულობას გულისხმობს

ფორმალური თვალსაზრისით ეს კარგ მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს რადგან ამ გზით

მოქალაქეები მილიონობით ლარის ღირებულების პროექტების პრიორიტეტიზაციაში

მონაწილეობენ თუმცა დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების ასევე სოფლის

კრებების მიმდინარეობის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალის გაცნობის საფუძველზე რჩება

შთაბეჭდილება რომ ეს მონაწილეობითი პროცესი მოუწესრიგებელი გაუმართავი და ხშირად

 
30 https://1tv.ge/news/soflis-mkhardacheris-programis-farglebshi-3700-soflis-kreba-chatardeba/ 

https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/80862/2019-tslidan-soplis-mkhardacheris-programis-agdgenaa-dagegmili 

https://1tv.ge/news/soflis-mkhardacheris-programis-farglebshi-3700-soflis-kreba-chatardeba/
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/80862/2019-tslidan-soplis-mkhardacheris-programis-agdgenaa-dagegmili
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ფორმალურია კერძოდ ბუნდოვანია ამ პროცესში მონაწილეობისთვის მოქალაქეთა შერჩევის

მათი ინფორმირებისა და კომუნიკაციის მეთოდები ასევე უცნობია ამ კომუნიკაციის

ეფექტურობის ხარისხი უფრო კონკრეტულად არის შემთხვევები როდესაც საკითხის

განხილვას რომელიმე სოფელში დან მდე ადამიანი ესწრება თუმცა მათი აბსოლუტური

უმრავლესობა საჯარო მოხელეა ან რომელიმე საბიუჯეტო ორგანიზაციაში მუშაობს

გამოდის მონაწილეთა მინიმუმ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელე სკოლის

მასწავლებელი საბავშვო ბაღის აღმზრდელი სოფლის სამედიცინო პუნქტის თანამშრომელი

და სხვა მსგავსია ის ფაქტი რომ ასეთ პროცესებში როგორც წესი ძირითადად საჯარო

სექტორში დასაქმებული ხალხი მონაწილეობს მოსახლეობის ინფორმირების მეთოდებისა და

მსგავსი მონაწილეობითი პროცესისადმი მათი ნდობის შესახებ კითხვებს აჩენს

ზოგადად დაინტერესებულ მხარეთა შორის დომინირებს მოსაზრება რომ გარდა

გამონაკლისებისა მსგავსი საკითხებისადმი საჯარო დაწესებულებათა მხრიდან ერთგვარი

ზედაპირული ფორმალისტური დამოკიდებულება არსებობს და საკმარისი ინტერესი და

მზაობა რეალური ეფექტური მონაწილეობითი პროცესის უზრუნველსაყოფად არ იკვეთება

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების წესი და

სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავებისა და დამტკიცების პროცესი ძალიან დაგვიანდა

არსებობდა მოლოდინი რომ ახალ წესსა და სახელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობა

წლის იანვარში დაამტკიცებდა თუმცა ოქტომბრის მდგომარეობით ის კვლავ არ არის

დამტკიცებული

მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკის დაგეგმვის ძირითადი დოკუმენტები წესი და

სახელმძღვანელო ოფიციალურად არ დამტკიცებულა და თავდაპირველად ნავარაუდევი

ვადები დარღვეულია მათი შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია კარგ საფუძველს ქმნის და

წლისთვის პოლიტიკის დაგეგმვის პრაქტიკის შემდგომი გაუმჯოებესების იმედს აჩენს

 პოლიტიკის დაგეგმვასა და კანონშემოქმედებას შორის კავშირის

უზრუნველყოფა

საჯარო მმართველობის რეფორმის წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით

პოლიტიკის დაგეგმვასა და კანონშემოქმედებას შორის კავშირის უზრუნველყოფის

კონტექსტში ერთადერთი ამოცანა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების

სახელმძღვანელოს მომზადება და მისი დანერგვა იყო აქტივობებიც მის გარშემო დაიგეგმა

 
31 მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2019 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, მათი ფორმალიზების 

ოფიციალური პროცედურა დაწყებულია. 
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ამასთანავე პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის სტრატეგიის

მიხედვით რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემის სრულად დანერგვას მთავრობა ჯერ

კიდევ წელს გეგმავდა რაც არ განხორციელებულა იუსტიციის სამინისტროს მიერ

წელს მომზადებული რეგულირების გავლენის შეფასების განხორციელების სამოქმედო

გეგმის თანახმად შესაბამისი მეთოდოლოგია და საკანონმდებლო ცვლილებები წლის

ბოლოსთვის უნდა დამტკიცებულიყო თუმცა ეს საკითხი რამდენჯერმე გადაიდო და

საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ არის მიღებული

ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ინფორმაციით რეფორმის საწყის ეტაპზე

საქართველოს მთავრობა მთავრობის ადმინისტრაცია იუსტიციის სამინისტრო და სხვა

ძირითადი აქტორები გაცილებით დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებოდა ს საკითხს და

ფორმალური დოკუმენტებითა თუ ზეპირი განაცხადებით გაცემული დაპირებების

კვალდაკვალ იყო მოლოდინი რომ სავალდებულოდ გავრცელდებოდა სამართლებრივი

აქტების ფართო წრეზე თუმცა უკვე მესამე წელია გრძელდება დისკუსია იმის შესახებ თუ რა

შემთხვევებში იქნება სავალდებულო მისი განხორციელება ჩატარება საბოლოო

გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ არის ოფიციალურად ცნობილი პროცესთან ახლოს მყოფი

დაინტერესებული მხარეები აცხადებენ რომ ს გამოყენების სავალდებულო შემთხვევათა

წრე ძალიან შევიწროვდა შეიძლება საერთოდ არ განისაზღვროს სავალდებულო შემთხვევები

და მთავრობის გადასაწყვეტი იყოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რის შესახებ ჩაატარებს

რეგულირების გავლენის შეფასებას

შესაბამისი ერთიანი სტანდარტის სახელმძღვანელოს და მისი ფორმალიზების არარსებობის

მიუხედავად რამდენიმე ძირითადმა სამინისტრომ ს საპილოტე ანგარიშების მომზადება

უკვე დაიწყო თუმცა ს დღემდე განხორციელებული საპილოტე პროექტის მოქმედების

სფერო და კანონპროექტების რაოდენობა ძალიან მცირეა იმისათვის რომ შეფასდეს თუ

რამდენად პოზიტიურია მისი გავლენა ზოგადად ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების

საერთო ხარისხზე

ამავდროულად ცნობილია რომ მთავრობის პარალელურად ს საკუთარ საპილოტე

ვერსიებს პარლამენტიც შეიმუშავებს თუმცა ბუნდოვანია რით განსხვავდება საპილოტე

 
32პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის სტრატეგია – 2015-2017: მიზანი 3) პოლიტიკის დაგეგმვასა და 

კანონშემოქმედებას შორის კავშირის უზრუნველყოფა; აქტივობა 3.1) კანონშემოქმედებითი აქტივობების 

სახელმძღვანელოს შემუშავება (RIA) (სამუშაოების დასრულების ვადა – 2016); აქტივობა 3.2) RIA-ს წარდგენა 

(სამუშაოების დასრულების ვადა – 2017); და აქტივობა 3.3) კანონშემოქმედებით საქმიანობაში ჩართული 

თანამშრომლებისათვის ტრენინგის დაგეგმვა და ჩატარება (სამუშაოების დასრულების ვადა – 2017).  
33რეგულირების გავლენის შეფასების განხორციელების სამოქმედო გეგმა იუსტიციის სამინისტრომ 2018 წლის 

აპრილში წარმოადგინა. სამოქმედო გეგმის სტატუსი გარკვეული არ არის.  
34საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020/ გვ. 15. 
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ვერსიების შექმნისას პარლამენტის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგია და სახელმძღვანელო

პრინციპები იმ მეთოდებისაგან რომლებსაც აღმასრულებელი ხელისუფლების

სტრუქტურებში იყენებენ

წელს ს მიერ გამოქვეყნებული პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის

საბაზისო შეფასების ანგარიშის თანახმად საქართველოში ს საპილოტე ვერსიის დანერ

გვის მცდელობის მიუხედავად მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავება

ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი პოლიტიკის გავლენის ანალიზისა და შეფასებისთვის

ძირითადად განმარტებითი ბარათები გამოიყენება რომლებიც ახალი კანონების მიღების

მიზეზისა და მათი მოსალოდნელი გავლენის შესახებ მხოლოდ მწირ ინფორმაციას გვაწვდიან

აღნიშნული ანგარიშის თანახმად მთავრობა და პარლამენტი რამდენიმე წელია ცდილობენ

ს დანერგვას მაგრამ მისი სრული განხორციელების კონკრეტული გეგმა არ არსებობს ამან

კი შეიძლება შეაფერხოს მიმდინარე საპილოტე ვერსიების ეფექტიანობა უნდა აღინიშნოს

რომ ს ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ პრაქტიკული თვალსაზრისით სიტუაცია

თითქმის არ შეცვლილა

ამავე დროს საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს კონსოლიდირებული ანგარიშიდან

ცნობილი ხდება რომ ს საკითხმა წლების გეგმაში გადაინაცვლა მოცემულ

ეტაპზე რეფორმის წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მთავრობის მიზანია

ს ანგარიშის მომზადება სავალდებულო გახდეს შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით

დადგენილ შემთხვევებში და აღნიშნული წარმატებით დაინერგოს პრაქტიკაში

კავშირი პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების პროცესს შორის

უკანასკნელი ორი სამი წლის განმავლობაში პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების

პროცესს შორის კავშირის გაუმჯობესების მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა

კერძოდ წლის დეკემბერში საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პოლიტიკის

დაგეგმვის სახელმძღვანელო დოკუმენტის თანახმად სავალდებულო მოთხოვნად განისაზ

ღვრა რომ მთავრობის დამტკიცებულ პოლიტიკის ყველა დოკუმენტს სამოქმედო გეგმებში

მითითებული აქტივობების ღირებულების დაანგარიშებაზე დაფუძნებული ხარჯთაღრიცხვა

 
35საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის საბაზისო კვლევის ანგარიში, მაისი, 2018; 

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Georgia.pdf. გვ.37-39. 
36საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის რეფორმის საბაზისო კვლევის ანგარიში, მაისი, 2018; 

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Georgia.pdf. გვ.37-39.  
37საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 15. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Georgia.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Georgia.pdf


 
 
 
 

 

47 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

უნდა ჰქონდეს

ყველა უწყება ვალდებულია გააკეთოს განფასება და კონკრეტული აქტივობის სავარაუდო

ღირებულება გეგმაში მიუთითოს ღირებულების გარდა სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილი

უნდა იყოს დაფინანსების წყარო ან შესაბამისი დეფიციტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში

თუ დაფინანსების წყარო სახელმწიფო ბიუჯეტია მაშინ სამინისტრომ ეს ხარჯი შესაბამის

საბიუჯეტო პროგრამაში უნდა გაითვალისწინოს

აღსანიშნავია რომ მთავრობის ადმინისტრაციის მონაცემებით წლისთვის

მოკლევადიანი დაგეგმვის დოკუმენტების არც სახელმწიფო ბიუჯეტთან იყო

დაკავშირებული და არც ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების

დოკუმენტთან იმის გათვალისწინებით რომ პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო

დოკუმენტი წლის ბოლოს დამტკიცდა ამ მიმართულებით პრაქტიკული ნაბიჯების

გადადგმა წლიდან გააქტიურდა შესაბამისად წელს დამტკიცებული სამოქმედო

გეგმიდან ანუ ან ბიუჯეტს უკავშირდებოდა ან ს

გრაფიკი მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სამოქმედო გეგმების კავშირი ბიუჯეტთან სთან

მეორადი მონაცემი

მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოთი

გათვალისწინებული აღნიშნული ვალდებულების პირობებში სექტორული პოლიტიკის

დოკუმენტების ბიუჯეტირებასა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების

დოკუმენტს შორის ურთიერთკავშირის გაუმჯობესება შეიმჩნევა

 
38 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 16. 
39 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 16. 
40 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 16. 
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აღნიშნული პროგრესის მიუხედავად დონორი ორგანიზაციების დახმარებით მოწვეულ

ექსპერტთა მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის

კუთხით ოთხი ძირითადი გამოწვევა გამოვლინდა რომელთაგან ერთ ერთი პოლიტიკის

დაგეგმვასა და საბიუჯეტო პროცესს შორის სუსტი კავშირია

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნოს

მომზადებულ კონსოლიდირებულ ანგარიშში პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების

პროცესს შორის კავშირის თემის განხილვისას აქცენტი გაკეთებულია მხოლოდ პოლიტიკის

დოკუმენტების ფინანსურ უზრუნველყოფაზე მათ ხარჯთაღრიცხვაზე რომელიც

სამოქმედო გეგმებში მითითებული აქტივობის ღირებულებების დაანგარიშებას უნდა

ეფუძნებოდეს შესაბამისად ზოგადად პოლიტიკის დაგეგმვისა და მთლიანად

ბიუჯეტირებისა და საჯარო ფინანსების მართვის პროცესს შორის კავშირის თვალსაზრისით

რომელიც გაცილებით მეტს გულისხმობს ვიდრე უბრალოდ პოლიტიკის დოკუმენტების

ხარჯთაღრიცხვა და დაფინანსების წყაროების განსაზღვრა საერთო პროგრესი არ ჩანს

მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და

შეფასების ახალი წესი და შესაბამისი სახელმძღვანელო პოლიტიკის დაგეგმვასა და

საბიუჯეტო პროცესს შორის კავშირის საკითხს უფრო სრულყოფილად მოაწესრიგებს ვიდრე

ეს წლის მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული პოლიტიკის დაგეგმვის

სახელმძღვანელო დოკუმენტით იყო განსაზღვრული აღსანიშნავია რომ წინამდებარე

კვლევის ფარგლებში ხელმისაწვდომი არ ყოფილა პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა

და შეფასების ახალი წესის ან და შესაბამისი სახელმძღვანელოს პროექტი და შესაბამისად

მათ შესახებ ამ შუალედურ ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია მხოლოდ მთავრობის

ადმინისტრაციისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუებზე მოწოდებულ

მონაცემებს ეყრდნობა

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას რომ ამ სფეროში პროგრესი

ლიმიტირებულია და პოლიტიკის დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესს შორის კავშირი

პრაქტიკულად ჯერ კიდევ სუსტია

 
41 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 16. 
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 პოლიტიკის მონიტორინგი და შეფასება

წლის ბოლომდე პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების სფეროში ერთიანი

ფორმალიზებული წესი რომელიც მეტ ნაკლებად მოაწესრიგებდა აღნიშნულ საკითხს არ

არსებობდა წელს საქართველოს მთავრობამ მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგის

ანგარიშგებისა და შეფასების ჩარჩო დოკუმენტი შეიმუშავა რომელიც აღწერს მთავრობის

საქმიანობის დაგეგმვის ერთიან სისტემას მონიტორინგისა და შეფასების ძირითად

პრინციპებს ინსტიტუციურ ფუნქციებსა და პასუხისმგებლობებს

იმის გათვალისწინებით რომ დოკუმენტი წლის ბოლოს დეკემბერში დამტკიცდა

შესაბამისმა საჯარო დაწესებულებებმა პრაქტიკაში მისი გამოყენება წლიდან დაიწყეს

შესაბამისად მოცემული ჩარჩო დოკუმენტით დაწესებული მონიტორინგისა და შეფასების

მექანიზმები და მათი გავლენის შეფასება და წლების პოლიტიკის დოკუმენტების

მხრივ არსებული პროგრესის მიხედვით არის შესაძლებელი

მაგალითად მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია

შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი

პოლიტიკის დოკუმენტშივე იყოს გათვალისწინებული მთავრობის ადმინისტრაციამ

შეისწავლა თუ რამდენად ითვალისწინებს პოლიტიკის დოკუმენტები განხორციელების

მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმებს შესწავლილ იქნა მთავრობის მიერ

წლებში დამტკიცებული სტრატეგია რომელთაგან მხოლოდ ში იყო მოცემული

ინფორმაცია მონიტორინგისა და ანგარიშგების შესახებ წლებში დამტკიცებული

სტრატეგიიდან შესაბამისი მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები წარმოდგენილია ში

წელს მთავრობის ადმინისტრაციამ სამინისტროების მიერ განხორციელებული

შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტების მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშების ხარისხიც

შეისწავლა სამინისტროს შუალედური შეფასების ანგარიშები და ასევე სამინისტროს

მონიტორინგის წლიური ანგარიში დეტალურად შეისწავლეს მთავრობის ადმინისტრაციის

ინფორმაციით მიუხედავად იმისა რომ შესწავლილი შუალედური ანგარიშების ხარისხი

ძალიან მაღალი არ არის მათი არსებობა წინა პერიოდთან შედარებით შეიძლება გარკვეულ

პროგრესად ჩაითვალოს თანაც გასათვალისწინებელია რომ წელს ხუთმა უწყებამ

მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოს სტანდარტებით პოლიტიკის დოკუმენტის

 
42 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3526284?publication=0. 
43 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020 გვ. 19-21. 
44 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 19-21. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3526284?publication=0
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შესრულების შეფასებაზე პირველად იმუშავა რაც შეეხება მონიტორინგის ყოველწლიურ

ანგარიშებს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ საჯარო

მმართველობის რეფორმის საბჭოს კონსოლიდირებული ანგარიშის თანახმად შეიმჩნევა

მაჩვენებლების გაუმჯობესება

ზემოაღნიშნული მონაცემები პოლიტიკის მონიტორინგის მიმართულებით ბოლო წლის

განმავლობაში მიღწეულ გარკვეულ პროგრესზე მიუთითებს თუმცა წინამდებარე კვლევის

ფარგლებში გამოკითხული დაინტერესებული მხარეების უმრავლესობა ფიქრობს რომ

პროგრესი საკმაოდ სუსტია და არსებული მდგომარეობა როგორც თავად პოლიტიკის

მონიტორინგის ჩარჩოს ისე მისი პრაქტიკული იმპლემენტაციისა და შესაბამისი

დაწესებულებების შესაძლებლობების ნაწილში შორსაა იმისგან რაც დამაკმაყოფილებლად

შეიძლება ჩაითვალოს

პოლიტიკის დოკუმენტების და სტრატეგიების შექმნის გავრცელებული პრაქტიკის

მიუხედავად მონიტორინგთან დაკავშირებით სისტემური მიდგომა ჯერ კიდევ არ არსებობს

არ მუშაობს ამ სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების რეალური გავლენის ზემოქმედების

შეფასების სისტემა

წლისთვის თავად მთავრობის ადმინისტრაციის მოსაზრებით მიუხედავად გარკვეული

პროგრესისა კვლავ არსებობდა გამოწვევები მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით კერძოდ

• არსებული წელს დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტები საჭიროებდა

მეტ დეტალიზებას

• საჭირო იყო უფრო კონკრეტული სტანდარტებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის

მეტად ეფექტური ინსტრუმენტების დანერგვა

• აუცილებელი იყო დამხმარე ინსტრუქციების შემუშავება რაც პროცესს

გააუმჯობესებდა და მონიტორინგისა და შეფასების ხარისხს აამაღლებდა

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ბოლო ორი სამი წლის განმავლობაში პოლიტიკის

მონიტორინგისა და შეფასების მიმართულებით მიღწეული პროგრესია ის რომ შემუშავდა

პოლიტიკის დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების წესი და სახელმძღვანელო რომელიც

მონიტორინგისა და შეფასების საკითხებს უფრო დეტალურად არეგულირებს

ამასთანავე როგორც წინა ქვეთავში აღინიშნა წლებში პოლიტიკის დაგეგმვის

მონიტორინგის და შეფასების უნიფიცირებული სამთავრობო ელექტრონული სისტემის

კონცეფციის პროექტი შემუშავდა მოსალოდნელია რომ ის მთავრობას საჭირო საკმარის

ინფორმაციას მიაწვდის რასაც პროგრამებისა და სტრატეგიების მონიტორინგისა და

შეფასებისთვის გამოიყენებენ
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აღნიშნული სისტემის ფუნქციებისა და მახასიათებლების შესახებ მთავრობის

ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე

შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ აღნიშნულ ინსტრუმენტს სწორი იმპლემენტაციის

შემთხვევაში აქვს პოტენციალი გააუმჯობესოს და გაამარტივოს მონიტორინგისა და

ანგარიშგების პროცესები მთლიანად საჯარო სექტორში

მიგვაჩნია რომ ფორმალურ მეთოდოლოგიური ჩარჩოს მიმართულებით არსებული

პროგრესის მიუხედავად რეფორმის ამ ქვეკომპონენტის სფეროში მთავარ გამოწვევად

პრაქტიკული იმპლემენტაციის საკითხი რჩება თუ რამდენად სწრაფად შეძლებენ

სამინისტროები რეფორმის საერთო შენელებული პროცესის ფონზე ახალი ჩარჩოს

სრულფასოვნად გამოყენებას

 შესაძლებლობების გაძლიერება პოლიტიკის დაგეგმვასა და კოორდინირებაში

წლებში პოლიტიკის დაგეგმვის სფეროში მთავრობის ადმინისტრაციისა და

სამინისტროების ინსტიტუციური გაძლიერებისა და თანამშრომელთა შესაძლებლობების

განვითარების მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა წლის მონაცემებით

პოლიტიკის დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი ფუნქცია მოვალეობების მქონე

სტრუქტურული ერთეული ყველა სულ სამინისტროში არსებობს

ამ ეტაპზე სამინისტროების სახელმწიფო მინისტრის აპარატში პოლიტიკის შემუშავებისა და

კოორდინაციის სფეროზე შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები არიან პასუხისმგებელი
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ცხრილი პოლიტიკის შემუშავებისა და კოორდინაციის მიმართულებით პასუხისმგებელი

სტრუქტურული ერთეულები მეორადი მონაცემი

სამინისტრო სტრუქტურული ერთეული

განათლების მეცნიერების

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო

პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი

ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო

სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი

ეკონომიკური ზრდისა და პოლიტიკის ანალიზის დეპარტამენტი

თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტი

იუსტიციის სამინისტრო ანალიტიკური დეპარტამენტი

საჯარო საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტი

რეგიონული განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ევროინტეგრაციისა და რეფორმების დეპარტამენტი

საგარეო საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკური დეპარტამენტი

ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციისა და სექტორული

ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი

ფინანსთა სამინისტრო საბიუჯეტო დეპარტამენტი

შერიგებისა და სამოქალაქო

თანასწორობის საკითხებში

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

პოლიტიკის ანალიზის დაგეგმვისა და საერთაშორისო

ურთიერთობების დეპარტამენტი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

კვლევებისა და რეფორმების განყოფილება

საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა

შრომის ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტრო

ჯანდაცვის დეპარტამენტი

სოციალური დაცვის დეპარტამენტი

შრომის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვისა და საერთაშორისო

ურთიერთობების დეპარტამენტი

წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად იდენტიფიცირებულ ოთხ მთავარ გამოწვევას

შორის არის შემდეგი ორი

სამინისტროების სუსტი შესაძლებლობები სტრატეგიული დაგეგმვის პოლიტიკის

შემუშავებისა და სრული პოლიტიკის ციკლის მართვის კუთხით

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინირების მექანიზმების არათანაბარი ცოდნა და

გამოცდილება სხვადასხვა სამინისტროში
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აღნიშნულ გამოწვევებზე საპასუხოდ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტისა და პარტნიორი დონორი

ორგანიზაციების მხარდაჭერით სამინისტროებში კონკრეტული საჭიროებები შეფასდა რის

საფუძველზეც საჯარო პოლიტიკის ანალიზის მოდულიანი ტრენინგ კურსი შემუშავდა

ცხრილი საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ტრენინგ კურსის პროგრამა

მოდული

პოლიტიკის შემუშავების პროცესი

პრობლემის გამოვლენა და ანალიზი მონაცემების მართვა

ამოცანებისა და მათი შედეგების განსაზღვრა და მონიტორინგი

პოლიტიკის ალტერნატივების განსაზღვრა

გავლენის შეფასება

მტკიცებულებების სინთეზი

პოლიტიკის გავლენის შეფასება

პოლიტიკის ეკონომიკური შეფასება

განხორციელება და დანერგვა

წელს ტრენინგებში მონაწილეობისათვის ცენტრალური საჯარო დაწესებულების

მოხელე შეირჩა მა კურსი წარმატებით დაასრულა

ტრენინგების პარალელურად მიმდინარეობდა სხვადასხვა სამინისტროსა და უწყების

თანამშრომლების გადამზადება და კონსულტირება ქოუჩინგი მაღალი ხარისხის

პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების მიზნით საქართველოს მთავრობის

ადმინისტრაციის ინფორმაციის თანახმად სამომავლოდ ზემოთ მოცემული ტრენინგის

მოდული სამინისტროების ტრენინგ ცენტრებს თავიანთი ტრენინგის საჭიროებების

დასაკმაყოფილებლად გადაეცემათ ხოლო მას შემდეგ რაც მთავრობა პოლიტიკის დაგეგმვის

ახალ სახელმძღვანელო დოკუმენტებს დაამტკიცებს დამატებითი ტრენინგებისა და

სასწავლო კურსების ჩატარება იგეგმება

პოლიტიკის დაგეგმვის სფეროს გაძლიერებისა და თანამშრომელთა შესაძლებლობების

განვითარების თვალსაზრისით აღსანიშნავია წინსვლა რომელიც უკანასკნელი ორი წლის

განმავლობაში მთავრობის ადმინისტრაციაში აღინიშნა კერძოდ ა შეიქმნა ახალი

სამთავრობო ზედამხედველობისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი რომელიც სამთავრობო

პროგრამების ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების შესრულებისა და რეფორმების თაობაზე

მიღებული რეკომენდაციების გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგს განახორ

ციელებს ბ პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა

რაოდენობა თითქმის ჯერ გაიზარდა და წლის თანამშრომლის ნაცვლად დღეს
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დეპარტამენტში თანამშრომელი მუშაობს გ აღსანიშნავია რომ თანამშრომელთა

რაოდენობის გაზრდის გარდა მნიშვნელოვნად გაფართოვდა გაიზარდა მათი გამოცდილება

ამას სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში დაქირავებულ საერთაშორისო თუ ადგილობრივ

ექსპერტებთან ერთად პოლიტიკის დაგეგმვის საკითხებზე ერთობლივმა მუშაობამ და

კონსულტაციების მიღებამაც შეუწყო ხელი

ამავე დროს უნდა აღინიშნოს რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში ისევე როგორც სხვა

საჯარო დაწესებულებებში პრობლემად რჩება კვალიფიციური ადამიანური რესურსის

გადინება რაც შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით მიღწეული პროგრესის

მდგრადობისთვის მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავს

საჯარო სამსახურის რეფორმა

საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევის თანახმად საჯარო სამსახურის რეფორმის

მიზნად კარიერულ პრინციპზე დამსახურებაზე კეთილსინდისიერებაზე პოლიტიკურ

ნეიტრალიტეტზე მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული

სტაბილური ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება განისაზღვრა

წლებში საჯარო სამსახურის რეფორმა საჯარო მმართველობის რეფორმის სხვა

მიმართულებებს შორის მეტად აქტუალური იყო და შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული

თვალსაზრისით მათ შორის დომინირებდა ეს ეხება როგორც ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს

შემუშავებას ისე მის იმპლემენტაციას და ამ სფეროში საჯარო დაწესებულებათა

შესაძლებლობების გაძლიერებას წელს სამართლებრივი ჩარჩოს სრულყოფისკენ

მიმართული აქტივობები ჭარბობდა ხოლო წელი უფრო საიმპლემენტაციო აქტივობებს

დაეთმო

საერთო ფონის მიუხედავად რაც ზოგადად საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართ

მთავრობის ყურადღების შემცირებასა და შესაბამისად რეფორმის დაგეგმილი ვადების

გადაცდენაში გამოიხატება საბოლოო ჯამში გასული ორი წლის განმავლობაში საჯარო

სამსახურის რეფორმის მიმართულებით სხვადასხვა ხარისხით წარმატებით საკმაოდ ბევრი

კონკრეტული დაგეგმილი ინიციატივა განხორციელდა

• დასრულდა ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავების პროცესი გარდა იმისა რომ

წელს ძალაში შევიდა ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ მიიღეს

 
45დეპარტამენტის თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა – საშტატო ერთეულები და სახელშეკრულებო 

ურთიერთობის საფუძველზე მომუშავე თანამშრომლები. 
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საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ და

კანონქვემდებარე აქტი

• საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს ახალი კანონის შესაბამისად წელს

თანამშრომელთა შეფასების წესი ყველა სამინისტრომ მიიღო და შეფასების სისტემა

დანერგა

• უფრო ინტენსიური და მასშტაბური გახდა სისტემის დანერგვა რომელიც

წინამდებარე ანგარიშის მომზადების მომენტში ყველა სამინისტროში

სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფ სსიპ ში აჭარისა და აფხაზეთის

ავტონომიური რესპუბლიკების უწყებაში ყველა სახელმწიფო რწმუნებულის

გუბერნატორის ადმინისტრაციასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა

ორგანოში ფუნქციონირებს

• საჯარო სამსახურში ანტიკორუფციული მექანიზმების გაძლიერების მიზნით

თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის

სისტემა დაიხვეწა და გაძლიერდა საჯარო სამსახურის ბიურომ საკუთარ ვებგვერდზე

დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგების ამსახველი ანგარიშების გამოქვეყნება

დაიწყო მომზადდა და გამოქვეყნდა წლებში განხორციელებული

მონიტორინგის ანგარიშები

• დამტკიცდა საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების

განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება წლის

განმავლობაში საჯარო სამსახურის ბიუროს სერტიფიცირებულმა ტრენერებმა

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის სიახლეებსა და ეთიკის

საკითხებში მდე პროფესიული საჯარო მოხელე გადაამზადეს

• საჯარო მოხელეებისთვის მათ შორის სამინისტროების სასამართლოების და

პარლამენტის ადმინისტრაციის მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის

საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის იმპლემენტაციის მხარდასაჭერად

ტრენინგები ჩატარდა ამ ტრენინგების მიზანი ახალი კანონმდებლობისა და

ზოგადად საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება იყო

ამასთან სამუშაო სესიები დაახლოებით არასამთავრობო მედია ორგანიზაციასა და

ახალგაზრდობის წარმომადგენლებთან ჩატარდა

 
46საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 21. 
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• საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და წელს გამოსცა დადგენილება საჯარო

მოხელეების პროფესიული განვითარების შესახებ რომელიც საჯარო მოხელეების

პროფესიული განვითარების დეცენტრალიზებულ მოდელს ქმნის დადგენილების

თანახმად პროფესიული განვითარების ყველა საბაზისო პროგრამის აკრედიტაციას

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის

განვითარების ეროვნული ცენტრი განახორციელებს

უფრო დეტალური ინფორმაცია საჯარო სამსახურის რეფორმის პროგრესის შესახებ

ზემოაღნიშნული და სხვა მიმართულებებით ქვემოთ შესაბამის ქვეთავებშია მოცემული

საჯარო სამსახურის შესახებ სამართლებრივი ჩარჩოს ბაზის რეფორმა

შეიძლება ითქვას რომ საჯარო სამსახურის ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს ძირითადი

ნაწილის შექმნის პროცესი წლებში და წლის პირველ ნახევარში დასრულდა

წელს ძალაში შევიდა საჯარო სამსახურის შესახებ წელს მიღებული კანონი რომლის

მიზნად პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტის დამკვიდრება პოლიტიკურ

ნეიტრალიტეტსა და მერიტოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული გამართული საჯარო

სამსახურის ჩამოყალიბება განისაზღვრა რაც პროფესიონალიზმის წახალისებასა და

ხელშეწყობას უზრუნველყოფს

წლის დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა საჯარო დაწესებულებებში შრომის

ანაზღაურების შესახებ კანონი მიიღო რომლის მიზანი საჯარო მოხელეებისათვის შრომის

სამართლიანი გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი ანაზღაურების სისტემის შექმნაა კანონი

შრომის ანაზღაურების სხვადასხვა კომპონენტის გაცემის საფუძვლებს თანამდებობრივი

სარგოს დაანგარიშების წესს სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს გაცემის

საფუძველს განსაზღვრავს მისი მოქმედება საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ ნებისმიერ

პირზე ვრცელდება დასაქმების სამართლებრივი სტატუსის მიუხედავად

საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის საფუძველზე გამოიცა კანონქვემდებარე

ნორმატიული აქტი რომელთა უმრავლესობა ძალაში შევიდა წლებში აღნიშნული

კანონქვემდებარე აქტები საჯარო სამსახურის რეფორმით გათვალისწინებულ საკითხებს

დეტალურად არეგულირებს მათ შორის სამსახურში მიღებასთან კონკურსის ჩატარებასთან

შესრულებული სამუშაოს შეფასებასთან მოხელეთა რანგირებისა და თანამდებობების

კლასიფიკაციასთან პროფესიული განვითარების პროგრამების მიწოდება აკრედიტაციასთან

და პროფესიული საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან

საკითხებსაც და წლის პირველ ნახევარში გამოცემული ამოქმედებული
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კანონქვემდებარე აქტების სრული ჩამონათვალი რომელიც საჯარო სამსახურის რეფორმას

უკავშირდება მოცემულია დანართში

სამართლებრივი ჩარჩოს მიმართულებით არსებული პროგრესის

განხილვისასდაინტერესებული მხარეების ნაწილმა რომელიც გამოიკითხა წინამდებარე

შუალედური ანგარიშის მომზადების ფარგლებში ყურადღება სსიპ ების საჯარო სამართლის

იურიდიული პირების საკითხზე გაამახვილა ისინი მიიჩნევენ რომ ამ მიმართულებით

მოსალოდნელი სასურველი ცვლილებები და რეფორმა ზედმეტად დაგვიანდა მიუხედავად

იმისა რომ უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში მუდმივად ისმის სსიპ ების არსებული

მოწყობის კრიტიკა და ცვლილებების გატარების დაპირებები რაიმე გარდამტეხი ცვლილება

არ მომხდარა ჯერ ჯერობით არც სსიპ ების კატეგორიზაცია მომხდარა მათ საქმიანობაზე

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ვრცელდება ხოლო მათი

თანამშრომლები საჯარო მოხელეებს მხოლოდ ანაზღაურების ნაწილში გაუთანაბრდნენ

რადგან მათზე საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი ვრცელდება

ამ მიმართულებით გარკვეული სახის აქტივობები და მოსამზადებელი სამუშაო საჯარო

სამსახურის ბიურომ ჩაატარა განხორციელდა სსიპ ების ფუნქციური და ინსტიტუციური

ანალიზი ბიუროს ინფორმაციით შემუშავებულია სსიპ ების კატეგორიებად დაყოფის

კონცეფცია და შესაბამისი კანონპროექტი რომლის განხილვებიც მთავრობასა და

სამინისტროებს შორის მიმდინარეობს

ამავე დროს სსიპ ების რეფორმირებასთან დაკავშირებით დაინტერესებულ მხარეთა შორის

არსებობს მოსაზრება რომ გარკვეული მოსამზადებელი პროცესის მიუხედავად რეალურად

აღნიშნულ თემაზე მკაფიო პოლიტიკური ნება პოზიცია არ არსებობს და საკითხის

გადაწყვეტა ამ მიზეზით ჭიანურდება

საჯარო სამსახურში მიღება და კარიერული განვითაარება

საჯარო სამსახურის რეფორმის მიზნების განხორციელების ერთ ერთი აუცილებელი

წინაპირობაა საჯარო სამსახურში თანამშრომელთა მიღების წესების სრულყოფა

გამჭვირვალობის მიუკერძოებლობის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა და

პროფესიონალიზმის პრინციპებთან თანხვედრა და მათი სწორი იმპლემენტაცია

სწორედ ამ მიზნით საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის საფუძველზე გამოიცა და

მასთან ერთად წლის ივლისს ამოქმედდა საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების

წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება რომლითაც კონკურსის ჩატარებას

თან დაკავშირებული საკითხები ახლებურად მოწესრიგდა კანონითა და აღნიშნული
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დადგენილებით გათვალისწინებული საკონკურსო პროცედურებთან დაკავშირებული

სიახლეების მიზანი საჯარო სამსახურში ჩასატარებელი კონკურსების გამჭვირვალობა

ობიექტურობა და პოლიტიკური გავლენისაგან განთავისუფლებაა

საჯარო სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებული ახალი სამართლებრივი ჩარჩო რომელიც

წელს შეიქმნა წლიდან სრული მასშტაბით ამოქმედდა

• წლის განმავლობაში ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე

ახალი სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად ვაკანსია გამოცხადდა

აქედან ღია კონკურსი დახურული გამარტივებული

სტაჟირება და სხვა ტიპის კონკურსი

• წელს კონკურსების რაოდენობა ერთეულით გაიზარდა დახურული ტიპის

ვაკანსიების რაოდენობა ერთეულით წელთან შედარებით თუმცა

შემცირდა გამარტივებული კონკურსების რაოდენობა წლის მხოლოდ მეორე

ნახევარში გამარტივებული ტიპის ვაკანსია გამოქვეყნდა ეს შემცირება

უმეტესწილად კანონის რეგულაციის შეცვლას უკავშირდება რომლის თანახმად

შესაძლებელი გახდა გამარტივებული საჯარო კონკურსის გარეშე დამხმარე და

ტექნიკური ან დროებითი ფუნქციების შესრულების მიზნით შრომითი

ხელშეკრულების გაფორმება თუმცა ამავე ცვლილებით ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული ფუნქცია მოვალეობების მონიტორინგისთვის საჯარო

დაწესებულებებს გამარტივებული კონკურსის გარეშე გაფორმებული შრომითი

ხელშეკრულებების საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის გადაგზავნა დაევალათ

საჯარო სამსახურში კონკურსებთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო ჩარჩოს

შესაბამისად ბიურომ დაკისრებული ამოცანების შესრულება დაიწყო კერძოდ

• შრომითი ხელშეკრულებების მონიტორინგი

• განაცხადის საკონკურსო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადამოწმება

• საკონკურსო ოქმების ანალიზი

• გასაუბრების მონიტორინგი

 
47 საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში. გვ. 7-8. 
48 საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში. გვ. 7-8. 
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შრომითი ხელშეკრულებების მონიტორინგი

წელს ბიურომ საჯარო დაწესებულებებში გამარტივებული საჯარო კონკურსის გარეშე

გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შინაარსი შეამოწმა გამოიკვეთა სხვადასხვა

ტიპის დარღვევა და შემუშავდა სათანადო რეკომენდაციები რომლებიც შესაბამის საჯარო

დაწესებულებებს სულ შემთხვევა შენიშვნის სახით გაეგზავნა შენიშვნები ძირითადად

შემდეგ საკითხებს ეხებოდა

დარღვევები უკავშირდებოდა შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ფუნქციებს

რომლებიც პროფესიული საჯარო მოხელის განსახორციელებელ ფუნქციებს შეესაბამებოდა

და დამხმარე ან არამუდმივი ამოცანების ხასიათი არ ჰქონდა

ხელშეკრულებებში არ იყო აღწერილი შესასრულებელი ფუნქციები

განაცხადის საკონკურსო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადამოწმება

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის სიახლეა კანდიდატის უფლების დაცვის

მიზნით მის მიერ საკონკურსო ეტაპზე გაკეთებული განაცხადის საკონკურსო მოთხოვნებთან

ფორმალური შესაბამისობის გადამოწმება წელს ამ მექანიზმის შესაბამისად ბიუროში

განცხადება შევიდა საკონკურსო პირობებისა და განაცხადის შესაბამისობის გადამოწმების

შედეგად განაცხადების განხილვის ეტაპზე დაშვებული სხვადასხვა ტიპის დასაბუთებული

ხარვეზის გამოვლენის შემდგომ ბიუროს რეკომენდაციით კონკურსის მომდევნო ეტაპზე

დაშვებულ იქნა კანდიდატი

საკონკურსო ოქმების ანალიზი

წელს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის ე მუხლის შესაბამისად

საჯარო სამსახურის ბიურომ საჯარო სამსახურში კონკურსის პროცესის მიმდინარეობა

შეისწავლა ამ მიზნით ბიურომ საჯარო დაწესებულებების საკონკურსო ოქმების ანალიზი

დაიწყო პირველ ეტაპზე კონკურსის მიმდინარეობის პროცესის შესწავლისათვის ბიურომ

წლის კვარტალში გამოცხადებული ღია და დახურული კონკურსების ოქმების

გამოგზავნის მოთხოვნით მდე სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებას მიმართა მიღებული

დოკუმენტაცია გააანალიზა რის საფუძველზეც შესაძლებლობა ჰქონდა გარკვეული

ტენდენციები გამოეკვეთა

 
49 საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში. გვ. 7-8. 
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გასაუბრების მონიტორინგი

წელს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული

ვალდებულებების შესრულების მიზნით ბიურო საჯარო დაწესებულებებში კონკურსის

დროს მიმდინარე გასაუბრების ეტაპის მონიტორინგს ახორციელებდა კერძოდ წლის

ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბიუროს წარმომადგენლები ვაკანტური

პოზიციისათვის ჩატარებულ გასაუბრებას სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში

აკვირდებოდნენ აღსანიშნავია რომ ამ დაწესებულებებიდან ხუთში გასაუბრების ეტაპზე

აუდიო ვიდეო ჩაწერა განხორციელდა თავად ბიუროს შეფასებით შეიძლება დადებითად

ჩაითვალოს გასაუბრების კომისიის წევრთა დამოკიდებულება კანდიდატების მიმართ

კერძოდ გასაუბრებაზე დასმული შეკითხვების ადეკვატურობა გასაუბრების ჩატარების

გარემო არადისკრიმინაციული კითხვები და ა შ გასაუბრების მონიტორინგით გამოვლენილი

ხარვეზები ბიუროს შეფასებით ძირითადად ტექნიკურ საკითხებს უკავშირდებოდა

მაგალითად კანდიდატთა მოლოდინის დროის ხანგრძლივობა ზოგიერთ შემთხვევაში არ

იყო გამოყენებული სტრუქტურირებული ინტერვიუების ფორმატი და სხვა მსგავსი

ზემოაღნიშნული აქტივობების მიმოხილვიდან ჩანს რომ წელს საჯარო სამსახურში

მიღებასა და კონკურსთან დაკავშირებული ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს იმპლემენტაცია

რეალურად დაიწყო ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ბიუროსთვის დაკისრებული ახალი

უფლებამოსილებების განხორციელების მაგალითზე აშკარაა რომ ბიურომ რეალურად

დაიწყო ახალი უფლებამოსილებების განხორციელება და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში

ცდილობს ახალი კანონმდებლობის სწორ იმპლემენტაციაზე მოახდინოს გავლენა

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ შეუძლებელია რეფორმის ამ უმნიშვნელოვანესი ასპექტის

პროგრესის შეფასება მხოლოდ ახალი წესით ჩატარებული კონკურსების რაოდენობისა და

ბიუროს განხორციელებული აქტივობების საფუძველზე მნიშვნელოვანია შეფასდეს

რეალურად რამდენად ეხმარება აღნიშნული ცვლილებები და აქტივობები რეფორმის მთავარ

მიზანს გამჭვირვალე მიუკერძოებელი კონკურსის ჩატარებას და პროფესიული საჯარო

მოხელის ინსტიტუტის დამკვიდრებას და როგორ აღიქვამენ ამ ცვლილებებს თავად საჯარო

მოხელეები

მიუხედავად იმისა რომ საჯარო სამსახურში მიღებასა და კონკურსთან დაკავშირებული

ახალი სამართლებრივი ჩარჩო დაახლოებით წლის ამოქმედებულია და ჯერ ადრეა

შედეგებისა და წარმატების საბოლოო შეფასება ამ თვალსაზრისით მაინც ღირებულ

ინფორმაციასა და გარკვეული მიგნებებისა თუ ტენდენციების დანახვის საშუალებას
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გვაძლევს თავად საჯარო მოხელეთა და საზოგადოების აღქმებისა და დამოკიდებულებების

ანალიზი

საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულება საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების ახალი

წესების ისევე როგორც რეფორმის სხვა ასპექტების მაგ მოხელეთა რანგირების და

შეფასების სისტემის მიმართ მეტწილად პოზიტიურია თუმცა ზოგიერთ საკითხთან

დაკავშირებით არსებობს შენიშვნები და კრიტიკული დამოკიდებულება მათ შორისაა

კანონით დადგენილი წესების არასრული და არასწორი იმპლემენტაციის საკითხი

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ხშირად გვხვდება პოზიცია კანონში რაც წერია კარგია

მაგრამ პრაქტიკაში მთლად ასე არ ხდება ფოკუსურ ჯგუფებში დისკუსიისას გამოითქვა

მოსაზრება რომ თეორიულ ცოდნასთან ერთად რაც კონკურსებზე შეიძლება შეფასდეს

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გამოცდილებას ამ მოსაზრების ავტორთა

მთავარი არგუმენტის ისაა რომ პრაქტიკული გამოცდილება მოხელეს თეორიული ცოდნის

პრაქტიკაში გამოყენების უნარ ჩვევებს უყალიბებს და შეფასებისას ამას მეტად უნდა

ითვალისწინებდნენ

სამართლებრივი ჩარჩოს არსებითი ცვლილების მიუხედავად მოხელეთა საკმაოდ დიდი

ნაწილის აზრით საჯარო სამსახურში კვლავ გამოწვევად რჩება თანამშრომელთა

პროფესიონალიზმი და მათი სამართლიანი შერჩევა კერძოდ ათიდან მხოლოდ ოთხ

გამოკითხულ საჯარო მოხელეს სჯერა რომ საჯარო სამსახურში თავიანთი საქმის

პროფესიონალები მუშაობენ საგულისხმოა რომ რესპონდენტთა ამ მოსაზრებას არ

ეთანხმება კი ნეიტრალურადაა განწყობილი აქვე უნდა აღინიშნოს რომ წელს

ჩატარებული ანალოგიური კვლევის შედეგებით გამოკითხულ საჯარო მოხელეთა თითქმის

ეთანხმებოდა დებულებას რომ საჯარო სამსახურში პროფესიონალები მუშაობენ

რესპონდენტების მხოლოდ მიიჩნევს რომ საჯარო სამსახურში თანამშრომელთა

შერჩევის პროცესი სამართლიანია გამოკითხულ მოხელეთა ცალსახად არ იზიარებს

მოსაზრებას რომ თანამშრომელთა შერჩევის პროცესი სამართლიანად ხორციელდება

ირჩევს პოზიციას არც ვეთანხმები არც არ ვეთანხმები ხოლო ს უჭირს პასუხის გაცემა

რაც შეეხება საბაზისო კვლევის პერიოდის შედეგებს წელს გაცილებით მეტი საჯარო

მოხელე მიიჩნევდა რომ საჯარო სამსახურში თანამშრომელთა შერჩევის პროცესი

კანონიერად ხორციელდება რაც წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს თითქმის ით

აღემატება

რაც შეეხება თანამშრომელთა გათავისუფლებას ამ პროცესის სამართლიანობის შესახებ

დებულებას საჯარო მოხელეთა მხოლოდ იზიარებს წლის ანალოგიური კვლევა

აჩვენებს რომ გამოკითხულ საჯარო მოხელეთა მიიჩნევდა რომ საჯარო სამსახურში

თანამშრომელთა დათხოვნის პროცესი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ხორციელდება
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გრაფიკი საჯარო მოხელეების შეფასებები საჯარო მოხელეთა კვლევა

ზემოთ წარმოდგენილი მონაცემების შედარებიდან ჩანს რომ რაოდენობრივი კვლევის

შედეგების მიხედვით წელთან შედარებით საჯარო სამსახურში პროფესიონალიზმის

მოხელეთა მიღებისა და განთავისუფლების კანონიერების შესახებ საჯარო მოხელეთა

დამოკიდებულება აღქმა გაუარესებულია რაც აჩენს კითხვას თუ რამდენად ეფექტურია და

რამდენად სრულყოფილად ინერგება ახალი სამართლებრივი ჩარჩო რომლის ერთ ერთი

მიზანი სწორედ პროფესიონალიზმის ამაღლება და საჯარო მოხელეთა შერჩევა

გათავისუფლების წესების დახვეწაა

ამასთან დაკავშირებით საგულისხმოა საჯარო მოხელეებს შორის ჩატარებული თვისებრივი

კვლევის შედეგები ძირითადი დისკუსიის თანახმად ერთ ერთი ყველაზე პრობლემური

სწორედ საჯარო მოხელეთა სამართლიანად შერჩევის საკითხია დისკუსიების მონაწილე

საჯარო მოხელეთა აზრით მნიშვნელოვანია სამართლიანად ხდებოდეს არა მხოლოდ საჯარო

სამსახურში თანამშრომლების აყვანა არამედ შემდგომში მათი დაწინაურებაც

სამართლიანობის მთავარ კრიტერიუმად კი პოტენციურ და ან უკვე არსებულ

თანამშრომელთა კომპეტენტურობა და პასუხისმგებლიანი მუშაობაა მიჩნეული რაც

თანამშრომლებს აღარ გაუჩენს უსამართლობის განცდას და პროცესებში მათი ჩართულობაც

ბევრად ეფექტიანი იქნება

ფოკუსურ ჯგუფებში დისკუსიების მონაწილეები ცალკეული შემთხვევების შესახებაც

საუბრობენ როდესაც საჯარო სამსახურში ვაკანტურ პოზიციაზე აყვანაც და დაწინაურებაც

კვალიფიკაციის მიხედვით ხდება მაგრამ პრობლემა ისაა რომ მათი აზრით ამგვარი

პრაქტიკა ძალიან იშვიათია ამ მოსაზრებას ის რესპონდენტიც კი იზიარებს რომელიც

თვლის რომ თავად საჯარო სამსახურში ს ვებგვერდზე გამოცხადებულ ვაკანტურ

პოზიციაზე ტესტირებისა და გასაუბრების შედეგად მოხვდა პროფესიულ კიბეზე

ვერტიკალური მობილობა არა სოციალური არამედ კულტურული კაპიტალისა და
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

შესაბამისი კვალიფიკაციის გამო გაიარა თუმცა მაინც მიიჩნევს რომ ეს გამონაკლისია და

გაუმართლა

პირადად მე რაც მაწუხებს და არა მარტო მე ამ სისტემაში ვმუშაობ წელია და ვარ სპეციალისტის

თანამდებობაზე მიმაჩნია რომ სწორად ვაკეთებ ყველაფერს წლების განმავლობაში სპეციალისტი არ

უნდა იყო ისე დანიშნულ კაცს მოგიყვანენ ისეთ ხელფასზე მართლა რომ არაფერი იცის მე არავისი

მშურს მაგრამ შიგნით მყოფიც ხომ უნდა გაითვალისწინო ეს აუცილებლად უნდა დაინახო და

ადამიანი წელი სამსახურში არ უნდა მოკვდეს და იქ ვიღაც არ უნდა მინიშნავდეს მთავარ

სპეციალისტს რომელსაც ჩემზე გაცილებით მაღალი ხელფასი აქვს და არ იცის საქმე ქალი

წელი თბილისი საჯარო მოხელე

ნეპოტიზმია ძირითადად საჯარო სექტორში მაგრამ არსებობს გამონაკლისებიც ვამბობ რომ მე

გამიმართლა კაცი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

თვისებრივ კვლევაში მონაწილე მოხელეების აზრით საჯარო სამსახურში ვაკანტურ

პოზიციაზე ნეპოტიზმის გარეშე მოხვედრა რამდენიმე შემთხვევაშია შესაძლებელი ერთი

შემთხვევა ისეთ იშვიათ პროფესიებს უკავშირდება რომელშიც სპეციალისტების სიმწირეა

და ან არც თუ ისე პოპულარული და პრესტიჟულია მეორე შემთხვევაში ისეთ პოზიციებზეა

საუბარი სადაც შედარებით ბევრი ვაკანტური ადგილია იქ მოხვედრა კი სადაც ვაკანტური

ადგილი ცოტაა თითქმის წარმოუდგენელია თვისებრივ კვლევაში მონაწილე მოხელეთა

აზრით კიდევ ერთი შემთხვევა როდესაც საჯარო სამსახურში შესაბამისი ნაცნობის გარეშე

მოხვედრაა შესაძლებელი რეალურად კვალიფიცირებული კადრის აყვანის საჭიროებას

გულისხმობს შესაძლებელია ზე გამოცხადებულ ვაკანტურ პოზიციაზე უკვე

წინასწარ იყოს შერჩეული კადრი გასაუბრებას კი ფორმალური ხასიათი ჰქონდეს თუმცა

ისეც ხდება რომ გასაუბრებაზე კონკრეტული კანდიდატი ინტერვიუერთა მოწონებას

იმსახურებს მისი რეზიუმე ე წ სარეზერვო სიაში გადაინაცვლებს კვალიფიციური კადრის

საჭიროების გაჩენისთანავე კი მას თავად საჯარო სამსახური უკავშირდება და სთავაზობს

დასაქმებას

მე თვითონ ვყოფილვარ გასაუბრების კომისიაში თუ კარგი კადრი მოდიოდა აუცილებლად

გადაიდებოდა მისი რეზიუმე და დროთა განმავლობაში თუ ვაკანსია ჩნდებოდა აუცილებლად

ვურეკავდით ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

მიუხედავად იმისა რომ საჯარო სამსახურში მიღების პრაქტიკის შესახებ მოხელეთა

მოსაზრებები არაერთგვაროვანია და ნაკლოვანებებთან ერთად სამართლიანი შერჩევის

მაგალითებიც სახელდება სწორედ ნეპოტიზმის აღმოფხვრა დასახელდა ერთ ერთ ყველაზე

აუცილებელ ცვლილებად ფოკუსურ ჯგუფებში დისკუსიების მონაწილეთა აზრით სწორედ

ნეპოტიზმის ფაქტები უნდა აღიკვეთოს საჯარო სამსახურში
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ნეპოტიზმის პრობლემა უნდა გადაიჭრას იმიტომ რომ აი ამ არაპროფესიონალი კადრების მიღება

რომლებიც დემოტივირებულს ხდიან სხვა თანამშრომლებს უნდა აღიკვეთოს ან მანამდე

გადაამზადონ ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

რაც შეეხება პროფესიონალიზმს საჯარო მოხელეებთან ჩატარებული ფოკუსური ჯგუფების

ძირითადი დისკურსის თანახმად საჯარო უწყებაში დასაქმებულთა უმრავლესობა ნაკლებად

კვალიფიციურია რაც ორი მიზეზით აიხსნება ერთი ნეპოტიზმია რომელიც

არაკვალიფიციური კადრების მოზიდვის მექანიზმია და ამის გამო საჯარო სექტორში ასეთი

კადრები ჭარბად არიან მეორე კი კვალიფიციური კადრების დემოტივაციაა

იმდენადაა შტატები გაბერილი რომ არ მიკვირს ის არაკომპეტენტურობაც ყველამ ვთქვათ რომ ჩვენს

სამსახურში ნახევარი შტატითაც შეიძლება გამართულად მუშაობა კაცი წელი თბილისი

საჯარო მოხელე

ძალიან ბევრი კომპეტენტური ადამიანია საჯარო სამსახურში მაგრამ კადრს სჭირდება გადამზადება

სტიმული რაღაცეების გახსენება ეს აკლია ყველა საჯარო სამსახურის თანამშრომელს

ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

რომ უყურებ რომ შენზე მეტი საქმე არა აქვს და შენზე ორჯერ მეტი ხელფასი აქვს

კაცი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

მოტივაციის ნაკლებობასთან დაკავშირებით თვისებრივი კვლევის შედეგების მეტ ნაკლებ

დადასტურებად შეიძლება რაოდენობრივი კვლევის შედეგები მივიჩნიოთ რომლის

თანახმადაც რესპონდენტთა აცხადებს რომ მათ უწყებაში თანამშრომელთა მოტივაციის

ნაკლებობაა ამ მოსაზრებას არ იზიარებს მხოლოდ ხოლო ერთმნიშვნელოვან

პოზიციას არ აფიქსირებს

გრაფიკი უწყებაში თანამშრომელთა მოტივაციისა და პროფესიული განვითარების

შესაძლებლობების შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგებიდან ჩანს რომ საჯარო მოხელეთა

კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით უფრო კრიტიკული და ნეგატიური დამოკიდებულება

აქვთ თავად საჯარო მოხელეებს ათიდან მხოლოდ ოთხ გამოკითხულ საჯარო მოხელეს

სჯერა რომ საჯარო სამსახურში საკუთარი საქმის პროფესიონალები მუშაობენ ვიდრე

საზოგადოების სხვა წევრებს მოსახლეობის თვლის რომ საჯარო სამსახურში

კვალიფიციური პერსონალი მუშაობს

საინტერესო სურათს გვაძლევს ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგების წელს ჩატარებული

ანალოგიური კვლევის მონაცემებთან შედარება მოცემული დებულებიდან ში არ

შეიმჩნევა არსებითი სხვაობა გარდა ერთი გამონაკლისისა წელს მოსახლეობაში იმის

რწმენა რომ სახელმწიფო დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალი მუშაობს ით

არის შემცირებული

ცხრილი მოსახლეობის მიერ საჯარო მოხელეებისა და სახელმწიფო დაწესებულებების სხვადასხვა

მახასიათებლის ფაქტორის შეფასება მოსახლეობის კვლევა

სახელმწიფო დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალი მუშაობს

საჯარო მოხელეები ორიენტირებული არიან მოქალაქეებისათვის
ხარისხიანი მომსახურების გაწევაზე

ადვილი გასაგებია თუ რა წესებითა და პროცედურებით ხელმძღვანელობენ
საჯარო მოხელეები მოქალაქეებისათვის მომსახურის გაწევისას

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში საჯარო მოხელეები ასაბუთებენ
პროცედურების საჭიროებასა და კანონიერებას

საჯარო მოხელეებისთვის მთავარია ნებისმიერი მომსახურება კანონის
აუცილებელი მოთხოვნების დაცვით განხორციელდეს

როგორც კვლევის შედეგები გვიჩვენებს საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების შესახებ

ახალი სამართლებრივი ჩარჩო სრულად წლიდან ამოქმედდა და ბიურო რეალურად

შეუდგა ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად საკუთარი მოვალეობების შესრულებას თანაც

რეფორმის ამ კომპონენტის მიმართ მოხელეთა უმრავლესობა კეთილგანწყობილია

აღსანიშნავია რომ მოხელეთა მნიშვნელოვანი ნაწილის აზრით საჯარო სამსახურში

არასაკმარისი პროფესიონალიზმისა და ნეპოტიზმის საკითხი რჩება გამოწვევად რომელსაც

გამკლავება სჭირდება

საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემა

საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა საჯარო მოხელეთა

შეფასების სისტემის დანერგვაა შეფასების სისტემის დანერგვის მიზანი მოხელის

კარიერული განვითარების წახალისებისა და პროფესიული განვითარების საჭიროებების
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განსაზღვრაა ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა

სამართლებრივი შედეგების წინაპირობების დადგენა და საჯარო დაწესებულების

ორგანიზაციული განვითარება

წლის აპრილს შეფასების ერთიანი სისტემის შექმნის მიზნით საქართველოს

მთავრობამ პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების

შესახებ დადგენილება გამოსცა რომელიც წლის იანვრიდან ამოქმედდა შესაბამისად

საჯარო დაწესებულებებმა შეფასების სისტემის დანერგვა წლიდან დაიწყეს

მთავრობის ეს დადგენილება საჯარო დაწესებულებაში მოხელის შეფასების ზოგად

პრინციპებს შეფასების პროცედურას შეფასების სუბიექტთა უფლება მოვალეობებს

შეფასების შედეგების გასაჩივრებისა და ანგარიშგების წესებს ამკვიდრებს

დადგენილებაში მოცემული ზოგადი წესის თანახმად საჯარო მოხელე შეიძლება

კომპეტენციის ფუნქციების შესრულების და ან შესრულებული სამუშაოს შედეგების

მიხედვით შეფასდეს თუმცა შეფასების კონკრეტულ მეთოდს დაწესებულების

ხელმძღვანელი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებზე პასუხისმგებელ

სტრუქტურულ ერთეულთან კონსულტაციის საფუძველზე ირჩევს და აღნიშნულის შესახებ

წლის დასაწყისში ატყობინებს საჯარო სამსახურის ბიუროს

წლისთვის ყველა სამინისტრომ რომელთა პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასება

უნდა მომხდარიყო შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი

აქტი დადგენილი წესით დაამტკიცა და საჯარო სამსახურის ბიუროს წარუდგინა

საჯარო სამსახურის ბიუროსგან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად წელს ყველა

სამინისტრომ დანერგა შეფასების სისტემა და შეფასდა ყველა საჯარო მოხელე რომელიც

შეფასებას ექვემდებარებოდა წლის იანვრამდე კი შეფასების შედეგები

სამინისტროებმა ბიუროს წარუდგინეს

სამინისტროებისგან მიღებული ანგარიშების გათვალისწინებით ბიურომ შემაჯამებელი

ანგარიში მოამზადა რომელშიც შეფასების პროცესში გამოვლენილი ძირითადი გამოწვევები

და შესაბამისი სამომავლო გეგმები განიხილა

აღსანიშნავია რომ შეფასების სისტემის დანერგვაში საჯარო სამსახურის ბიუროს

სამინისტროებსა და სხვა საჯარო დაწესებულებს ინტენსიურად ეხმარებოდნენ დონორი

 
53https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3652594?publication=0 
54ინფორმაცია შეფასების სისტემის დანერგვის შესახებ შემაჯამებელი ანგარიშის თაობაზე მიღებულია ბიუროს 

უფლებამოსილი პირებისგან, თუმცა კვლევის მიმდინარეობის დროისთვის აღნიშნული ანგარიში 

გამოქვეყნებული არ არის და ბიუროს (და მთავრობის), შიდა მოხმარების დოკუმენტს წარმოადგენს. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3652594?publication=0
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ორგანიზაციები მათ შორის გარე საექსპერტო რესურსის მიწოდებით უზრუნველყოფით რაც

მოიცავდა შეფასების სისტემის დანერგვისას პასუხისმგებელ მოხელეთა კონსულტაციას

ტრენინგის მიწოდებას და გარკვეული მეთოდოლოგიური დოკუმენტების შემუშავებას ამ

თვალსაზრისით აღსანიშნავია რომ წინამდებარე ანგარიშის მომზადების პროცესში

გამოკითხული ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ნაწილი მიიჩნევს რომ პირველი

საიმპლემენტაციო წლის გასვლისა და გარკვეული გამოცდილების დაგროვების მიუხედავად

საჯარო დაწესებულებების უმრავლესობაში შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით

კომპეტენციის ნაკლებობა და გარე საექსპერტო დახმარების საჭიროება იმისთვის რომ

შეფასების პროცესი სისტემა ეფექტურად წარიმართოს და დაიხვეწოს კვლავ არსებობს

იმის გათვალისწინებით რომ შეფასების სისტემის ეფექტური გამოყენება საჯარო სამსახურში

შესაბამისი კულტურის ჩამოყალიბებას მოითხოვს რასაც გარკვეული დრო სჭირდება

მხოლოდ პირველი წლის იმპლემენტაციის პროცესსა და შედეგებზე დაყრდნობით შეფასების

სისტემის ეფექტურობაზე საუბარი რთულია და მისი შეფასება ჯერ ადრეა თუმცა მეორადი

წყაროების ანალიზის ძირითად ინფორმანტებთან ინტერვიუებისა და საჯარო მოხელეების

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლებელია იმ მიგნებათა და გამოწვევათა გამოყოფა

რომლებიც შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით იკვეთება

საჯარო მოხელეთა რაოდენობრივი კვლევის შედეგების მიხედვით შეიძლება ითქვას რომ

მათი უმრავლესობა შეფასების სისტემის შემოღებას პოზიტიურად აფასებს და მიიჩნევს რომ

შეფასების სისტემა ხელს უწყობს ორგანიზაციის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას უფრო

კონკრეტულად კვლევაში მონაწილე საჯარო მოხელეთა მხარს უჭერს შეფასების

სისტემის დანერგვას ხოლო ეთანხმება მოსაზრებას რომ შეფასების სისტემა ხელს

უწყობს ორგანიზაციის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას

 
55საჯარო სამსახურის რეფორმის ამ კომპონენტის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ძირითად პარტნიორებს 

წარმოადგენენ გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი “საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა 

საქართველოში”, GIZ, USAID GGI. 
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გრაფიკი საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემის დანერგვის

მხარდაჭერა საჯარო მოხელეთა კვლევა

გრაფიკი შეფასების სისტემის მიერ ორგანიზაციის დასახული მიზნების მიღწევისთვის

ხელშეწყობის შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

ამავე დროს საერთო პოზიტიური შეფასების მიუხედავად ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეები

შეფასების სისტემას უფრო კი მის პრაქტიკულ იმპლემენტაციას ერთმნიშვნელოვნად

პოზიტიურად არ აფასებენ დისკუსიაში იკვეთება ნეგატიური დამოკიდებულებები და

წუხილი რეფორმის ცალკეული ასპექტის მიმართ კერძოდ უკმაყოფილება უკავშირდება

სუბიექტური შეფასების რისკების არსებობას რაც დისკუსიის მონაწილეთა აზრით ზოგადად

ნეპოტიზმის გავრცელებული პრაქტიკით არის განპირობებული გარდა ამისა ფოკუსურ

ჯგუფებში ხაზგასმული იყო რომ მნიშვნელოვანია არა უბრალოდ კანონში ცვლილების

შეტანა არამედ მისი რეალური განხორციელება
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ამ თვალსაზრისით საგულისხმოა რომ გამოკითხულ მოხელეთა თვლის რომ შეფასების

პროცესი კანონის შესაბამისად წარიმართა ამავე დროს მხოლოდ მიიჩნევს რომ

შეფასების პროცესი სამართლიანი იყო აღნიშნული განსხვავება იმაზე მიუთითებს რომ

მოხელეთა ნაწილის აზრით ფორმალურ სამართლებრივი თვალსაზრისით პროცესი

კანონიერი იყო მაგრამ ბოლომდე სამართლიანი არ იყო ზემოაღნიშნული შედეგებიდან ჩანს

რომ მოხელეები უფრო პოზიტიურად აფასებენ იმას რაც კანონით დადგინდა ანუ ზოგადად

შეფასების სისტემის არსებობას და არა იმას რაც პრაქტიკულად მოხდა

საჯარო მოხელეების ნაწილი შეფასების სისტემით უკმაყოფილების მიზეზი ისაა რომ

შეფასების შედეგები არ უკავშირდება ხელფასის ოდენობას ზრდას ან სხვაგვარ წახალისებას

მსგავსი გამოწვევის არსებობას ადასტურებს საშუალო რგოლის ზოგი მენეჯერი რომლებმაც

განაცხადეს რომ თანამშრომლების ნაწილი მართლაც იმედგაცრუებული იყო იმით რომ

შეფასების სისტემა არ უკავშირდებოდა ანაზღაურების ზრდას და მყისიერად არც სხვა

კონკრეტული შედეგი მოჰყოლია ჩვენ გავიარეთ შეფასების პროცესი ძალიან მაღალი

შედეგები დავდეთ მაგრამ არანაირი წინსვლა არ ყოფილა და კითხვას ვსვამ მაშინ რატომ

შემოვიდა არც რანგების მატება მოჰყოლია არაფერი საერთოდ საჯარო მოხელე კაცი

წელი ქუთაისი პოზიციას რომ შესრულებული სამუშაოს შეფასებას შედეგად წახალისება

მოჰყვა გამოკითხულ მოხელეთა მხოლოდ იზიარებს

თავისთავად ის ფაქტი რომ შეფასების შედეგები პირდაპირ და მყისიერად ხელფასთან

დაკავშირებული არ არის ერთმნიშვნელოვნად პრობლემა არაა რადგან შეფასების სისტემაზე

ხელფასის ოდენობის პირდაპირ მიბმას შეიძლება ჰქონდეს როგორც დადებითი ისე

უარყოფითი შედეგები თუმცა პრობლემურია მოხელეთა არასწორი მოლოდინი რომელიც

მათ არასაკმარის ინფორმირებულობაზე მეტყველებს მიუხედავად იმისა რომ

რაოდენობრივი კვლევის შედეგების მიხედვით მოხელეთა მიიჩნევს რომ შეფასების

პროცესში შეფასების მიზნების შესახებ საკმარისი ინფორმაცია ჰქონდა ფოკუსურ ჯგუფებში

დისკუსიის შედეგებით განსხვავებული სურათი იკვეთება

ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას რომ შეფასების სისტემის მიზნებისა და შედეგების

შესახებ საჯარო მოხელეთა ინფორმირებულობის გაზრდისთვის საჭიროა დამატებითი

ძალისხმევა
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გრაფიკი მოხელეთა დამოკიდებულება შეფასების პროცესის მიმართ საჯარო მოხელეთა კვლევა

მთავარ ინფორმანტებთან ინტერვიუებისა და მოხელეთა კვლევის შედეგებიდან ისიც

იკვეთება რომ პროფესიული განვითარების ტრენინგის საჭიროებების განსაზღვრა

შეფასების შედეგებთან ყოველთვის ეფექტურად არ არის დაკავშირებული გამოკითხულ

საჯარო მოხელეთა მხოლოდ მიიჩნევს რომ შეფასების შედეგებით მენეჯერმა მისი

პროფესიული განვითარების საჭიროებები დაადგინა როგორც ჩანს სამინისტროების

გასაძლიერებლად საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა რათა ტრენინგის საჭიროების

განსაზღვრა უფრო ეფექტურად დაუკავშირდეს შეფასების შედეგებს

რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით ირკვევა რომ რესპონდენტთა თვლის რომ

მენეჯერებს თანამშრომელთა ეფექტიანად შეფასებისთვის საკმარისი უნარები ჰქონდათ

გამოკითხულთა კი აცხადებს რომ საბოლოო შეფასებამდე მენეჯერისგან შესრულებულ

სამუშაოზე უკუკავშირს იღებდა

მიუხედავად რაოდენობრივი კვლევის აღნიშნული შედეგებისა და იმისა რომ

წლებში შეფასების სისტემის დასანერგად მთელი რიგი აქტივობები განხორციელდა როგორც

უშუალოდ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ისე რეფორმის მხარდამჭერი საერთაშორისო

და დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით მათ შორის საჯარო დაწესებულებათა

შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით თვისებრივი კვლევის ფარგლებში

არაერთგზის გამოითქვა მოსაზრება რომ მენეჯერებმა და თანამშრომლებმა ზოგჯერ არ იციან

როგორ შეავსონ შეფასების ფორმები



 
 
 
 

 

71 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

როგორც ჩანს ყველა სამინისტრო და საჯარო დაწესებულება ჯერ არ არის მზად შეფასება

დამოუკიდებლად შიდა რესურსებით განახორციელოს და მინიმუმ წლებისათვის

დამატებითი დახმარება და გარე ექსპერტიზა სჭირდება

გრაფიკი მოხელეთა მიერ შეფასების პროცესში მენეჯერების როლის აღქმა საჯარო მოხელეთა

კვლევა

შეფასების სისტემის დანერგვის ხელშესაწყობად ისევე როგორც საჯარო სამსახურის

რეფორმის სხვა ამოცანების განსახორციელებლად მოცემულ ეტაპზე საერთაშორისო

პარტნიორებისაგან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არსებობდა შეფასების სისტემის

დანერგვისკენ მიმართული აქტივობების უდიდესი ნაწილი წლებში სწორედ მათი

მხარდაჭერით განხორციელდა რაც ერთმნიშვნელოვნად დადებითი მოვლენაა თუმცა

სამომავლოდ რეკომენდებულია უფრო მდგრადი მექანიზმის შემუშავება მათ შორის

შესაბამისი ტრენინგების ინსტიტუციონალიზაცია და მათი მდგრადობის უზრუნველყოფა ამ

კონტექსტში აღსანიშნავია რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს ინფორმაციით დაგეგმილია ეს

კომპონენტი მენეჯერების საბაზისო სავალდებულო ტრენინგ პროგრამებში შეიტანონ

შეფასების სისტემის დანერგვა წლებში განხორციელებული საჯარო სამსახურის

რეფორმის ფარგლებში შეიძლება ერთ ერთ ყველაზე მასშტაბურ და საკვანძო ცვლილებებად

ჩაითვალოს

წლისთვის ყველა სამინისტრომ რომელთა პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასება

უნდა მომხდარიყო დადგენილი წესის შესაბამისად შეფასების მეთოდის განსაზღვრის

შესახებ სათანადო სამართლებრივი აქტი დაამტკიცა და საჯარო სამსახურის ბიუროს

წარუდგინა საჯარო სამსახურის ბიუროსგან მოპოვებული ინფორმაციით წელს ის

ყველა სამინისტრომ დანერგა და შეაფასა ყველა ის საჯარო მოხელე რომლებიც შეფასებას

ექვემდებარებოდნენ
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შეფასების სისტემის თაობაზე მოხელეთა ზოგადი ინფორმირებულობისა და მხარდაჭერის

მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია თუმცა მოხელეთა შორის მის სამართლიანობასთან და

მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით გარკვეული წუხილი და ეჭვი მაინც არსებობს ზოგ

შემთხვევაში შეფასების შედეგების შესახებ მოხელეთა მოლოდინსა და რეალობას შორის

ვლინდება გარკვეული აცდენა იმის გათვალისწინებით რომ შეფასების სისტემა

სამინისტროების უმრავლესობისთვის სრულიად ახალია და ასეთი მასშტაბური ცვლილება

საქართველოში პირველად ინერგება ის ხარვეზები რომლებზეც მოხელეები წუხილს

გამოთქვამენ შეიძლება ბუნებრივად ჩაითვალოს ამავე დროს რჩება შთაბეჭდილება რომ

საჯარო დაწესებულებათა ნაწილს მომდევნო პერიოდში შეფასების პროცესის დამოუკიდებ

ლად ჩატარებისთვის საკმარისი გამოცდილება და კომპეტენცია ჯერჯერობით არ გააჩნია

შესაბამისად საჭირო იქნება ბიუროს აქტიურობა და გარე საექსპერტო დახმარება

საჯარო მოხელეთა თავისუფლება პოლიტიკური ზეგავლენისგან დაცულობისა

და სტაბილურობის შეგრძნება

საჯარო სამსახურის რეფორმის კონტექსტში განსაკუთრებით საინტერესოა არაკანონიერი

პოლიტიკური გავლენებისგან საჯარო მოხელისა და ზოგადად საჯარო სამსახურის

თავისუფლება და ამ საკითხზე მოხელეთა შეფასებები რამდენადაც რეფორმის ერთ ერთი

მნიშვნელოვანი ამოცანა სწორედ დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენებისგან

თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებაა

წელს ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით გამოკითხული საჯარო მოხელეების

ეთანხმება მოსაზრებას რომ საჯარო სამსახური პოლიტიკური ზეგავლენისგან

თავისუფალია ამ პოზიციას არ იზიარებს მოხელეთა ხოლო არც ეთანხმება და არც

არ ეთანხმება მოცემულ დებულებას აღსანიშნავია რომ წლის ანალოგიური

რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით დებულებას რომ საჯარო სამსახური თავისუფალია

პოლიტიკური გავლენებისგან გამოკითხულ მოხელეთა იზიარებდა კი თვლიდა

რომ საჯარო სექტორი პოლიტიკური გავლენების ქვეშ არის მოქცეული მართალია როგორც

ისე წელს ჩატარებულ მოხელეთა გამოკითხვის შედეგების განზოგადებას

გარკვეული შეზღუდვები აქვს აღნიშნული სხვაობა მაინც ყურადსაღებია მით უფრო რომ

წელს აღნიშნულ კითხვაზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისაგან გაცილებით მეტმა

საჯარო მოხელემ შეიკავა თავი ვიდრე წელს წ წ
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გრაფიკი პოლიტიკური ზეგავლენისგან საჯარო სამსახურის თავისუფლების შეფასება საჯარო

მოხელეების მიერ საჯარო მოხელეთა კვლევა

რაც შეეხება საჯარო სამსახურში პოლიტიკური გავლენის არსებობის მიმართ მოსახლეობის

დამოკიდებულებას მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ფიქრობს რომ სახელმწიფო

უწყებებში გადაწყვეტილებები პოლიტიკური დაკვეთით მიიღება ეთანხმება ხოლო

სრულად ეთანხმება აღნიშნულ მოსაზრებას მეორე მხრივ არ ეთანხმება მოსაზრებას რომ

საჯარო სამსახურში გადაწყვეტილებები საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე

მიიღება

ისევე როგორც საჯარო მოხელეების შემთხვევაში საზოგადოების რაოდენობრივი კვლევის

შედეგების მიხედვითაც გარკვეული გაუარესება ჩანს კერძოდ თუ წელს

გამოკითხულთა მიიჩნევს რომ სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილებებს

პოლიტიკური დაკვეთით იღებენ წელს ასე მხოლოდ ფიქრობდა რაც შეეხება

დებულებას რომ საჯარო სამსახურში გადაწყვეტილებები საზოგადოებრივი ინტერესებიდან

გამომდინარე მიიღება როგორც საბაზისო ისე შუალედური შეფასების პროცესში ეს პოზიცია

მოსახლეობის ნახევარზე ოდნავ მეტმა გაიზიარა და შესაბამისად თუმცა

გაიზარდა იმ ადამიანთა წილი ვინც ცალსახად არ იზიარებს მოსაზრებას რომ საჯარო

სამსახურში გადაწყვეტილებები საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღება
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ცხრილი პოლიტიკური ზეგავლენისგან საჯარო სამსახურის თავისუფლების შეფასება მოსახლეობის

მიერ მოსახლეობის კვლევა
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სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილებები მიიღება

საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე

სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილებები მიიღება

პოლიტიკური დაკვეთით

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში არაერთგზის გამოითქვა პოზიცია რომ საჯარო სამსახური

ამჟამად უფრო თავისუფალია პოლიტიკური გავლენებისგან ვიდრე წარსულში თუმცა

ამგვარი ძირითადი დისკურსის მიუხედავად ფოკუს ჯგუფებში დისკუსიების მონაწილეებმა

განსხვავებული მოსაზრებებიც დააფიქსირეს აღინიშნა რომ საჯარო მოხელე ზეწოლისგან

თავისუფალი არ არის არც საჯარო სამსახურში ვითარებაა სტაბილური რადგან

პოლიტიკური გუნდის ცვლილება რეორგანიზაციასა და ყველაფრის ცვლილებას

გულისხმობს ამასთან უნდა აღინიშნოს რომ დისკუსიების დროს აქტიურად საუბრობდნენ

თბილისსა და რეგიონებში პოლიტიკური ზეწოლის განსხვავებულ ხარისხზე საჯარო

მოხელეების აზრით თბილისში პოლიტიკური ზეწოლა არ ხორციელდება ან ნაკლებად

ხორციელდება რეგიონებში კი მსგავსი ფაქტები ხშირად ფიქსირდება

თბილისში ჭირს ასეთი რაღაცის განხორციელება პოლიტიკური ზეწოლა მაგრამ რეგიონებში ყველამ

ვიცით რომ რაღაც დოზით ხდება კაცი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

ჩემთან არც ზეწოლა არც არაფერი უბრალოდ საჯარო სამსახურში რომ ხარ რაღაც შინაგანი

თვითცენზურა გაქვს არ გინდა რამე ზედმეტი თქვა ვინაიდან არ გინდა ამას რამე მოყვეს მერე თორემ

ისე რომ ვინმემ რამე გითხრას და დაგავალოს არა კაცი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

ნიშანდობლივია რესპონდენტის მოსაზრება რომ უბრალოდ საჯარო სამსახურში რომ ხარ

რაღაც შინაგანი თვითცენზურა გაქვს არ გინდა რამე ზედმეტი თქვა ვინაიდან არ გინდა რამე

მოყვეს მერე თორემ ისე რომ ვინმემ რამე გითხრას და დაგავალოს არა ამ მსჯელობიდან

გამომდინარე მოხელე რომელიც საჯარო სამსახურს პოლიტიკური ზეგავლენისგან

 
56ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები მსგავს საკითხებზე მსჯელობისას წარსულში, როგორც წესი, გულისხმობენ არა 

2017 წლამდე პერიოდს, არამედ 2012 წლამდე პერიოდს. 
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თავისუფლად მიიჩნევს რეალურად თვლის რომ რამე ზედმეტის თქმას შეიძლება

პრობლემები მოჰყვეს და ამას თვითცენზურას უწოდებს პოლიტიკური ზეგავლენის

პრობლემის არარსებობას კი იმით ასაბუთებს რომ ვინმეს რამე არ დაუვალებია

ბუნებრივია ფაქტი რომ მოხელეები მიიჩნევენ რომ რამე არ უნდა წამოსცდეთ თორემ

შეიძლება მერე პრობლემები შეექმნათ საჯარო სამსახურის პოლიტიკური ზემოქმედებისგან

თავისუფლების მაღალ სტანდარტზე არ მეტყველებს

იმ საჯარო მოხელეთა ნაწილიც კი ვინც საჯარო სექტორს პოლიტიკური ზეწოლისგან

თავისუფლად მიიჩნევს საჯარო სამსახურში ცვლილებებზე საუბრისას აღნიშნავს რომ

საჯარო უწყებებში რეორგანიზაციის პროცესის მანკიერი პრაქტიკა არსებობს რაც

პოლიტიკური გუნდის ცვლილების პარალელურად ხორციელდება როგორც რესპონდენტები

აღნიშნავდნენ განსაკუთრებით ქუთაისში მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ უარი თქვას

მსგავს პრაქტიკაზე და კვალიფიციურ გამოცდილ კადრებს არ ჰქონდეთ არასტაბილურობის

განცდა

ამ რეორგანიზაციებზე მინდა ვთქვა თავისი ხალხი უნდა მიიყვანოს პარტიული ნიშნით ასე ვთქვათ

ამ მხრივ უნდა დაიხვეწოს კაცი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

რესპოდენტთაგან რომლებიც საჯარო სამსახურს პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფლად

მიიჩნევენ საგულისხმოა ამ საკითხზე ერთ ერთის არგუმენტი მისი აზრით საჯარო

სამსახურის შესახებ კანონში ისეთი დეტალებია ჩადებული რომლებიც მოხელეს

პოლიტიკური რეპრესიებისგან იცავს რის დასტურად საჯარო მოხელეების მიერ ბოლო

წლებში მოგებული არაერთი სასამართლო დავა მოჰყავს

სასამართლო გადაწყვეტილებებიც რომ ავიღოთ სამსახურებიდან გაშვებული ადამიანიდან

აღდგენას აკეთებს და ვიღაცა პოლიტიკურად ზეწოლას რომ განახორციელებს დასაქმებულზე იმის

გადაწყვეტილებას ამტყუნებს სასამართლო და აღდგენას უკეთებს ე ი არის საჯარო სამსახურის

შესახებ კანონში ხელჩასაჭიდი რაღაცები რაც იცავს იმ მოქალაქეებს კაცი წელი თბილისი

საჯარო მოხელე

მნიშვნელოვანია რომ მოყვანილი არგუმენტით რესპონდენტი რეალურად კი არ უარყოფს

პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებს არამედ ხაზს უსვამს რომ ასეთი ფაქტების მიუხედავად

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ხელჩასაჭიდი რაღაცებია და მოხელეებს თავის დაცვა

სასამართლოს ძალით უწევთ სამსახურიდან გათავისუფლებულ მოხელეთაგან

სასამართლოში საქმეების მოგების ტენდენციის მიუხედავად არ შეიძლება ეს საჯარო

სამსახურში მათი დაცულობის მყარ არგუმენტად ჩაითვალოს სასამართლოში საქმეების

დიდი ნაწილი ორი ან მეტი წელი გრძელდება ამასთანავე სასამართლო დავის მოხელის

სასარგებლოდ გადაწყვეტის შემთხვევაშიც კი სხვადასხვა სამართლებრივი თუ პრაქტიკული

მიზეზის გამო ხშირად ისინი იმავე სამსახურში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ
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რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურში სტაბილურობისა და დაცულობის

აღქმას შეფასებას თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ფოკუსური დისკუსიის მონაწილეების

ორი განსხვავებული პოზიცია დაფიქსირდა შედარებით ახალგაზრდების ჯგუფი მიიჩნევს

რომ ახალი კანონით საჯარო მოსამსახურეები უფრო დაცულები არიან უფროსი ასაკის

ჯგუფის წარმომადგენლებს პირიქით ნაკლებად აქვთ ასეთი განცდა აქაც ახალგაზრდების

ჯგუფის არგუმენტი არსებული პრაქტიკაა რომლის თანახმადაც სამსახურიდან

უსამართლოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების გამართლება ზოგჯერ კი სამსახურში

აღდგენაც სასამართლო გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით ხდება

უფროსი ასაკის წელზე უფროსი მონაწილეებმა დისკუსიაში ხაზი გაუსვეს რომ

გადაცდომების შემთხვევაში ყოველთვის ქვედა რგოლი ისჯება შესაბამისად დაბალი

რგოლის წარმომადგენლები თავს ნაკლებად დაცულად გრძნობენ მათი აზრით

სამართლებრივად საჯარო მოხელეებს უსაფუძვლოდ სამსახურიდან გაშვებისგან კანონი

იცავს მაგრამ რეალობა მაინც განსხვავებულია უფროსი ასაკობრივი ჯგუფის მთავარი

არგუმენტი ამ კონტექსტში იმ საჯარო მოხელეთა შესახებ ინფორმაციაა რომელთაც

კონტრაქტები ვადაზე ადრე გაუუქმეს და სასამართლო პროცესების მოგების მიუხედავად

სამსახურში არ აღადგინეს

დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებებისგან დაცული ვარ მივმართავ სასამართლოს და სასამართლოს

იმედი მაქვს ჩემი აზრით ამ მხრივ დაცული ვარ კაცი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

დაცულები არა ვართ ნამდვილად ვერაფრით დავიჯერებ რომ რომელიმე საჯარო სამსახურის

რიგითმა თანამშრომელმა თქვას რომ დაცულია უფროსისგან და აქვს იანი გარანტია რომ არ

შეეხებიან და უსამართლოდ არ გაუშვებენ სამსახურიდან ქალი წელი ქუთაისის

მაცხოვრებელი

შედარებით უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა ისიც აღნიშნეს რომ სირთულეების

მიუხედავად აზრის გამოთქმა და პოზიციის დაფიქსირება თანდათან საჯარო მოხელეებმაც

ისწავლეს მაგრამ ეს კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებთან გარანტიებთან არ

ასოცირდება და უმეტესად საზოგადოების ტრანსფორმაციას უკავშირდება

რაც შეეხება რაოდენობრივი კვლევის შედეგებს მოხელეთა ს მათი სამსახური

სტაბილურობის განცდას უქმნის ს კი არა გამოკითხულთა არც ეთანხმება მაგრამ

არც არ ეთანხმება მოსაზრებას რომ სამსახური სტაბილურობის განცდას აძლევს

ამ თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა წლის ანალოგიური მაჩვენებლებისგან არ

განსხვავდება წლის კვლევის შედგებით დებულებას ჩემი სამსახური სტაბილურობის

განცდას მაძლევს ეთანხმებოდა არ იზიარებდა კი ირჩევდა პოზიციას არც

ვეთანხმები მაგრამ არც არ ვეთანხმები
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გრაფიკი სამსახურთან დაკავშირებული სტაბილურობის განცდა საჯარო მოხელეთა კვლევა

რესპონდენტთა ს სჯერა რომ საკუთარი უწყების შიგნით ნებისმიერი ფორმალური

პროცედურის წამოწყებისთვის მათ შორის ზემდგომის გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის

არ დაისჯება რაც შეეხება უწყების შიგნით კონფლიქტს ან დავას გამოკითხულთა

უმრავლესობას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დავა და ან კონფლიქტი არ ჰქონია

გრაფიკი მოხელეთა დამოკიდებულებები პრობლემური სიტუაციების მიმართ საჯარო მოხელეთა

კვლევა

საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი სამართლებრივი ჩარჩო რომლის შექმნის პროცესი

წლებში პრაქტიკულად დასრულდა საჯარო მოხელეთა დამოუკიდებლობისა და

არაკანონიერი ჩარევებისგან დაცვისკენ მიმართულ მთელ რიგ ინსტრუმენტებს

ითვალისწინებს ამის მიუხედავად მოხელეთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის საჯარო

სამსახურის პოლიტიკური ზეგავლენისგან განთავისუფლების საკითხი კვლავ აქტუალურია

რაც მნიშვნელოვნად უკავშირდება იმ საკადრო ცვლილებებსა და რეორგანიზაციებს

რომლებიც პოლიტიკური გუნდების ცვლილებას მოჰყვება ხოლმე იმ მოხელეთა წილი

რომელიც თვლის რომ საჯარო სამსახური პოლიტიკური ზეგავლენებისგან თავისუფალი არ
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არის და გადაწყვეტილებები პოლიტიკური დაკვეთით მიიღება ჯერ კიდევ დიდია აქვე უნდა

აღინიშნოს რომ საქართველოს რეგიონებში მსგავს პრობლემებზე უფრო ხშირად

მიუთითებენ ვიდრე დედაქალაქში

ანაზღაურების სისტემა და წახალისება

შრომის ანაზღაურების სამართლიანი და გამჭვირვალე სისტემის დანერგვა საჯარო

სამსახურის რეფორმის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ მიმართულებით

ძირითადი პროგრესი საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურების ახალი სამართლებრივი

საფუძვლის მომზადება შესაბამისი კანონის მიღება და მისი ამოქმედებაა

უფრო კონკრეტულად საჯარო სამსახურის ბიუროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინის

ტროს თანამშრომლობით შემუშავდა საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების

შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი რომელიც საქართველოს პარლამენტმა წლის

დეკემბერს მიიღო და წლის იანვრიდან ამოქმედდა აღნიშნული კანონის გარდა

წლის აპრილს პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის შესახებ საქართველოს

მთავრობის დადგენილებაც მიიღეს რომელიც ასევე წლის იანვრიდან ამოქმედდა

კანონის მიზანია საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურების

სამართლიანი გამჭვირვალე და განჭვრეტადი სისტემის დამკვიდრება ახალი კანონით

ანაზღაურების სისტემა თითოეული რანგისა და კატეგორიის შესაბამისად განისაზღვრა

აღნიშნული კანონი ადგენს სახელმწიფო მოსამსახურის სახელმწიფო პოლიტიკური

თანამდებობის პირის პოლიტიკური თანამდებობის პირის პროფესიული საჯარო მოხელის

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირისა და შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირის შრომის ანაზღაურების საკითხებს

კანონით განსაზღვრულია შრომის ანაზღაურების კომპონენტების გაცემის სამართლებრივი

საფუძვლები თანამდებობრივი სარგოს გაანგარიშების წესი სახელფასო დანამატისა და

ფულადი ჯილდოს გაცემის საფუძველი კანონი აგრეთვე ადგენს შესაბამის პირთა ნახევარ

განაკვეთზე ღამის საათებში დასვენების და უქმე დღეებში მუშაობის ჯანმრთელობისათვის

რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის შრომის ანაზღაურების პირობებს

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონისგან განსხვავებით შრომის ანაზღაურების შესახებ

კანონი უფრო ფართო წრეზე ვრცელდება კერძოდ საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ

ნებისმიერ პირზე დასაქმების სამართლებრივი სტატუსის მიუხედავად და საჯარო

სამართლის იურიდიული პირებისა და იმ არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული
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პირების თანამშრომლებზეც რომლებიც სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკის ან

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან

ანაზღაურების ახალი სისტემის მიმართ მოხელეთა დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია

მიუხედავად იმისა რომ რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა უმრავლესობა

აცხადებს რომ აქვს მოტივაცია ეფექტურად შეასრულოს სამუშაო ხოლო ეთანხმება

დებულებას კარგად შესრულებული სამუშაოსთვის შესაბამისი აღიარების მიღების შესახებ

საკუთარი ანაზღაურებით რესპონდენტთა მხოლოდ არის კმაყოფილი გამოკითხულ

მოხელეთა ნახევარზე მეტი ანაზღაურებით კმაყოფილი არ არის ხოლო

ერთმნიშვნელოვანი პოზიციის გამოხატვისგან თავს იკავებს რაც შეიძლება ნიშნავდეს რომ

უკმაყოფილოთა რაოდენობა სინამდვილეში ზე მეტია

გრაფიკი მოხელეთა მიერ სამართლიანობის აღქმა და სამსახურეობრივი მოტივაცია საჯარო

მოხელეთა კვლევა

თვისებრივი კვლევის შედეგების მიხედვით თანამშრომელთა დემოტივაციის ერთ ერთ

მიზეზად სწორედ დაბალი ანაზღაურება მიიჩნევა როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ

დაბალი ანაზღაურების გარდა დამატებითი ნეგატიური ფაქტორია პრემიებისა და

დანამატების არარსებობა ხაზგასმული იყო რომ წარსულში წახალისების ამგვარ მექანიზმს

მოტივირებული თანამშრომლის მუშაობის ეფექტიანობაზე დადებითი გავლენა ჰქონდა

პრემირების ძველი სისტემის გაუქმება თანამშრომლებს არც სხვაზე მეტი ძალისხმევის

დახარჯვისკენ უბიძგებს და არც საკუთარი მოვალეობების უფრო ოპერატიულად

შესრულებისკენ ამ მოსაზრების მომხრე ერთ ერთი რესპონდენტის განმარტებით თუ

თანამშრომლები ძალისხმევის მეტად ან ნაკლებად დახარჯვის შემთხვევაში იდენტურ

ანაზღაურებას მიიღებენ ლოგიკურიცაა რომ უმრავლესობა მეორეს ნაკლები ძალისხმევით

საქმის კეთებას მიანიჭებს უპირატესობას
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ხელფასი შეიძლება იყო პირობითად დანამატი იყო ლარი და კვარტალში ერთხელ ვიცოდი

რომ გარანტირებულად მერიცხებოდა ხელფასის ტოლი პრემია ხელფასი და პრემია იყო

გარანტირებული და დანამატი დან ლარამდე ეს იმხელა მოტივაცია იყო რომ ამეღო

საპასუხმგებლო საქმე მოცულობით დიდი საქმე გამეკეთებინა ახლა არც დანამატი მაქვს არაფერი არ

მაქვს არანაირი ინტერესი არ მაქვს რომ ეს ტვინის საჭყლეტი საქმე ვაკეთო აღარ ჩავიხედავ კანონში

ფურცელს არ გავივლი გამოვიყენებ ყველა დაგვიანებას დასვენების დღეს მოტივაცია არ მაქვს განა

არ გავაკეთებ ისე სწრაფად და ინტერესით არ გავაკეთებ ქალი წელი თბილისი საჯარო

მოხელე

ყველა ფიქრობს საკუთარ თავზე რომ თავისი შრომის შედეგად რაღაც მიიღოს ანუ სარგებელიც

მიიღოს მარტო შრომა და ერთი და იგივე ხელფასზე არა მგონია ვინმე იყოს სამსახურში ყველას უნდა

ნაბიჯის წინ გადადგმა კაცი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

პრემია ნამდვილად იყო მოტივატორი იყო ბევრი საუბარი რომ მენეჯმენტი იღებდა ბევრ პრემიას

მაგრამ ჩვენც ვიღებდით არ არსებობდა დღესასწაული პრემია რომ არ აგვეღო და ეს იყო მოტივაცია თან

აგრესიაც არ იყო ზემდგომების მიმართ რომ ისინი იღებდნენ პრემიას ქალი წელი თბილისი

საჯარო მოხელე

მიუხედავად იმისა რომ დღეს არსებული სისტემა მატერიალური წახალისების გაუქმებას არ

გულისხმობს მოხელეთა ნაწილი პრემირების საკითხის ახლებურ რეგულირებას პრემიების

გაუქმებად აღიქვამს

თუმცა პრემიისა და დანამატის გაცემის ძველი სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით

განსხვავებული მოსაზრებაც არსებობს რომლის თანახმად აღნიშნული ცვლილება ძალიან

კარგია რადგან ადრე დანამატისა და პრემიის გაცემა თანამშრომლის მიერ საქმის კარგად

შესრულებას არ უკავშირდებოდა მას ყველა იღებდა შესაბამისად ძველი სისტემა არ იყო

სამართლიანი ამისგან განსხვავებით ამჟამინდელი რეალობა როცა დანამატი შესრულებულ

სამუშაოზეა მიბმული სამართლიანადაა მიჩნეული

დანამატის ფუნქცია დაკარგული იყო ადამიანი ახორციელებდა თუ არა სამუშაოს კარგად

ახორციელებდა თუ დამატებით მუშაობდა ან არ მუშაობდა მაინც ჰქონდა დანამატი და ეს არ არის

სწორი ჩემი აზრით ხელმძღვანელის ბრძანებით იყო დანამატი დაკისრებული და ყველა იღებდა მე

რომ საათამდე დავრჩები და ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევები სხვათა შორის საქმე თუ

მოითხოვდა მაშინ ადამიანი ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხო არ ხარ როდესაც დამატებით სამუშაოს

გასწევ ის უნდა აგინაზღაურდეს ვიღაცამ უნდა დაგიფასოს კაცი წელი თბილისი საჯარო

მოხელე

წახალისების სისტემისადმი ზემოაღნიშნული ორი განსხვავებული

დამოკიდებულება შეფასება აჩვენებს რომ სავარაუდოდ საქმე ორი განსხვავებული

პრაქტიკის მომსწრე მოხელეებთან გვაქვს ერთ შემთხვევაში მოხელეები საუბრობენ ისეთ



 
 
 
 

 

81 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

პრაქტიკაზე როდესაც პრემიების საკითხში მენეჯერის თავისუფლება იგულისხმება რომ

მენეჯერი უფლებამოსილია გადაწყვიტოს ვის ეკუთვნის პრემია და ვის არა გამოყენებული

იყო როგორც თანამშრომელთა წახალისებისა და მოტივაციის მოქნილი ეფექტური მექანიზმი

ხოლო მეორე შემთხვევაში საუბარია ისეთ პრაქტიკაზე როდესაც დამსახურების

მიუხედავად დანამატსა და პრემიას ყველა სტაბილურად იღებს რაც თანამშრომელთა

დემოტივაციის მიზეზად განიხილება

ანაზღაურების სისტემის კონტექსტში აღსანიშნავია ისიც რომ საჯარო სამსახურში სასურველ

ცვლილებებზე საუბრისას თვისებრივი კვლევის მონაწილეებმა ყურადღება ზეგანაკვეთური

შრომის აღრიცხვის მონიტორინგისა და შესაბამისი ანაზღაურების მნიშვნელობაზე

გაამახვილეს როგორც დისკუსიებში აღინიშნა ახალ კანონს აღნიშნული საკითხი თითქოს

უნდა დაერეგულირებინა თუმცა რესპონდენტთა თქმით რეალობაში მისი იმპლემენტაცია

რთულად ხორციელდება

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების სისტემა

საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი საჯარო მოხელეთა

პროფესიული განვითარების სისტემის შექმნაა მოხელეთა პროფესიული განვითარების

სისტემურობის აუცილებლობას საქართველოს მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ წელს

დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია განსაზღვრავს და აღნიშნულის

კონცეპტუალური ხედვის ფორმულირებასაც ახდენს

უახლოეს წარსულში საჯარო დაწესებულებების აბსოლუტურ უმრავლესობაში არ

არსებობდა ხედვა რომლის თანახმადაც საჯარო დაწესებულება მოხელეთა სწავლებას

დაგეგმავდა საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე წელი

საჯარო სამსახურის სფეროში მოქმედი სამართლებრივი აქტები მოხელეთა პროფესიული

განვითარების სისტემურ საკითხებს არ არეგულირებდა ამის გამო დაგეგმილი სწავლებები

ტრენინგები როგორც წესი ქაოტურობით ხასიათდებოდა და პროფესიული საჯარო

მოხელის პროფესიული განვითარებისა და საჯარო დაწესებულების ორგანიზაციული

მიზნებიდან გამომდინარე საჭიროებებს ნაკლებად ან საერთოდ არ ითვალისწინებდა

წელს მიღებული საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის ე მუხლმა

მოხელის პროფესიული განვითარების ერთიანი სისტემური საჭიროებებზე

ორიენტირებული პროფესიული განვითარების ციკლის მოსამზადებლად სამართლებრივი

საფუძველი შექმნა

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის ე მუხლის საფუძველზე წლის

მაისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება პროფესიული საჯარო მოხელის
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პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის პროფესიული განვითარების

სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ აღნიშნული დადგენილებით განისაზღვრა

პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესი პროცედურა პროფესიული

განვითარების სტანდარტი და წესი ასევე პროფესიული განვითარების სტანდარტებისა და

პროფესიული განვითარების სავალდებულო პროგრამების ხარისხის კონტროლის წესი

დადგენილების თანახმად საბაზისო ტრენინგ პროგრამების აკრედიტაციაზე პასუხისმგებელ

ორგანოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი განისაზღვრა მნიშვნელოვანი

მოდიფიკაცია განიცადა მთავრობის თავდაპირველმა იდეამ რომელიც ტრენინგების

მიწოდების უნიფიცირებული სისტემის შექმნასა და საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის

პროფესიული განვითარების ცენტრალიზებულ ნახევრად ცენტრალიზებულ სისტემაში

წამყვანი როლის დაკისრებას გულისხმობდა ცვლილების საფუძველზე საჯარო სამსახურის

ბიუროს როლი აღნიშნული დადგენილების განხორციელების მონიტორინგით საჯარო

დაწესებულებებიდან მიღებული მონაცემების ანალიზის მეშვეობით ტრენინგის საჭიროების

შეფასების ინსტრუმენტების განვითარებით შესაბამისი პროცესების ადმინისტრირების

პროგრამის შექმნითა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ

განხორციელებული საბაზისო პროგრამების აკრედიტაციაში მონაწილეობით შემოიფარგლა

მთავრობის ზემოაღნიშნული დადგენილებით განისაზღვრა პროფესიული განვითარების

ახალი სისტემის დანერგვისათვის საჭირო შემდეგი ღონისძიებები

• საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ აკრედიტაციის საბჭოს შექმნა

• საქართველოს განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის

აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცება

• სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აკრედიტაციის

პროცესის ადმინისტრირებისათვის საჭირო თანამშრომელთა შერჩევა და ექსპერტთა

კორპუსის განვითარება

წინამდებარე კვლევის მომზადების პერიოდში ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანები

დასრულებული შესრულებულია ან შესრულების აქტიურ ფაზაშია

მთავრობის წლის მაისის დადგენილებით განისაზღვრა მოხელის პროფესიული

განვითარების პროგრამების ორი სახე საბაზისო და დამატებითი საბაზისო პროგრამის გავლა

სავალდებულოა იმ პირისათვის რომელიც საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს

კანონის შესაბამისად ღია ან დახურული კონკურსის საფუძველზე პირველად ინიშნება

მოხელის თანამდებობაზე განისაზღვრა ის თემატიკა რომელიც საჯარო მოხელემ

შესაბამისი რანგის მიხედვით საბაზო პროგრამის ფარგლებში უნდა გაიაროს და
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პროფესიული განვითარების პროგრამების გავლის მეთოდებიც რომლებიც ხორციელდება

ელექტრონული კურსის საკლასო მეცადინეობის მასტერკლასების და ან სხვა საშუალებით

და რანგის საჯარო მოხელისათვის საბაზო პროგრამა პიროვნული და პროფესიული

კომპეტენციების განვითარების კურსს უზრუნველყოფს ხოლო და რანგის საჯარო

მოხელისათვის მოხელის მენეჯერული უნარების კომპონენტს მოიცავს საბაზისო პროგრამის

მოდულებთან ერთად განისაზღვრა საგნების ჩამონათვალი კომპეტენციები და აკადემიური

საათების მინიმუმი და მაქსიმუმი

პროფესიული განვითარების სისტემის ერთიანობის უზრუნველყოფის მიზნით საჯარო

სამსახურის ბიუროს უფროსის წლის იანვრის ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო

დაწესებულების მოხელეთა პროფესიული განვითარების ყოველწლიური გეგმისა და

ანგარიშის ფორმა რომელიც საჯარო დაწესებულებებს პროფესიული განვითარების წლიური

გეგმებისა და ანგარიშების ერთიანი სტანდარტის შესაბამისად მომზადების საშუალებას

მისცემს

პროფესიული განვითარების ყოველწლიური გეგმის საბოლოო სახით შემუშავების შემდეგ

თითოეული საჯარო ორგანიზაცია ვალდებულია აღნიშნული ინფორმაცია ადამიანური

რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის საშუალებით საჯარო სამსახურის ბიუროს

მიაწოდოს

სასწავლო ღონისძიებების პროცესისა და ხარისხის მონიტორინგის ხელშეწყობის მიზნით

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია სასწავლო დაწესებულების შერჩევის ან და სასწავლო

პროგრამის გავლისთანავე როგორც საქართველოში ისე მის ფარგლებს გარეთ ინფორმაცია

ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ბიუროს მიერ

შემუშავებულ ელექტრონულ ფორმაში ასახოს

იმის გათვალისწინებით რომ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების

საჭიროებების განსაზღვრის წესის პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის

დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება წლის მაისს მიიღეს

პროფესიული განვითარების საჭიროებების დაგეგმვა და პროფესიული განვითარების

ყოველწლიური გეგმების წარდგენა შეგროვება ახალი წესების შესაბამისად წლიდან

დაიწყო

მართალია წელს აკრედიტაციის სისტემა რომელსაც ზემოაღნიშნული მთავრობის

დადგენილება ითვალისწინებს ფორმალურად არ ამოქმედებულა ბიურო ცდილობდა

ტრენინგების კოორდინაცია ისე წარემართა რომ სწავლების შინაარსობრივი ნაწილის

ხარისხსა და გაკონტროლებას მეტი ყურადღება დასთმობოდა ვიდრე ამას უკანასკნელ
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პერიოდამდე ფორმალური მოთხოვნები ითვალისწინებდა ამ პროცესს ხელს უწყობდა

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით მიზნობრივი

ტრენინგების ორგანიზება

იმის გათვალისწინებით რომ თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება წლის

მაისამდე საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღებამდე ხორციელდებოდა

არსებული პროფესიული განვითარების სისტემის მიხედვით ახალი სისტემის შეფასება და

მით უმეტეს მისი შედეგების უშუალოდ მოხელეებსა და მათ განწყობებზე ასახვა ადრეა მით

უფრო რომ პროფესიული გადამზადების ახალი სისტემის განხორციელება მოხელის მიერ

შესრულებული სამუშაოს შეფასებიდან გამომდინარე საჭიროებების გამოვლენასა და მის

მიხედვით დაგეგმვას მოითხოვს რაც ასევე წელს დაიწყო

აღნიშნულის მიუხედავად საინტერესოა საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების

შესაძლებლობებისა და მოქმედი პრაქტიკის შესახებ რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის

შედეგები რომლებიც წლებში არსებული ნაწილობრივ რეფორმირებული

პრაქტიკიდან გამომდინარე განწყობებს ასახავს

რაოდენობრივი კვლევის შედეგების თანახმად რესპონდენტთა პროფესიული

განვითარების შესაძლებლობების ნაკლებობაზე მიუთითებს თუმცა შესაძლოა მოხელეთა ის

ნაწილიც რომელიც პოზიციის დაფიქსირებისგან თავს იკავებს ნეგატიურად იყოს

განწყობილი აღნიშნული საკითხის მიმართ იზიარებდეს პოზიციას რომ არსებობს

პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების ნაკლებობა

გრაფიკი მოტივაციისა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შეფასება საჯარო

მოხელეთა კვლევა

რაოდენობრივი კვლევის რესპონდენტებმა ისიც შეაფასეს თუ რამდენად სამართლიანად

ეძლევა თანამშრომლებს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა გამოკითხულთა

ნახევარი თანხმდება რომ ტრენინგებზე სემინარებზე კონფერენციებზე და ა შ
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თანამშრომელთა გაშვება და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის მიცემა სამართლი

ანად ხდება თუმცა გამოკითხულთა ამ აზრს არ ეთანხმება კი

ნეიტრალურადაა განწყობილი მათი უმრავლესობა ვინც სამსახურის მიერ ბოლო სამი წლის

განმავლობაში შეთავაზებული ტრენინგებიდან კონფერენციებიდან მიიღო ცოდნა აცხადებს

რომ მიღებული ცოდნა სამუშაოს შესასრულებლად ეფექტიანად გამოიყენა

გრაფიკი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

რაც შეეხება თვისებრივი კვლევის შედეგებს გამოიკვეთა რომ რესპოდენტთა დიდი ნაწილის

აზრით თუ თავად დასაქმებული თვითგანვითარებაზეა ორიენტირებული დღეს ამის

შესაძლებლობა მეტია რასაც სწორედ საჯარო მმართველობის რეფორმა უზრუნველყოფს ამ

კონტექსტში ხაზი გაესვა იმ ცვლილების მნიშვნელობას რომელიც ადგილობრივ

თვითმმართველობებს საჯარო მოხელეთა პროფესიული გადამზადებისთვის ბიუჯეტში

თანხის გათვალისწინებას ავალდებულებს რაც პოზიტიურადაა შეფასებული სწორედ იმის

გამო რომ საჯარო უწყება ვალდებულია ბიუჯეტში ჰქონდეს თანხა პროფესიული

გადამზადებისთვის დასაქმებულს კი უფლება გამოთქვას პროფესიული გადამზადების

კურსების გავლის სურვილი მოტივირებულ თანამშრომელს ფორმალური შესაძლებლობა

აქვს ახლა მეტად იზრუნოს განვითარებაზე ვიდრე რეფორმამდე ამ კონტექსტში დისკუსიის

მონაწილეები პრობლემას იმაში ხედავდნენ რომ ერთი მხრივ თავად დასაქმებულები არიან

ნაკლებად მოტივირებულნი მეორე მხრივ კი ხშირად კონკრეტული მენეჯერები არ ზრუნავენ

საკუთარი თანამშრომლების განვითარებაზე და ამ შესაძლებლობას ნაკლებად იყენებდნენ

საჯარო მმართველობის რეფორმის ყველაზე დიდი პლუსი ის არის რომ მოხელეების გადამზადება

ჩაიდო კანონში მართალია ბევრს სულ არ აქვს სურვილი რაიმე ახალი ისწავლოს გადაემზადოს მაგრამ

უკვე ვალდებულია უწყება და ასე მაინც ისწავლიან რამეს აი თუნდაც ელექტრონულ საქმისწარმოებას

მაინც ისწავლიან ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე
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ჩემი სამსახური არ მაძლევს განვითარების შესაძლებლობას საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში

პირდაპირ წერია რომ კარიერულ განვითარებაზე უნდა იყოს დაფუძნებული კეთილსინდისიერებაზე

დამსახურებაზე არ ვფიქრობ რომ ამას ყურადღებას აქცევენ კაცი წელი ქუთაისი საჯარო

მოხელე

ყველა ბიუჯეტში არის ჩადებული გადამზადებაზე ჩვენს მერიას გამოყოფილი აქვს ბიუჯეტის ანუ

სავალდებულოა რომ ყველა გადაამზადოს სამინისტროს უფრო მეტი ექნება თავისთავად მაგრამ ამ

ეტაპზე ჩვენ არ გამოგვიყენებია კაცი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

განვითარების შესაძლებლობებთან დაკავშირებულმა კვლევამ გამოავლინა რომ

დაწესებულებებში თანამშრომელთა ტრენინგისათვის სახსრების გამოყოფის მიუხედავად

პრაქტიკული თვალსაზრისით საჯარო დაწესებულებათა ნაწილი ნაკლებად არის ამაზე

ორიენტირებული მიუხედავად იმისა რომ აღნიშნული მოსაზრებები ზოგადად საჯარო

დაწესებულებების შესახებ საუბრისას გამოითქვა ეს კონკრეტული უკანასკნელი შეფასება

ძირითადად თვითმმართველობის ორგანოებს ეხება კვლევის მონაწილეები ამით საჯარო

სექტორში ისედაც მცირედ წარმოდგენილი მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის

დეკვალიფიკაციას ხსნიან რასაც შრომის დაფასების შეგრძნების არქონა ემატება შესაბამისად

საჯარო სამსახურში გამოსასწორებელ საკითხებს შორის რელევანტური კადრების

საჭიროების განსაზღვრასთან და კონკრეტულ უწყებებსა თუ დეპარტამენტებში შესაბამისი

რაოდენობისა და კვალიფიკაციის კადრების დასაქმებასთან ერთად პროფესიული

განვითარების ხელშეწყობა განსაკუთრებით გამოიყო

მოტივაციას ქმნის ის თუ რანგირება იქნება გადახვიდე შემდეგ საფეხურზე და დაგიფასდეს შენი

შრომა თუ ხედავ რომ ეს ყველაფერი არ არსებობს რა თქმა უნდა არც არანაირი მოტივაცია არ

არსებობს ქალი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

კაცისგან შედგება ჩვენი გამგეობის შტატი და აქედან რეალურად საქმეს აკეთებს ადამიანი ზოგმა

წერა კითხვა არ იცის ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

განვითარების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ასევე

აღინიშნა რომ საჯარო სამსახურში გარემო ნაკლებად კონკურენტულია სტაბილურობა

გაცილებით მნიშვნელოვანი ღირებულებაა ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხებისა და

კანონში შესაბამისი ცვლილების მიუხედავად დასაქმებულთა განვითარებაზე თავად

სამსახურიც ნაკლებად ზრუნავს საგულისხმოა რომ კვლევის მონაწილე საჯარო მოხელეების

ნაწილმა პროფესიული განვითარების სხვადასხვა ტრენინგი გაიარა თუმცა ისინიც მიიჩნევენ

რომ ეს მაინც ცალკეულ მოხელეთა მონდომებასა და მოტივაციაზეა დამოკიდებული ვიდრე

აწყობილ სისტემაზე რესპონდენტთა ნაწილის აზრით რადგან საჯარო სამსახურთან

ასოცირებული ხიბლი სტაბილურობაა ბუნებრივია რომ დასაქმებულები არსებული სტატუს

კვოს შენარჩუნებაზე უფრო არიან ორიენტირებულნი ვიდრე განვითარებაზე
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კონკურენტული გარემო არაა საჯარო სამსახურში სტაბილურია და იქ სადაც ძალიან დიდი

სტაბილურობაა კონკურენტული გარემო ნაკლებადაა ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

მე უკვე ორი ტრენინგი გავიარე წელს და აგვისტოში კიდევ ერთი უნდა გავიარო თუ გინდა

განვითარება ამის შანსი გაქვს კაცი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

განვითარება თვითონ ადამიანზეა დამოკიდებული მე შვებულება ამდენი წელია არ დამიწერია

დასვენების მიზნით ყველა შვებულებას ვწერ ისე რომ გავიარო რაღაც ტრენინგი კურსები კანონში

ცვლილებით ახლა გადამზადება ნამდვილად შეიძლება თვითონ ადამიანები მუშაობენ საჯარო

სამსახურში ისეთები რომ არ აქვთ განვითარების სურვილი მოტივირებულ ადამიანს ეს შესაძლებლობა

აქვს ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

თითქმის ყველა რესპონდენტი იზიარებს მოსაზრებას რომ პროფესიული უნარ ჩვევების

განვითარება მისი ვალდებულებაა რათა ეფექტურად შეასრულოს დაკისრებული სამუშაო

გამოკითხულთა მიიჩნევს რომ ხელი მიუწვდება პროფესიული უნარ ჩვევებისა და

ცოდნის გაღრმავების სხვადასხვა საშუალებაზე ამდენივე აცხადებს რომ მენეჯმენტი მათ

პროფესიულგანვითარებასმხარსუჭერს

გრაფიკი პროფესიული უნარ ჩვევების განვითარების ხელმისაწვდომობა საჯარო მოხელეთა

კვლევა

მიუხედავად იმისა რომ რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ მოხელეთა

მიიჩნევს რომ ხელი მიუწვდება პროფესიული უნარ ჩვევებისა და ცოდნის გაღრმავების

სხვადასხვა საშუალებაზე და ამდენივე აცხადებს რომ მენეჯმენტი მხარს უჭერს მათ

პროფესიულ განვითარებას თვისებრივი კვლევის შედეგებში განსხვავებული

შეფასებები დომინირებს ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა ნაწილი სწორედ პროფესიული

განვითარებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობის არქონას განიხილავს მოხელეთა

შორის არასაკმარისი მოტივაციის მიზეზად რაც თავის მხრივ დაბალ კვალიფიკაციას

განაპირობებს აღსანიშნავია რომ მოხელეთა არასაკმარისი მოტივაციის მიზეზად გარდა
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განვითარების დაბალი შესაძლებლობისა ის ფაქტი სახელდება რომ კვალიფიციურ

თანამშრომლებს უწევთ არაკვალიფიციური პერსონალის სამუშაოს საკუთარ თავზე აღება

მოტივაციის არქონის ერთ ერთ მიზეზად დაბალი ხელფასებიც სახელდება

პროფესიული განვითარების შესაძლებლობასთან ერთად საინტერსოა საჯარო მოხელეთა

მოსაზრებები მათ ორგანიზაციაში თანამშრომელთა კარიერული განვითარების

შესაძლებლობის შესახებ რაოდენობრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს რომ რესპონდენტთა

განწყობა მათ ორგანიზაციაში თანამშრომელთა კარიერული განვითარების დამსახურებაზე

დამოკიდებულების მიმართ ცალსახად პოზიტიური არ არის კარიერული განვითარების

დამსახურებაზე დამოკიდებულების შესახებ მოსაზრებას მხოლოდ გამოკითხულთა

იზიარებს არ იზიარებს ს კი უჭირს დადებითი ან უარყოფითი პასუხის გაცემა

ათიდან მხოლოდ ოთხ გამოკითხულს სჯერა რომ თავის ორგანიზაციაში კარიერული

წინსვლის შესაძლებლობა აქვს გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი თვლის რომ

არსებობს მექანიზმები რომლებიც მათ მენეჯერთა მიკერძოებული გადაწყვეტილებებისაგან

იცავს

გრაფიკი საჯარო მოხელეთა აღქმები საჯარო მოხელეთა კვლევა

39%

44%

47%

24%

21%

20%

30%

27%

23%

7%

8%

10%

ჩემს ორგანიზაციაში თანამშრომელთა კარიერული 

განვითარება დამსახურებაზეა დამოკიდებული

მე ვფიქრობ, რომ მაქვს ჩემს ორგანიზაციაში კარიერული 

წინსვლის შესაძლებლობები 

არსებობს მექანიზმები, რომლებიც მე მიცავს მენეჯერთა 

მიკერძოებული გადაწყვეტილებებისაგან

ვეთანხმები არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები მიჭირს პასუხი

დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი

გასული ორი წლის განმავლობაში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების

შესაქმნელად გარკვეული მოსამზადებელი ნაბიჯები გადაიდგა რეფორმის ძირითადი

დაინტერესებული მხარეები დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების შექმნას

საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთ ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად ასპექტად

განიხილავენ საჯარო სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციაში მონაწილე ექსპერტების

შეფასებით ასეთ მექანიზმს კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ვინაიდან მასშტაბური

ცვლილებებისა და სიახლეების პირობებში მოხელეებსა და მენეჯერებს შორის გარკვეული
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წინააღმდეგობებისა და დავების წარმოშობა გარდაუვალია განსაკუთრებით შეფასების

სისტემის დანერგვის პროცესში

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდამჭერი დონორი ორგანიზაციების დახმარებითა და

საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით უნდა შესწავლილიყო საერთაშორისო

გამოცდილება დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების მიმართულებით და

შერჩეულიყო ოპტიმალური მოდელი ასევე იგეგმებოდა შესაბამისი გზამკვლევის შემუშავება

და ტრენერთა ტრენინგის ორგანიზება წელს ამ მიმართულებით გარკვეული კვლევითი

ამოცანები შესრულდა თუმცა სხვა ამოცანებზე მუშაობა კვლავ მიმდინარეობს

გარდა ამისა რეფორმის მხარდამჭერი დონორი ორგანიზაციის დაფინანსებით განხორცი

ელდა კვლევა რომელიც საჯარო სამსახურში შრომით და სამსახურებრივ დავებთან

დაკავშირებული მდგომარეობის შესწავლასა და საჭიროებათა იდენტიფიცირებას

ითვალისწინებდა შესწავლილ იქნა საკანონმდებლო ჩარჩო სასამართლო პრაქტიკა

არსებული ანგარიშები და სტატისტიკური მონაცემები კვლევის შედეგად მომზადდა

ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები

იმ ფონზე როდესაც გამოკითხულ საჯარო მოხელეთა მხოლოდ იზიარებს დებულებას

რომ დღეისათვის არსებობს მექანიზმები რომლებიც მას მენეჯერთა მიკერძოებული გადაწყვე

ტილებებისაგან იცავს დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული ქმედითი მექანიზმების

მნიშვნელობა და საჭიროება განსაკუთრებით მაღალია ამ თვალსაზრისით საგულისხმოა

კვლევის შემდეგი შედეგებიც საჯარო სამსახურში თანამშრომელთა განთავისუფლების

პროცესი სამართლიანად მხოლოდ ს მიაჩნია ხოლო დებულებას რომ წელს

ჩატარებული შეფასება სამართლიანი იყო გამოკითხულთა იზიარებს

მიუხედავად რეფორმის მხარდამჭერი დაინტერესებული მხარეების არაერთი მცდელობისა

საჯარო სექტორში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი ოფიციალურად

დაენერგათ პრაქტიკული თვალსაზრისით წლებში ამ მიმართულებით მიღწეული

პროგრესი საკმაოდ შეზღუდულია ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ნაწილი

მიიჩნევს რომ ამ მიმართულებით შენელებული პროგრესი ძირითადად სუსტი არამკაფიო

პოლიტიკური ნებით არის განპირობებული

 
57 გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით, „ნიუ ვიჟენ“ (New Vision) 

უნივერსიტეტმა განახორციელა კვლევა, რომელიც საჯარო სამსახურში შრომით და სამსახურებრივ 

დავებთან დაკავშირებული მდგომარეობის შესწავლასა და საჭიროებების იდენტიფიცირებას 

ითვალისწინებდა.  
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სამუშაოს მოწონება საჯარო სამსახურის პრესტიჟულობა

მიუხედავად იმისა რომ საჯარო მოხელეთა უმრავლესობა შრომის ანაზღაურებით

უკმაყოფილოა მნიშვნელოვანი ნაწილი კი თვლის რომ კარგი მუშაობისთვის სათანადო

აღიარებას ვერ იღებს გამოკითხული საჯარო მოხელეების უმრავლესობა მაინც ამაყობს

იმ სამუშაოთი რომელსაც ასრულებს უმრავლესობას საერთო ჯამში თავისი სამუშაო

მოსწონს საგულისხმოა რომ იმ რესპონდენტთა რაოდენობა რომელიც არ ამაყობს

სამუშაოთი რომელსაც ასრულებს ან არ მოსწონს სამუშაო მინიმალურია

ამ თვალსაზრისით წლის შემდეგ მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა წლის

კვლევის შედეგებით მოხელეთა დებულებას მე ვამაყობ იმ სამუშაოთი რომელსაც

ვასრულებ იზიარებდა ხოლო ეთანხმებოდა დებულებას რომ საერთო ჯამში მოსწონს

საკუთარი სამუშაო

გრაფიკი სამუშაოთი სიამაყის განცდისა და სამუშაოს მოწონების შეფასება საჯარო მოხელეთა

კვლევა

რაც შეეხება პრესტიჟულობას საჯარო მოხელეთა კვლევის ფარგლებში ფოკუსური

დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს რომ საჯარო სამსახური გარედან უფრო პრესტიჟულად

აღიქმება დასაქმებულები კი მას ნაკლებად პრესტიჟულად აღიქვამენ რესპონდენტთა

აზრით საჯარო სამსახურის დაბალი პრესტიჟულობა ისეთი ფაქტორებითაა განპირობებული

როგორებიცაა დაბალი ანაზღაურება ნეპოტიზმი განვითარებისა და დაწინაურების დაბალი

შესაძლებლობები საზოგადოების მიერ ანუ გარედან საჯარო სამსახურის პრესტიჟულად

აღქმა კი ის განაპირობებს რომ საჯარო სამსახური ქვეყნის მართვაში მონაწილეობასთან

ასოცირდება

არის თაობა რომელსაც საჯარო სამსახურში მუშაობის დაწყება პრესტიჟულად მიაჩნია თუნდაც ჩემი

მშობლების და მათ უფროს თაობას რომ ეტყვი რომ სამინისტროში მუშაობ რატომღაც ძალიან მაგრად

მიაჩნიათ მაგრამ მე არ ვეთანხმები თუ კარგი ანაზღაურება გაქვს ჩემი აზრით ეგ არის პრესტიჟული

როგორ შეიძლება პრესტიჟული იყოს სამსახური სადაც და მდე ადამიანია დასაქმებული როცა
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საქართველოს მოსახლეობის მეხუთედი და მეექვსედი ერთსა და იმავე სისტემაშია დასაქმებული არც

მოხვედრაა იმდენად წარმოუდგენელი მიუხედავად იმისა რომ ბევრი პროტექციონიზმია ქალი

წელი თბილისი საჯარო მოხელე

ესეც ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარეა ქართველებს გვგონია ზოგადად ყველას უნდა საჯარო

მმართველობაში ჩართვა როგორც ყველა ადამიანი უმაღლესს ამთავრებს ასე ყველას ძალიან უნდა

ხელი აფათუროს ცუდად რომ ვთქვა ქვეყნის განვითარებაში ყველას უნდა რომ იყოს

ხელისუფლებასთან ახლოს ყველა ხომ პოლიტიკოსია საქართველოში მეც ასე ვარ საჯარო

სამსახურთან შეხება კარგია იმიტომ რომ რაღაცას გააკეთებ კაცი წელი თბილისი საჯარო

მოხელე

რაც შეეხება იმავე საკითხზე საზოგადოების შეფასებას სახელმწიფო უწყებაში მუშაობასთან

დაკავშირებით გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა განაცხადა რომ პირადად

სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებაში მუშაობას ისურვებდა დარჩენილი კი არ

ისურვებდა ისინი ვისაც არ სურს საჯარო უწყებაში მუშაობა მიზეზად ხანდაზმულობას

სამუშაო გარემოს შესაბამისი ანაზღაურების არარსებობასა და

ჯანმრთელობის პრობლემებს ასახელებენ
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გრაფიკი სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებაში მუშაობის სურვილი ამგვარი სურვილის არქონის

მიზეზები მოსახლეობის კვლევა

საკითხთან დაკავშირებით საინტერესო შეფასებები ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებში

გამოვლინდა მონაწილეებს უნდა შეეფასებინათ თუ რამდენად პრესტიჟულად მიიჩნევენ

საჯარო უწყებებს და თავად თუ ისურვებდნენ იქ დასაქმებას პრესტიჟულობა მათი

შეფასებით მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კონკრეტულ თანამდებობაზე და რაც უფრო

იზრდება თანამდებობრივი რანგი ესა თუ ის პოზიციაც უფრო პრესტიჟულია დისკუსიის

მონაწილეთა ერთი ნაწილის აზრით ზოგადად საჯარო სამსახურში მუშაობა არ არის

პრესტიჟული მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს რომ პრესტიჟულია ვინაიდან საჯარო სამსახური

საჯარო მოხელეს გარკვეულ გარანტიებს აძლევს

თვისებრივი კვლევის იმ მონაწილეებმა რომელთაც განაცხადეს რომ იმუშავებდნენ საჯარო

უწყებაში მიმზიდველ ფაქტორებად დაასახელეს საჯარო სამსახურში მუშაობის

პრესტიჟულობა აგრეთვე კერძო სექტორისგან განსხვავებით ხელფასის გარანტირებულად

კონკრეტულ რიცხვში აღებისა და კანონის შესაბამისად დეკრეტულ შვებულებაში გასვლის

შესაძლებლობა ამის საპირისპიროდ დისკუსიის მონაწილეთა ნაწილი თვლის რომ საჯარო
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

უწყებებში ნაკლებად აფასებენ დასაქმებულებს ანაზღაურებაც ნაკლებია და არც

პოლიტიკური ზეგავლენისგან არიან დასაქმებულები თავისუფალი ეს კი მათთვის საჯარო

უწყებებში მუშაობის სურვილის არქონისთვის საკმარისი მიზეზია

ალბათ უფრო დაცული ხარ კანონით საჯარო სექტორში ვიდრე კერძო სექტორში მაგრამ იქაც კარგად

გაგიჩალიჩებენ და გაგიშვებენ ქალი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

პრესტიჟული არის საჯარო სექტორი ქართული საზოგადოება ვართ და ასე თუ ისე შეხება გვაქვს

იგივე ნეპოტიზმისკენ რომ წავიდეთ ნაცნობი გყავს და იქეთ მიდიხარ ქალი წელი თბილისის

მაცხოვრებელი

პრესტიჟული უნდა იყოს საჯარო სექტორი მაგრამ არ არის შეიძლება იქ რაღაც ბენეფიტებით

სარგებლობენ მაგრამ უნდა იყოს საჯარო სამსახურში პოლიციელად მაშველად თუ რეესტრში

მუშაობდე ეს უნდა იყოს პრესტიჟული მაგრამ სამწუხაროდ არ არის

ქალი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

პრესტიჟული ახლა არის მერიაში მუშაობს ვიღაცა და მოკრძალებული უყურებ

ქალი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

მე მაინც ვფიქრობ რომ პრესტიჟულია იმიტომ რომ შეიძლება ინდმეწარმე ხარ და უფრო მეტი

შემოსავალი გაქვს შენი ხელფასის სახით და შეიძლება იყო საჯარო მოხელე და უფრო ნაკლები მაგრამ

სადღაც მოხვდები სიტუაციაში და იტყვი აქ ვმუშაობ ქალი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

საერთოდ რომ არაფერს აკეთებდეს მაინც პრესტიჟულია კაცი წელი ქუთაისის

მაცხოვრებელი

რაოდენობრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს რომ საქართველოს მოსახლეობის ის

აზრით სახელმწიფო უწყებებში მუშაობა პრესტიჟულია რაც საჯარო სექტორის სასურველ

დამსაქმებლად აღქმას ადასტურებს
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ცხრილი საჯარო მოხელეებისა და უწყებების სხვადასხვა მახასიათებლის ფაქტორის შეფასება

მოსახლეობის კვლევა
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სახელმწიფო უწყებებში მუშაობა პრესტიჟულია

ვენდობი საჯარო მოხელეებს

ვენდობი სახელმწიფო უწყებებს

სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოებრივი

ინტერესიდან გამომდინარე

სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილებები მიიღება პოლიტიკური

დაკვეთით

როგორც მოსახლეობის კვლევის შედეგებისა და წლის ანალოგიური მონაცემების

შედარებიდან ჩანს საჯარო დაწესებულებაში მუშაობა ტრადიციულად პრესტიჟულია

როგორც მოქმედ მოხელეებს შორის ისე საზოგადოებაში რომლის ნახევარზე მეტი

საჯარო სამსახურში მუშაობის სურვილს გამოხატავს რეალურად საჯარო სამსახურში

მუშაობის მოწონების სურვილის მაჩვენებელი გაცილებით მეტია რადგან იმ იდან ვინც

არ ისურვებდა საჯარო სამსახურში მუშაობას მიზეზად ასაკს ხანდაზმულობას

ასახელებს და არა ამ სექტორის უარყოფითად აღქმულ რომელიმე მახასიათებელს

საზოგადოების ნდობა საჯარო სამსახურის მიმართ

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა საჯარო მოხელეთა გამოკითხვა იმის თაობაზე თუ რამდენად

ენდობა საზოგადოება საჯარო სამსახურს გამოკითხული ათი საჯარო მოხელიდან ოთხი

მიიჩნევს რომ საზოგადოება ენდობა საჯარო სამსახურს ათიდან ორი კი თვლის რომ არ

ენდობა რაც შეეხება თავად მოხელეთა აღქმას საკუთარი საქმიანობის საზოგადოების

ინტერესებთან შესაბამისობის შესახებ უმრავლესობა მიიჩნევს რომ საჯარო დაწესებულებები

საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ



 
 
 
 

 

95 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი საჯარო მოხელეების მიერ საჯარო სამსახურის აღქმა საჯარო მოხელეთა კვლევა

რაც შეეხება თავად საზოგადოების დამოკიდებულებას რაოდენობრივი კვლევის შედეგები

აჩვენებს რომ რესპონდენტების უმრავლესობას საჯარო მოხელეებისა და მათი საქმიანობის

გაწეული მომსახურების მიმართ საკმაოდ პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს კერძოდ

ათიდან შვიდი რესპონდენტი იზიარებს მოსაზრებას რომ საჯარო მოხელეებისთვის

მთავარია ნებისმიერი მომსახურება კანონის აუცილებელი მოთხოვნების დაცვით

განხორციელდეს დაახლოებით ათიდან შვიდი გამოკითხული ეთანხმება დებულებებს

რომელთა თანახმადაც ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში საჯარო მოხელეები ასაბუთებენ

პროცედურების საჭიროებასა და კანონიერებას ადვილი გასაგებია თუ რა წესებითა და

პროცედურებით ხელმძღვანელობენ საჯარო მოხელეები მოქალაქეებისათვის მომსახურების

გაწევისას საჯარო მოხელეები ორიენტირებული არიან მოქალაქეებისათვის ხარისხიანი

მომსახურების გაწევაზე

შეთავაზებული დებულებებიდან რესპონდენტები ყველაზე ნაკლებად ეთანხმებიან

მოსაზრებას რომ სახელმწიფო დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალი მუშაობს

ამავე დებულებას არ ეთანხმება გამოკითხულთა
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ცხრილი საჯარო მოხელეებისა და სახელმწიფო დაწესებულებების სხვადასხვა

მახასიათებლის ფაქტორის შეფასება მოსახლეობის კვლევა
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სახელმწიფო დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალი მუშაობს

საჯარო მოხელეები ორიენტირებული არიან მოქალაქეებისათვის

ხარისხიანი მომსახურების გაწევაზე

ადვილი გასაგებია თუ რა წესებითა და პროცედურებით

ხელმძღვანელობენ საჯარო მოხელეები მოქალაქეებისათვის

მომსახურების გაწევისას

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში საჯარო მოხელეები

პროცედურების საჭიროებასა და კანონიერებას ასაბუთებენ

მაქვს განცდა რომ საჯარო მოხელეებისათვის მთავარია ნებისმიერი

მომსახურება კანონის აუცილებელი მოთხოვნების დაცვით

განხორციელდეს

უარყოფითი ფაქტორების შეფასება რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ სამუშაო

პროცესზე

საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმდინარეობის შედეგების საერთო სურათის დასანახად

მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორების მიმოხილვაც რომელთაც საჯარო მოხელეები საჯარო

სამსახურში სამუშაო პროცესზე მოქმედ მთავარ ნეგატიურ ფაქტორებად მიიჩნევენ

რაოდენობრივი კვლევის მონაწილე საჯარო მოხელეებმა სამუშაო პროცესზე მოქმედი ისეთი

ნეგატიური ფაქტორები შეაფასეს როგორებიცაა პრიორიტეტების თანამშრომლებისა და

მენეჯმენტის ხშირი ცვლა უწყებაში არასტაბილური სიტუაცია გადაწყვეტილებების მიღების

პროცესის გაჭიანურება და სხვა

შედეგებიდან ჩანს რომ ყველაზე ნაკლებად პრობლემურია ხელმძღვანელობის მხრიდან

გენდერული ნიშნით საქმიანობების მკვეთრი გამიჯვნა ათიდან რესპონდენტი არ

იზიარებს მოსაზრებას რომ მის უწყებაში არასტაბილური სიტუაციაა და რომ

მენეჯმენტი ხშირად იცვლება გამოკითხულთა უმრავლესობა არ ეთანხმება

დებულებას რომ უწყებაში ხელმძღვანელი მიკერძოებულია შეიძლება ითქვას რომ სამუშაო

პროცესზე ზემოქმედი ნეგატიური ფაქტორებიდან ყველაზე ხშირი უწყებაში მნიშვნელოვან
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საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაჭიანურება და თანამშრომელთა

ხშირი ცვლაა

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ საჯარო მოხელეები რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში

მიდრეკილნი არიან ზომიერი ნეიტრალური ნაკლებად კრიტიკული პოზიციების

დაფიქსირებისაკენ განსაკუთრებით მაშინ როდესაც კითხვა მენეჯმენტს ეხება ან და

შეფასების ობიექტი მეტ ნაკლებად პერსონიფიცირებადია ფოკუსურ ჯგუფებში დისკუსიის

დროს კი უფრო მეტად ავლენენ კრიტიკულ დამოკიდებულებებს ამ თვალსაზრისით

შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ის ნაწილი რომელიც ნეგატიური შეფასების წინადადების

მიმართ ირჩევს პოზიციას არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები უფრო ხშირად

კრიტიკულადაა განწყობილი და რეალურად ნეგატიურ შეფასებას ეთანხმება

გრაფიკი სამუშაო პროცესზე მოქმედი ნეგატიური ფაქტორების შეფასება საჯარო მოხელეთა

კვლევა

20%

16%

30%

25%

19%

19%

6%

23%

20%

17%

20%

17%

18%

8%

52%

61%

49%

52%

61%

57%

82%

5%

3%

4%

3%

3%

6%

4%

ჩემს უწყებაში პრიორიტეტები ხშირად იცვლება 

ჩემს უწყებაში არასტაბილური სიტუაციაა

ჩემს უწყებაში მნიშნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი ხშირად დროში ჭიანურდება

ჩემს უწყებაში თანამშრომლები ხშირად იცვლებიან 

ჩემს უწყებაში მენეჯმენტი ხშირად იცვლება

ჩემს უწყებაში ხშირად გვხვდება ხელმძღვანელობის მხრიდან 

მიკერძოებული დამოკიდებულებები

ჩემს უწყებაში ხშირად გვხვდება ხელმძღვანელობის მხრიდან 

გენდერული ნიშნით საქმიანობების მკვეთრი გამიჯვნა

ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ 

ვეთანხმები

არ ვეთანხმები

მიჭირს პასუხი

N =554

თვისებრივი კვლევის მონაწილეებმა დასახელებული ფაქტორებიდან ყურადღება

გაამახვილეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის დროში გაჭიანურებაზე

რაც ბიუროკრატიული აპარატის არსებობით აიხსნა ამასთან ნახსენები იყო რომ საჯარო

უწყებების ვერტიკალური იერარქიის პირობებში ქვედა რგოლი არ იღებს პასუხისმგებლობას

გადაწყვეტილებების მიღებაზე და დასტურს აუცილებლად ზედა რგოლისგან ელოდება ე წ

შაბლონური გადაწყვეტილებების შემთხვევაში დისკუსიის მონაწილეები გართულებებს
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ნაკლებად ხედავენ თუმცა შაბლონურისგან თუნდაც მცირედით განსხვავებულ

შემთხვევებში ბიუროკრატიული წესების ამუშავებაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას როგორც

კვლევის მონაწილეები აღნიშნავენ ე წ შაბლონური საქმეები ოპერატიულად გვარდება და

მოქალაქეც სწრაფად იღებს სერვისს მაგრამ შაბლონურისგან განსხვავებულ შემთხვევაში

სიტუაცია გარკვეულ ანალიზს საჭიროებს და მას ბევრი ბიუროკრატიული საფეხურის გავლა

სჭირდება და პროცესი ჭიანურდება ეს უკანასკნელი ხშირად უშუალოდ მოქალაქისთვის

სერვისის მიწოდების პროცესის ოპერატიულობას აფერხებს რაც სახელმწიფო სერვისებით

მოქალაქეთა უკმაყოფილებას იწვევს

როგორც ფოკუს ჯგუფის დისკუსიებში მონაწილეები აღნიშნავდნენ კონკრეტული უწყების

მიერ მოქალაქისთვის სერვისის მიწოდება დროში განსაკუთრებით მაშინ ჭიანურდება

როდესაც მოქალაქისთვის გასაწევი სერვისი ერთი უწყების ფარგლებში საკითხის გადაჭრას

არ გულისხმობს და რამდენიმე უწყების ჩართულობასთანაა დაკავშირებული

რაც სამსახურეობრივად გვქონია შეხება სხვადასხვა უწყებასთან არის ბიუროკრატიული პრობლემები

იწელება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი პასუხის მიცემაც იწელება ამასობაში კონკრეტული

მოქალაქის საქმე ფუჭდება ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ქალი წელი თბილისი საჯარო

მოხელე

საჯარო მოხელეების შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებებზე

და მუშაობაში სიახლეების შეტანის კუთხით მენეჯმენტის მხარდაჭერა

რაოდენობრივი კვლევის მონაწილე საჯარო მოხელეებმა შეაფასეს თანამშრომელთა

შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ იმ გადაწყვეტილებაზე რომელიც მათ სამუშაოს ეხება

კვლევის შედეგების თანახმად ათიდან ექვსი რესპონდენტი აცხადებს რომ აქვს

შესაძლებლობა გავლენა მოახდინოს იმ გადაწყვეტილებაზე რომელიც მის სამუშაოს ეხება

ათიდან ხუთი კი აცხადებს რომ მენეჯმენტისგან აქვს მხარდაჭერა სიახლეები შეიტანოს

საქმიანობაში ათიდან ორი გამოკითხულის აზრით კი მათ არც გადაწყვეტილებაზე

გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა აქვთ არც მენეჯმენტისგან მხარდაჭერა როცა

საქმიანობაში სიახლეების შეტანის ინიციატივის ავლენენ
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გრაფიკი საჯარო მოხელეთა მიერ მათი უფლებამოსილების აღქმა საჯარო მოხელეთა კვლევა

თვისებრივმა კვლევამ რომელიც საჯარო სამსახურში ინოვაციური იდეების წახალისებასთან

და თანამშრომელთა მოსაზრებების გათვალისწინებასთან დაკავშირებულ საკითხებს

მიეძღვნა გამოავლინა რომ იდეების წახალისება და მოსაზრებათა გათვალისწინება არც თუ

ხშირია ამის ერთ ერთ მიზეზად წახალისების მექანიზმების არარსებობა დასახელდა

როგორც ერთ ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა არაერთხელ გაუჟღერებია ახალი იდეა

რომელიც შემდეგ სხვებს იდეის ავტორის ხსენების გარეშე განუხორციელებიათ სწორედ

ამგვარი ფაქტების არსებობით აიხსნა საკუთარ სამუშაოში სიახლეების შეტანისკენ საჯარო

მოსამსახურეთა ნაკლები სწრაფვა ამასთან დისკუსიის მონაწილეთა აზრით ვინაიდან

გადაწყვეტილებების მიღებამდე განსახვავებული მოსაზრებების გაზიარება პოზიციების

შეჯერება და სხვადასხვა პერსპექტივიდან რეალობის დანახვა სისტემას არ ახასიათებს

საჯარო მოხელე ერიდება როგორც აზრის გამოხატვას ასევე დამოუკიდებელი

გადაწყვეტილების მიღებასაც ეს უკანასკნელი რანგით უფროსთან თანხმდება და საბოლოოდ

გადაწყვეტილებას სწორედ მენეჯერი იღებს

დისკუსიებზე აღინიშნა რომ მართალია სხვადასხვა უწყება მოხელეთა მოსაზრებების

გამოსავლენად შიდა გამოკითხვებსაც ატარებს მაგრამ ეს მაინც ფორმალობაა შესაბამისად

რადგან აზრის გამოხატვა და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება წახალისებული

არ არის სამსახურის დაკარგვის შიშით აზრის გამოხატვის პრაქტიკაც იშვიათია ამ

კონტექსტში ერთ ერთმა რესპონდენტმა ახალგაზრდების გამბედაობასა და არაორდინალური

გადაწყვეტილებების მიღების სითამამეზე გაამახვილა ყურადღება თუ ახალგაზრდები მეტად

არიან მზად არაორდინალური გადაწყვეტილებების მისაღებად და სიახლეებზეც მეტად არიან

ორიენტირებულნი უფროსი თაობის წარმომადგენლებს სწორედ სამსახურის დაკარგვის

შიში უქმნით გარკვეულ ბარიერს გამოხატონ თავიანთი აზრი და ახალი იდეების

გენერირებისკენ ისწრაფვოდნენ
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მოტივაციას ეს ძალიან ვნებს თუ რაღაცა თქვი და ეს ვიღაცას მოსწონს მაშინ მისი ავტორის შესახებაც

უნდა გაჟღერდეს ახლა ამ ბოლო დროს ვისწავლე ჭკუა და ვინც სანდო პირია მასთან ვაჟღერებ ხოლმე

მარტო ქალი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

ვფიქრობ რომ თუნდაც განყოფილების უფროსი თუნდაც მოადგილე ყველას აქვს მაინც შიშის

სინდრომი რომ ვაითუ რაღაც შეცდომა დავუშვი და ყველას ეშინია სამსახურის დაკარგვის

დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას მაინც ვერავინ იღებს მაინც ზემდგომს უკავშირდება ყველა

ქალი წელი ქუთაისი საჯარო მოხელე

გადაწყვეტილებების მიღების დროს არა არ იღებენ მონაწილეობას იმიტომ რომ არსებობს რაღაც

გადაწყვეტილებები სადაც ფიზიკურად ვერ მიიღებს საჯარო მოხელე მონაწილეობას თუმცა საჯარო

მოხელეა ხელმძღვანელი თანამდებობის პირიც ხშირ შემთხვევაში სპეციალისტების დონეზე

გადაწყვეტილების მიღების დროს ალბათ ნაკლებად სტრუქტურაა კიბეა იერარქიული კაცი

წელი თბილისი საჯარო მოხელე

ახალგაზრდები იმდენად არაორდინალურად უყურებენ ჩვენც რომ ვაქილიკებდით მათ იდეებს დღეს

მუშაობს აწყობილი საათივით იქ მომუშავე წლის ადამიანს არ მოუვიდოდა აზრად რაღაც ახალი

ის ფიქრობს თუ ავაწყვე და გავამარტივე მე შეიძლება სამსახურის გარეშე დავრჩე

ქალი წელი თბილისი საჯარო მოხელე

ეთიკური სტანდარტების განხორციელება

საჯარო სამსახურში ეთიკური სტანდარტების დადგენის პრაქტიკაში დანერგვის

ხელშეწყობისა და საჯარო მოხელეებში ინფორმირებულობის გაზრდის თვალსაზრისით

უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა

წელს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება საჯარო დაწესებულებაში

ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ წლის აპრილი

წლის განმავლობაში ბიურომ შეიმუშავა საჯარო სამსახურში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი

წესების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების კომენტარები რომელთა მიზანი

საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების გამოყენების

ერთგვაროვანი პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობაა წელსვე საერთაშორისო

პარტნიორების მხარდაჭერით საჯარო სამსახურის ბიურომ განახორციელა პროექტი

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონსა და ანტიკორუფციულ მექანიზმებზე

ცნობიერების ამაღლების გზით საჯარო სამსახურის რეფორმის დანერგვის მხარდაჭერა

რომლის ფარგლებშიც რამდენიმე ასეული საჯარო მოსამსახურე გადამზადდა

 
58კომენტარები გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით 

შემუშავდა.  
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სხვა აქტივობებთან ერთად მოხელეთა ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით საჯარო

სამსახურის შესახებ და საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და

კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონებით ასევე ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების

შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დარეგულირებულ საკითხებთან

დაკავშირებით მომზადდა გზამკვლევი და ვიდეორგოლი

ბიუროს ორგანიზებით გასული ორი წლის განმავლობაში ჩატარდა ეთიკის ფორუმები

რომლებშიც ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების

ასევე ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულების წარმომადგენლები მონაწილეობენ

მსგავს ფორუმებზე განიხილება პრობლემური საკითხები და საჯარო სამსახურში ეთიკური

გარემოს გაუმჯობესების მექანიზმების შესაქმნელად მუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები

ეთიკის ფორუმის თემატიკა კი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მონაწილეებისათვის

გაგზავნილი კითხვარების ანალიზით განისაზღვრება

წელს საჯარო სამსახურის ბიურომ საჯარო სამსახურში ეთიკის ელექტრონული

სასწავლო პლატფორმის კონცეფციაც შეიმუშავა კონცეფციით განისაზღვრა ელექტრონული

კურსის მიზანი თემატიკა ხანგრძლივობა სწავლების მეთოდოლოგია სამიზნე აუდიტორია

და მოდულები

დისციპლინარულ დარღვევად მიჩნეული მოქმედებების შეფასება ამგვარ

შემთხვევაში გამოყენებული პროცედურები და დარღვევაზე რეაგირების

სამართლიანობა

საჯარო მოხელეთა რაოდენობრივი კვლევის შედეგები ცხადყოფს რომ ათიდან ცხრა

რესპონდენტმა იცის თუ რა ქმედება მიეკუთვნება დისციპლინურ გადაცდომას და რა

პროცედურა იქნება გამოყენებული ამგვარი გადაცდომის შემთხვევაში რაც შეეხება

დისციპლინურ გადაცდომებზე რეაგირებას მას სამართლიანად გამოკითხულთა

არასამართლიანად კი მიიჩნევს რესპონდენტთა არც ეთანხმება და არც არ

ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე რომ დისციპლინურ გადაცდომაზე რეაგირება

სამართლიანად ხდება ს კი შეფასება უჭირს

 
59წინამდებარე ანგარიშის მომზადების პერიოდისთვის, აღნიშნულ კონცეფციაზე დაყრდნობით, გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგრამის მიერ გამოცხადებული ტენდერის 

საფუძველზე, შეირჩა კომპანია, რომელსაც ელექტრონული კურსის პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა 

შეემუშავებინა.  
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გრაფიკი დისციპლინურ გადაცდომებზე რეაგირების შეფასება საჯარო მოხელეთა კვლევა

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება

საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი ის შემუშავების დროისთვის

საქართველოში უკვე არსებობდა განვითარებული მაღალი ხარისხის სახელმწიფო

სერვისების მიწოდების არაერთი პრეცედენტი სახელმწიფო სერვისების სფეროში მიღწეული

პროგრესი აღიარებული იყო როგორც ქვეყნის შიგნით ისე მის ფარგლებს გარეთ რაც

საერთაშორისო კონკურსებში გამარჯვებასა თუ ჯილდოების მიღებაში გამოიხატა თუმცა

პროგრესის მიუხედავად მიიჩნეოდა რომ ერთ ერთ მთავარ პრობლემად სახელმწიფო

სერვისების ფრაგმენტული არასისტემური და არათანაბარი განვითარება რჩებოდა სერვისის

დიზაინისა და მიწოდების ერთიანი სამართლებრივი თუ მეთოდოლოგიური ჩარჩო არ

არსებობდა ერთ მხარეს იყო სერვისების მიწოდების სფეროში აშკარად გამორჩეული

წარმატებული დაწესებულებები იუსტიციის შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროს

ცალკეული დანაყოფები ხოლო მეორე მხარეს საჯარო დაწესებულებები სადაც სერვისების

მიწოდება თითქმის იანი წლების დონეზე დარჩა

საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევში სახელმწიფო სერვისებთან

დაკავშირებით არსებული სისუსტეები სამი ძირითადი მიმართულებით დაკონკრეტდა

• ისეთი მაღალი ხარისხის მომსახურებისა და მიწოდებისთვის ერთიანი პოლიტიკის

ნაკლებობა რომელმაც მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებული სახელმწიფო

სერვისების შექმნა უნდა უზრუნველყოს

• ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს არარსებობა სერვისების მიწოდებისა და

ელექტრონული მომსახურების სფეროში

• ხარისხის უზრუნველყოფის ფორმალური სისტემების ნაკლებობა

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით გამოიკვეთა შემდეგი ამოცანები
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 მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდებისთვის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება

რომელიც სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა საჭიროებებზე მორგებას

უზრუნველყოფს

 ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს

შემუშავება რათა მოხდეს სპეციალური რეგულაციების მინიმუმამდე დაყვანა

 საჯარო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის უნივერსალური სისტემის შექმნა

 ციფრული საქართველო ელექტრონული საქართველოს წლების

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება

საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევით გათვალისწინებული ამოცანებისა და

პრიორიტეტების შესაბამისად სახელმწიფო სერვისების მიწოდების კომპონენტის

ფარგლებში გასული ორი წლის განმავლობაში მთავარი აქცენტი სახელმწიფო სერვისების

შექმნის მიწოდების ხარისხის უზრუნველყოფისა და განფასების პოლიტიკის შექმნაზე

კეთდებოდა ამ მიმართულებით სახელმწიფო სერვისების მიწოდების სფეროში შემდეგი

ძირითადი ამოცანები განხორციელდა

● დონორი ორგანიზიციების მხარდაჭერით მოწვეულნი იყვნენ ადგილობრივი და

საერთაშორისო ექსპერტები რომლებმაც სახელმწიფო სერვისების მიწოდების

საბაზისო შეფასება მოამზადეს ანგარიშში წარმოდგენილია სახელმწიფო სერვისების

მიწოდების პრაქტიკის სიღრმისეული მიმოხილვა სერვისების დიზაინის მიწოდების

განფასებისა და ხარისხის შეფასების საფუძველზე ასევე გაანალიზებულია

საუკეთესო პრაქტიკები და ნაკლოვანებები ამ სახის დოკუმენტი პირველი იყო

რომელიც საქართველოს მთავრობას შესაძლებლობას აძლევდა სახელმწიფო

სერვისების მიწოდების არსებული პრაქტიკა საჯარო მმართველობის რეფორმის

ერთიან კონტექსტში განეხილა

● წელს დაიწყო და წელს გაგრძელდა მუშაობა სახელმწიფო სერვისების

მიწოდების უნიფიცირებული სტანდარტების პოლიტიკის დოკუმენტზე და

არსებობდა მოლოდინი რომ ამავე წელს დოკუმენტი დამტკიცდებოდა საჯარო

მმართველობის საბჭოს ან მთავრობის შესაბამისი უწყებების მიერ ამასთან

სახელმწიფო სერვისების დიზაინის მიწოდების განფასებისა და ხარისხის

უზრუნველყოფის პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადება წლის თებერვალში

 
60 ციფრული საქართველო: ელექტრონული საქართველოს 2014-2018 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

ოფიციალურად მიღებული/დამტკიცებული არ არის და, როგორც ელექტრონული მმართველობის ერთიანი 

ოფიციალური სტრატეგიული/სახელმძღვანელო დოკუმენტი, არ გამოიყენება, თუმცა როგორც მონაცემთა 

გაცვლის სააგენტო, ისე სხვა დაწესებულებები პრაქტიკაში ფრაგმენტულად სტრატეგიით გათვალისწინებულ 

ცალკეულ ამოცანებს, მაინც ასრულებენ. 
61 UNDP-ის საჯარო მმართველობის რეფორმის პროექტი. 
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დასრულდა დოკუმენტი მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის სახელმწიფო სერვისების

მიმწოდებელ უწყებათა ხარისხის სტანდარტის ჰარმონიზაციისათვის მისი

დამტკიცება დაგეგმილი იყო წელს თუმცა ვადამ გადაიწია და წლის

ივლისის მდგომარეობით ის ჯერ კიდევ არ არის მიღებული

● მიუხედავად იმისა რომ სახელმწიფო სერვისების მიწოდების უნიფიცირებული

სტანდარტების პოლიტიკის დოკუმენტი ჯერ დამტკიცებული არ არის იუსტიციის

სამინისტროს ზოგიერთი უწყება მაგალითად სახელმწიფო სერვისების განვითარების

სააგენტო და იუსტიციის სახლი პოლიტიკის დოკუმენტში გაწერილ სტანდარტებთან

მიახლოების მიზნით უკვე ცდილობენ გარკვეული ცვლილებების დანერგვას ამასთან

აღსანიშნავია რომ ეს უწყებები უმსხვილესი სერვისების მიმწოდებლები არიან

მოცემულ ეტაპზე სერვისების კომპონენტის წლების სამოქმედო გეგმის ერთ ერთი

მსხვილი ამოცანა შემუშავებული ერთიანი პოლიტიკის დანერგვა ზემოაღნიშნული

პოლიტიკის დოკუმენტის იმპლემენტაცია და ახალი სტანდარტების პრაქტიკაში

დამკვიდრებაა ამასთან გეგმა ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან აქტივობებს

როგორებიცაა სერვისის დიზაინის გზამკვლევის მომზადება რომელშიც ინტეგრირებული

იქნება სერვისის შექმნის პროცესში მომხმარებლის ჩართულობისათვის საჭირო მიდგომები

და მეთოდოლოგიები და შეფასების ერთიანი ჩარჩოს

მეთოდოლოგიის გზამკვლევისა და ფასწარმოქმნის ახალი მეთოდოლოგიის

სახელმძღვანელოს შექმნა

იმის გათვალისწინებით რომ სერვისების შექმნის მიწოდების ხარისხის უზრუნველყოფისა

და განფასების ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი ოფიციალურად არ დამტკიცდა და ეს

პროცესი რეფორმის წლების სამოქმედო გეგმაში იქნა გათვალისწინებული ასევე

დროში გადაიდო და სამომავლო ამოცანად რჩება ადმინისტრაციული პროცედურების

შესახებ ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება რომლის მიზანი ცალკეული

რეგულაციების შეზღუდვა და მომსახურების მიმწოდებელი სააგენტოების სერვისების

მიწოდების ადმინისტრირების საერთო პროცედურების ქვეშ თავმოყრაა

ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების გარდა სახელმწიფო სერვისების მიწოდების სფეროში სხვა

აქტივობებიც განხორციელდა რომლებიც საერთო ჯამში გავლენას ახდენს სახელმწიფო

სერვისების მიწოდების ხარისხსა და შესაბამისად მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე

• ინტენსიურად გრძელდებოდა საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა რათა

მოსახლეობამ სოფლიდან გაუსვლელად მიიღოს საჯარო და კერძო სერვისები

წლის ზაფხულის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს

საზოგადოებრივი ცენტრი
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• მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა დოზით იყენებს მუნიციპალური მართვის

ელექტრონულ სისტემას მათ შორის სამიზნე მუნიციპალიტეტი მუნიციპალური

მართვის სისტემაში არსებულ სერვისების სრულ პაკეტს იყენებს ანუ ყველა იმ

მომსახურებას აწვდის ელექტრონულად მუნიციპალური მართვის სისტემის

საშუალებით რაც ხელმისაწვდომია ამ სისტემაში

• შეიქმნა მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო

პლატფორმაა პლატფორმის მიზანია საჯარო პოლიტიკაში

საზოგადოების ჩართულობის საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებისა და

საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობისა და

საზოგადოების ურთიერთდაახლოების გაადვილება

• წელს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ პირველი საპილოტე

ციფრული შტამპი გასცა კვალიფიცირებული ელექტრონული შტამპის სერტიფიკატის

ფართომასშტაბიანი გაცემა წლის ივლისიდან დაიწყო და მისი მიღება შეუძლიათ

როგორც სახელმწიფო ისე კერძო ორგანიზაციებს

გადადგმული ნაბიჯებისა და მიღწეული პროგრესის მიუხედავად წლის ივლისის

მდგომარეობით საჯარო მმართველობის რეფორმის სერვისების მიწოდების მიმართულების

ერთ ერთი მთავარი ამოცანა შესრულებული არ არის არ დამტკიცებულა და არ დანერგილა

სახელმწიფო სერვისების დიზაინისა და მიწოდების ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი

სახელმწიფო სერვისების დიზაინის პროცესი როგორც წესი სტრუქტურიზებული ერთიანი

მიდგომით შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პრინციპების

შესაბამისად არ მიმდინარეობს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს

ინოვაციების ლაბორატორია ეხმარება როგორც თავად სააგენტოს ასევე სხვა საჯარო

დაწესებულებებს რომ სერვისების დიზაინისა თუ რედიზაინის პროცესი პოლიტიკის

დოკუმენტით გათვალისწინებული პრინციპების შესაბამისად წარმართონ ამ

მიმართულებით შექმნილია კარგი პრეცედენტები თუმცა პროცესს ჯერჯერობით არ აქვს

სისტემური ხასიათი და ერთეულ დაწესებულებებსა და სერვისებს ეხება ეს კი გავლენას

საერთო სურათზე ვერ ახდენს

 
62მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა წარმოადგენს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ 

შექმნილ ელექტრონულ პროგრამას, რომელიც განკუთვნილია მუნიციპალიტეტების სერვისების ელექტრონული 

ფორმით მიწოდებისთვის. 
63 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 35. 
64 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში / საჯარო 

მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო / 2020. გვ. 35. 
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

შესაბამისად გასული ორი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სერვისების პრაქტიკული

გაუმჯობესების თვალსაზრისით რამე გარდამტეხი ცვლილება არ მომხდარა თავში

წარმოდგენილი წლის პირველ ნახევარში განხორციელებული სახელმწიფო სერვისებით

მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევის შედეგები ადასტურებს რომ სერვისების მიწოდების

თვალსაზრისით წლის წინ უკვე წარმატებული მოწინავე საჯარო დაწესებულებები

კვლავ ტრადიციულად მოწინავე პოზიციებს იკავებენ ხოლო შედარებით სუსტი

პოზიციების ორგანიზაციები დაახლოებით იმავე პოზიციებზე დარჩნენ საჯარო

დაწესებულებების უმრავლესობა სახელმწიფო სერვისის დიზაინის ნაწილში როგორც წესი

კვლავ ძველებურად მუშაობს და პრაქტიკული თვალსაზრისით ცალკეული გამონაკლისის

გარდა მათთან არაფერი შეცვლილა

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების პოლიტიკა და პრაქტიკა

უწყებების დონეზე სახელმწიფო სერვისების მიწოდების პრაქტიკა მნიშვნელოვნად

განსხვავდება ამასთან როგორც ზემოთ აღინიშნა სფეროში მიღწეული პროგრესი

არათანაბარია რაც პრაქტიკის არაერთგვაროვნებასა და სერვისების მიწოდების ხარისხის

კუთხით განსხვავებულ სურათს ქმნის

საბაზისო გამოკვლევის შედეგები აჩვენებდა რომ საჯარო უწყებების მომსახურებით

მოსახლეობის ზოგადი კმაყოფილების დონე მაღალია წელს საჯარო უწყებების

მომსახურების გამოცდილების მქონეთა პოზიტიურად აფასებდა მიღებული

მომსახურების ხარისხს ზოგადი შეფასებების თვალსაზრისით წელს ჩატარებულმა

კვლევამ მნიშვნელოვანი განსხვავებები არ გამოავლინა თუმცა შეიძლება თითოეული

უწყების დონეზე გარკვეულ ცვლილებებზე საუბარი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისები რომლებიც ძირითადად იუსტიციის სახლების საშუალებით მიეწოდებათ

მომხმარებლებს როგორც ცნობადობის ისე მოხმარების თვალსაზრისით სახელმწიფო

სერვისებს შორის წამყვან პოზიციებს იკავებს რაოდენობრივი მონაცემებისა გარდა

თვისებრივი კვლევის შედეგების ანალიზიც ადასტურებს რომ მოსახლეობას საჯარო

დაწესებულებებისაგან ნებისმიერი სახის კონტაქტი ყველაზე ხშირად იუსტიციის სახლთან

აქვს

ზოგადი ცნობიერების დონის ამაღლების მიუხედავად მოსახლეობას უჭირს იმის თქმა თუ

რა საკითხებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება რათა საჯარო მმართველობის რეფორმის

შედეგად მოსახლეობისათვის მიწოდებული სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდეს თუმცა

ნაწილი მაინც გამოყოფს პრიორიტეტულ სფეროებს მეოთხედი მიიჩნევს რომ აქცენტი
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მომსახურების სტანდარტების გაუმჯობესებასა და საჯარო მოხელეთა კომპეტენციის

ზრდაზე უნდა გაკეთდეს გასაუმჯობესებელ საკითხებს შორის ასევე დასახელდა

საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების ზრდა სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების

გათვალისწინება და მომსახურების წერტილების გაზრდა

გრაფიკი მომსახურებაში გასაუმჯობესებელი საკითხები მოსახლეობის კვლევა

მოსახლეობის რაოდენობრივი კვლევის შედეგები სახელმწიფო სერვისების მიწოდების

კუთხით მოსახლეობის ჩართულობის დაბალ ხარისხს ადასტურებს მოსახლეობის

გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებმა შეაფასეს ჰქონდათ თუ არა შესაძლებლობა

სურვილის შემთხვევაში მომსახურებასთან დაკავშირებული შენიშვნები მიეწოდებინათ

შესაბამისი უწყებებისთვის როგორც შედეგები აჩვენებს სახელმწიფო სერვისებით

სარგებლობისას მომსახურებასთან დაკავშირებული შენიშვნების მიწოდების შესაძლებლობა

გამოკითხულთა ნახევარს ჰქონდა თუმცა მომსახურებასთან დაკავშირებული

პრეტენზიები ამა თუ იმ საჯარო უწყებას გამოკითხულთა მხოლოდ მა მიაწოდა
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გრაფიკი სურვილის შემთხვევაში მომსახურებასთან დაკავშირებული შენიშვნების მიწოდებს

საშუალების ქონა და შენიშვნების მიწოდება შესაბამისი უწყებისთვის მოსახლეობის კვლევა

ის რესპონდენტები რომლებსაც საჯარო უწყებებისთვის შენიშვნების მიწოდების კუთხით არ

უაქტიურიათ ძირითად მიზეზად ასახელებენ ზოგადად შენიშვნების არქონა და იმის

არცოდნა თუ რა ფორმით შეიძლებოდა შენიშვნების მიწოდება გამოკითხულთა მცირე

რაოდენობა მხოლოდ მიიჩნევს რომ ამ აქტივობის განხორციელებას შედეგი არ აქვს და

მათ აზრს არ გაითვალისწინებენ

გრაფიკი საჯარო უწყებებისთვის მომსახურებასთან დაკავშირებული შენიშვნების მიწოდებისგან

თავშეკავების მიზეზები მოსახლეობის კვლევა

ჯგუფური დისკუსიების მსვლელობისას მოქალაქეთა ჩართულობისა და აქტივობის კუთხით

საკმაოდ ნიჰილისტური დამოკიდებულება გამოვლინდა თვისებრივი კვლევის მონაწილეები

აცხადებდნენ რომ საჯარო უწყებებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის

აზრი ძირითადად არ არის გათვალისწინებული დისკუსიის მონაწილეებმა მოსახლეობის
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აქტივობისა და საჯარო პოლიტიკის განხორციელებაში მოქალაქეთა მაღალი ჩართულობის

მნიშვნელობის შესახებ იციან თუმცა აცხადებენ რომ საქართველოში ამ მხრივ ცუდი

მდგომარეობაა და მნიშვნელოვან საკითხებზე მათ აზრს მაინც არ გაითვალისწინებენ

მაგალითად დედაქალაქსა და ქუთაისში მოსახლეობის ჩართულობა და საჯარო უწყებებთან

კომუნიკაცია ძირითადად სხვადასხვა ტიპის მცირე ინფრასტრუქტურული პრობლემების

მოგვარების მიზნით ხდება

ახლა უფრო მეტად არის საჭირო საზოგადოების ჩართულობა მამაკაცი წელი თბილისის

მაცხოვრებელი

ვფიქრობ საჭიროა თითოეული ქართველის ჩართულობა რომ გამოვაფხიზლოთ შევახსენოთ რომ ჩვენ

ვარსებობთ მამაკაცი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

საჭიროა ჩართულობა მაგრამ რა მოყვება ამას ეს არის საკითხავი არ არის საპასუხო რეაქცია და

ტყუილად ხარჯავ დროს ქალი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

არაფერი იცვლება კარები გამოკეტილი აქვთ ეს ხალხი ცხვარივით ცალკე მიდის მთავრობა ცალკეა და

თავის საქმეს აკეთებს ქალი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

პასუხისმგებლობა ნებისმიერმა ადამიანმა თავის თავზეც უნდა აიღოს ის რომ მერია არ მუშაობს

სტრუქტურა არ მუშაობს წესიერად მარტო იმათი ბრალი არ არის ვინც იქ მუშაობს ეს მთლიანად

საზოგადოების ბრალია მაგრამ ჩვენგან ისე არის გაყოფილი თვითმმართველობა და მოსახლეობა

ერთმანეთისგან რომ ვერაფერს შეცვლი თითქმის კედელი არის იქ ქალი წელი ქუთაისის

მაცხოვრებელი

როგორ არ მაქვს მართვის უფლება მაქვს მაგრამ არავინ გვაძლევს ამის საშუალებას ხელისუფლებაში

ადგილის საპოვნელად და ჩვენ მაინც შორს ვართ და შინაგანი ინტერესი არ გვაქვს ის პირობები არ არის

ჩვენ კი ვამბობთ რომ გვინდა ვმართავდეთ მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს შინაგანი დაინტერესება არ გვგონია

დარწმუნებული არ ვართ რომ ჩვენ ვიაქტიურებთ და ამის მერე საერთო საქმე გამოსწორდება ქალი

წელი თბილისის მაცხოვრებელი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის

დეპარტამენტის სერვისების გამოყენება და შეფასება

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

მიერ შეთავაზებული სერვისებიდან ყველაზე მაღალი ცნობადობა პირადობის ახალ მოწმობას

აქვს და გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა იცის რომ უწყება ამ სერვისს სთავაზობს

მოსახლეობას პირადობის მოწმობის შემდეგ ყველაზე ცნობადი სერვისებია პასპორტი

მიწის საცხოვრებელი სახლის და ან უძრავი ქონების რეგისტრაცია და დაბადების

ქორწინების განქორწინების გარდაცვალების რეგისტრაცია ან და მოწმობის გაცემა



 
 
 
 

 

110 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ყველა სხვა სერვისის დასახელების სიხშირე არ აღემატება ს რესპონდენტების ს კი

გაუჭირდა დაესახელებინა რომელიმე სერვისი რომელსაც ეს უწყება სთავაზობს

მომხმარებლებს

გრაფიკი სსგს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის სერვისების ცნობადობა მოსახლეობის

კვლევა

აღსანიშნავია რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის

დეპარტამენტის მიერ შეთავაზებული სერვისებიდან ყველაზე მაღალი ცნობადობა

წელსაც პირადობის ახალ მოწმობას ჰქონდა თუმცა წლის მაჩვენებელი გაცილებით

მაღალი იყო ვიდრე წლის მაჩვენებელი ასევე განსხვავება გამოვლინდა ისეთ

სერვისებთან მიმართებით როგორებიცაა დაბადების ქორწინების განქორწინების

გარდაცვალების რეგისტრაცია მათ შესახებ ინფორმირებულობა წლის მონაცემით იყო

ხოლო წლის მონაცემით ია სერვისების უმეტესობათა შემთხვევაში განსხვავება

შედარებით მცირეა მაგალითად ბინადრობის ნებართვის მოწმობის მიღების შესახებ

ინფორმირებულობა წლის მონაცემით იყო ხოლო წლის მონაცემით ია

გარდა ცნობადობისა მოსახლეობის გამოკვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა სერვისების

მოხმარების მაჩვენებლებიც იმ სერვისებიდან რომლებსაც იუსტიციის სახლი საზოგადოებ

რივი ცენტრები და იუსტიციის სამინისტროს სააგენტოების ტერიტორიული სამსახურები

სთავაზობს მოსახლეობას გამოკითხულებმა დაასახელეს ის მომსახურებები რომლებითაც

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პირადად უსარგებლიათ რაოდენობრივი კვლევის
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შედეგების თანახმად წამყვან სერვისს მსგავსად წლისა პირადობის მოწმობა

წარმოადგენს პირადობის ახალი მოწმობა ბოლო ერთი წელიწადში ათიდან ორმა

გამოკითხულმა მიიღო

საბაზისო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია სახელმწიფო სერვისების განვითარების

სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის სხვა სერვისების მოხმარების მაჩვენებელი

კერძოდ ისეთი სერვისები როგორებიცაა პასპორტი

დაბადების ქორწინების განქორწინების გარდაცვალების მოწმობის აღება

სხვა სერვისების გამოყენების სიხშირე კი ს არ აღემატება

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს

სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის სერვისების მოხმარება მოსახლეობის კვლევა

რაც შეეხება სერვისის მიღების ადგილს მომხმარებელთა უმრავლესობა სერვისის

მისაღებად იუსტიციის სახლს მიმართავს საზოგადოებრივ ცენტრებს ხოლო

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს ცხადია სერვისის

მიღების ფორმა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია საცხოვრებელ ადგილზე და არჩევანის

გაკეთება სწორედ ტერიტორიული ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე ხდება
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გრაფიკი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისების ადგილი მოსახლეობის კვლევა

კვლევის ფარგლებში რესპონდენტებმა მიღებული სერვისებით კმაყოფილება შეაფასეს

აღსანიშნავია რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებით

კმაყოფილების დონე თითქმის ყველა სერვისთან მიმართებით მაღალია უკმაყოფილების

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სოციალურად დაუცველი ოჯახისათვის

ქულის მინიჭების შემთხვევაში და კომლის შემადგენლობის შესახებ საარქივო ცნობის

აღებისას ყველა სხვა სერვისთან დაკავშირებით გარდა ერთისა ქონების ფლობის

დამადასტურებელი საარქივო ცნობა კმაყოფილების მაჩვენებელი ზე მაღალია

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სხვადასხვა სერვისით კმაყოფილების

დონე წლის საბაზისო კვლევის თანახმადაც მაღალი იყო თუმცა ზოგიერთი სერვისით

კმაყოფილების დონე გარკვეულწილად გაზრდილია მაგალითად წლის მონაცემებით

პასპორტთან დაკავშირებით რესპონდენტების გამოხატავდა კმაყოფილებას წლის

მონაცემით კი ასეთ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი ია მნიშვნელოვანი

პოზიტიური განსხვავება გამოვლინდა საინფორმაციო ბარათისა წელს რესპონდენტთა

გამოხატავდა კმაყოფილებას ხოლო წელს და სოციალურად დაუცველი

ოჯახის ქულის მინიჭების წ წ შემთხვევებში აგრეთვე პოზიტიური

განსხვავებები გამოვლინდა ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის

ატესტატის მიღებასთან დაკავშირებითაც წელს რესპონდენტთა გამოხატავდა

კმაყოფილებას ხოლო წელს რამდენიმე სერვისით კმაყოფილების დონე

უმნიშვნელოდ შემცირებულია მაგალითად დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების და ან

ლეგალიზაციის სერვისით წელს კმაყოფილი იყო რესპონდენტთა ხოლო წელს

ასეთ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი ია

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

მიერ შეთავაზებული სახელმწიფო სერვისებით კმაყოფილების მაღალ დონეზე მეტყველებს

თვისებრივი კვლევის შედეგებიც ფოკუსური ჯგუფური დისკუსიების მონაწილეები

ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდნენ რომ მიღებული სერვისი მათ მოთხოვნას სრულად

აკმაყოფილებდა გამონაკლისი მხოლოდ ისეთი შემთხვევებია როდესაც საქმე შედარებით
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რთულ და სადავო საკითხებს ეხება რომლის გადაჭრაც სახელმწიფო უწყებების

კოორდინირებულ მუშაობას საჭიროებს

რაც შეეხება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სერვისის კონკრეტული

კრიტერიუმების მიხედვით შეფასებას გამოკითხულთა ყველაზე დიდმა ნაწილმა

პოზიტიურ მაჩვენებლად მომსახურე პერსონალის ყურადღებიანობა დაასახელა

მომსახურების სწრაფად განხორციელება მა აღნიშნა ხოლო სთვის მოსაწონი იყო

პერსონალის კომპეტენტურობა ხსენებული კრიტერიუმები აგრეთვე დასახელდა

უკმაყოფილებების მიზეზებშიც თუმცა საკმაოდ დაბალი სიხშირით ყურადღებიანობის და

კომპეტენტურობის მხრივ უკმაყოფილება გამოკითხულთა თანაბარმა რაოდენობამ

გამოთქვა ხოლო მომსახურების სწრაფად განხორციელება პრობლემური სთვის აღმოჩდა

უკმაყოფილების მიზეზებში ყველაზე მაღალი სიხშირით დასახელდა რიგების მართვა

და მომსახურების საფასური

კვლევის თვისებრივი კომპონენტის მიხედვით მონაწილეთა უმრავლესობაში მომსახურების

პროცესის დეტალური შეფასებისას თითქმის იდენტური სურათი გამოიკვეთა პერსონალის

ყურადღებიანობა კომპეტენტურობა მომსახურების სისწრაფე გარემო და ზოგადად

მომხმარებლის მიმართ დამოკიდებულება სავსებით მისაღებია და პოზიტიურად ფასდება

მეც მქონდა საჯარო რეესტრთან შეხება მიწის ნაკვეთი გავიფორმე მქონდა კიდევ პატარა

ცვლილებების შეტანა შეცდომა იყო კომუნისტების დროს გვართან დაკავშირებით ადრე ნამდვილად

ვერ შევცვალე იმდენი რაღაც საბუთი სჭირდებოდა და ახლა სულ მარტივად ერთ თვეში თვე ნახევარში

მომიგვარეს გვარი გადაასწორეს ლობჯანიძე ლობჟანიძედ კმაყოფილი დავრჩი ქალი წელი

თბილისის მაცხოვრებელი

მე რიგში მომიწია პირადობაზე ჩადგომა და შევედი კაფეში მაქვს რიგის ნომერი მოვიდა გოგო და სანამ

ყავა დავლიე პირადობა დამხვდა და რიგში დგომა სულ არ დამჭირდა კაფეში შესვლასა და ყავის

დალევაში პირადობა ავიღე კაცი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

მე ვთვლი რომ საათივით არის აწყობილი იუსტიციის სახლი ძალიან მომწონს მომსახურება და

ყველაფერი ქალი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

იუსტიციის სახლი მიწა გადავიფორმე გავყავი და მერე გავაერთიანე კმაყოფილი ვარ კაცი

წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

დევნილი ოჯახი ვართ და მივიღეთ ბინა მოგვიწია გადაფორმება და რეესტრში მისვლა იუსტიციის

სახლში გადავიფორმეთ წუთში ისეთი კარგი მომსახურებაა და ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა

ქალი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი



 
 
 
 

 

114 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

ისეთ შემთხვევებშიც კი როდესაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს

სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის თანამშრომელი მომხმარებლისათვის რთული და ან

სადავო საკითხის მოგვარებას ვერ ახერხებდა დისკუსიის მონაწილეები მაინც კმაყოფილებას

გამოთქვამდნენ მომსახურე პერსონალის ყურადღებიანობისა და კომპეტენტურობის გამო

იუსტიციის სახლის მიმართ ერთმნიშვნელოვან დადებით დამოკიდებულებასთან ერთად

სერვისის გაუმჯობესების კუთხით რიგმა რესპონდენტებმა აღნიშნეს რომ კარგი იქნებოდა

ადგილზე დაემატოს ნოტარიუსის მომსახურება რაც უფრო კომფორტულს გახდიდა ერთ

ფანჯარაში მომსახურების პრინციპს აგრეთვე მცირედი უკმაყოფილება გამოითქვა დიდი

რიგების კუთხით და პასპორტის საფასურთან დაკავშირებით

ცხრილი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

უკმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

კმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

პერსონალის ყურადღებიანობა

პერსონალის კომპეტენტურობა

სწრაფად განხორციელება

ცენტრში არსებული გარემო

რიგების მართვა

მომსახურების საფასური

მიღებული ინფორმაციის სიცხადე



 
 
 
 

 

115 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისების ხარისხის შეფასება მოსახლეობის კვლევა



 
 
 
 

 

116 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენება და

შეფასება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სერვისების ცნობადობა

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

სერვისებთან შედარებით დაბალია გამოკითხულთა ს გაუჭირდა სააგენტოს მიერ

შემოთავაზებული თუნდაც ერთი სერვისის დასახელება ავტომობილის ან სხვა

სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაცია და მართვის უფლების მინიჭება რესპონდენტთა

თანაბარმა რაოდენობამ დაასახელა შემდეგი ყველაზე მეტად ცნობადი სერვისია

ნასამართლეობის შესახებ ცნობის გაცემა იარაღის ბალისტიკური შემოწმება და

ავტომობილის ან სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების დეკლარირება საექსპერტო

შემოწმება ყველა სხვა სერვისის დასახელების სიხშირე კი არ აღემატება ს

გრაფიკი შსს ის მომსახურების სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ

ინფორმირებულობა მოსახლეობის კვლევა

შუალედური კვლევის შედეგები ადასტურებს რომ მომსახურების სააგენტოს სერვისების

გამოყენების მაჩვენებელი მართალია დაბალია მაგრამ გაზრდილია წელთან

შედარებით კერძოდ ავტომობილის ან სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების

რეგისტრაცია და მართვის უფლების მინიჭება



 
 
 
 

 

117 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი ბოლო წლის მანძილზე შსს ის მომსახურების სააგენტოს სერვისებით სარგებლობა

მოსახლეობის კვლევა

მომსახურების სააგენტოს სერვისებით სარგებლობის დაბალი მაჩვენებელი კვლევის

თვისებრივი კომპონენტის ფარგლებშიც ვლინდება რამდენიმე რესპონდენტი მხოლოდ

ავტომობილის რეგისტრაციისა და ნასამართლეობის შესახებ ცნობის მიღების შესახებ

მიუთითებს ამ შემთხვევებში რესპონდენტთა მხრიდან რამე ტიპის უკმაყოფილება არ

გამოვლენილა და მიღებული მომსახურება დადებითად შეფასდა კვლევის რაოდენობრივი

კომპონენტის მიხედვითაც იმ ადამიანებში რომლებმაც მომსახურების სააგენტოს

სერვისებით ისარგებლეს კმაყოფილება მაღალია და ყველა სერვისის შემთხვევაში ს

აღემატება აღსანიშნავია რომ წლის საბაზისო კვლევის თანახმად შსს ს მომსახურების

სააგენტოს სერვისები დადებითად რესპონდენტთა მა და მეტმა პროცენტმა შეაფასა

წელთან შედარებით წელს ამაღლებულია შსს ს მომსახურების სააგენტოს გარკვეული

სერვისებით მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი კერძოდ ასეთი სერვისებია

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაცია და დროებითი რეგისტრაცია

და ნასამართლეობის შესახებ ცნობის გაცემა აქვე

უნდა აღინიშნოს რომ წელს შსს ს მომსახურების სააგენტოს მომსახურებით

კმაყოფილება მხოლოდ სამი სერვისით შეფასდა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების

რეგისტრაცია და დროებითი რეგისტრაცია მართვის მოწმობა ნასამართლეობის შესახებ

ცნობის გაცემა



 
 
 
 

 

118 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი შსს ის მომსახურების სააგენტოში მიღებული სერვისებით კმაყოფილება მოსახლეობის

კვლევა

სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ყველაზე დიდი კმაყოფილება პერსონალის

ყურადღებიანობის მომსახურების სწრაფად განხორციელებისა და

კომპეტენტურობის პარამეტრებში გამოვლინდა ხოლო უკმაყოფილების გამომწვევი

ძირითადი მიზეზებიდან მომსახურების საფასური რიგების მართვა და

პერსონალის ყურადღებიანობა დასახელდა

ცხრილი შსს ს მომსახურების სააგენტოს სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური

ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

უკმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

კმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

პერსონალის ყურადღებიანობა

პერსონალის კომპეტენტურობა

სწრაფად განხორციელება

ცენტრში არსებული გარემო

რიგების მართვა

მომსახურების საფასური

მიღებული ინფორმაციის სიცხადე

რაც შეეხება ის მიერ შემოთავაზებული სერვისების ცნობადობას ის საკმაოდ მაღალია

ის მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ მოსახლეობის მხოლოდ მა არ იცის

თუმცა ხაზგასასმელია ის გარემოებაც რომ წელთან შედარებით ის

მიერშეთავაზებული სერვისების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა უმნიშვნელოდ



 
 
 
 

 

119 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

შემცირებულია გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სახანძრო პოლიცია

სამაშველო სამსახური აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ის სერვისების ცნობადობა

სხვა უწყებებთან შედარებით წელსაც ერთ ერთი ყველაზე მაღალი იყო

გრაფიკი ის სამსახურის მიერ მოსახლეობისთვის შეთავაზებული სერვისების შესახებ

ინფორმირებულობა მოსახლეობის კვლევა

სარგებლობის თვალსაზრისით წამყვანი სერვისი კვლავ გადაუდებელი სამედიცინო

დახმარებაა რომლითაც წელს მოსახლეობის მა ისარგებლა საპატრულო სახანძრო

და სამაშველო სერვისების მოხმარების მაჩვენებელი რა თქმა უნდა დაბალია და ამ

თვალსაზრისით წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი განსხვავებები არ ფიქსირდება

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში რესპონდენტის მიერ მიღებული სერვისები მოსახლეობის

კვლევა

და წლების მონაცემების შედარებით ანალიზზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას

რომ ის გარკვეულ სერვისებით კმაყოფილების დონე შეცვლილია კერძოდ

გარკვეულწილად შემცირებულია სამაშველო მომსახურებით კმაყოფილების დონე

თუმცა გაზრდილია სახანძრო ბრიგადების მომსახურების პოზიტიურად

შეფასების მაჩვენებელი წ წ



 
 
 
 

 

120 
საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი მიღებული სერვისებით კმაყოფილება მოსახლეობის კვლევა

მართალია კვლევის რაოდენობრივი კომპონენტის მიხედვით ზოგადი შეფასებები

პოზიტიურია მაგრამ თვისებრივი კვლევა ის სერვისებით უკმაყოფილების გარკვეულ

მიზეზებს ავლენს რეგიონებში გამართულმა ფოკუსურმა დისკუსიებმა აჩვენა რომ

მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზია ის ფაქტი რომ გადაუდებელი სამედიცინო

დახმარების საჭიროების შემთხვევაში თან დაკავშირებისას სატელეფონო ოპერატორები

თბილისიდან პასუხობენ გამოკითხულები მომსახურების დაგვიანებას სწორედ ამ ფაქტს

უკავშირებენ რაც მკაფიოდ ნეგატიურად მოქმედებს მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე

ცხადია მომსახურების სწრაფად განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია

სამედიცინო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში რესპონდენტებს დისკომფორტს უქმნის

სატელეფონო ოპერატორის შეკითხვები და ფორმალური პროცედურები რომელიც ის

სერვისებით სარგებლობას თან ახლავს მათი აზრით ეს მიუღებელია როდესაც ყოველი წუთი

მნიშვნელოვანია საპატრულო სამაშველო და სახანძრო ეკიპაჟების გამოძახების სერვისით

სარგებლობასთან დაკავშირებით კი უკმაყოფილებები ნაკლებად გამოითქვა

ს რაც შეეხება სასწრაფოს მხრივ არ ვიცი მარტო ქუთაისში ხდება თუ ზოგადად ყველგან ხშირად

არის დაგვიანებები ქალი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

სასწრაფოზე რა შემიძლია იცით რომ გითხრათ აი თბილისს უნდა დაუკავშირდე თბილისმა უნდა

გადმოსცეს ქუთაისს მე მაგალითად მეზობელი გარდამეცვალა გასულ წელს სასწრაფო გამოვიძახეთ

და რომ გარდაიცვალა მერე მოვიდა თბილისშიც გადავრეკე არ იცოდა ადგილმდებარეობა სად იყო

ავუხსენი მერე როგორც ჩანს კიდევ გადაურეკეს ერთი ჯერ ჯერ დასჭირდა დარეკვა ქალი

წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

კვლევის რაოდენობრივი კომპონენტის მიხედვით გამოვლენილ შედეგებშიც უკმაყოფილების

გამომწვევ მიზეზებს შორის პირველ რიგში ბრიგადის სწრაფად მომსახურება სახელდება

კომპეტენტურობის ხარისხით უკმაყოფილება მა მიუთითა ხოლო მა ბრიგადის

დაგვიანება ან საერთოდ არმოსვლა მეორე მხრივ კმაყოფილების მიზეზებში ბრიგადის
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

სწრაფი მომსახურება ლიდერობს შემდეგ კი კომპეტენტურობა და ოპერატორის

სწრაფი მომსახურება

ცხრილი ის სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები მოსახლეობის

კვლევა

უკმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

კმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

ოპერატორის სწრაფი მომსახურება

ბრიგადის სწრაფი მომსახურება

ბრიგადის კომპეტენტურობა

საფასური

ბრიგადის

ყურადღებიანობა გულისხმიერება

ბრიგადის დაგვიანებით მოსვლა არ

მოსვლა

გაუმართავი არასასიამოვნო

პროცედურები
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენება და შეფასება

საქართველოს მოსახლეობის ს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ

შემოთავაზებულ სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს რაც შეეხება კონკრეტული

სერვისების ცნობადობას როგორც წელს ახლაც წამყვანი სერვისი სოციალური

დახმარების თაობაზე განაცხადის მიღება და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაა

შესაბამისად

გრაფიკი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოსახლეობისთვის შეთავაზებული

სერვისების ცნობადობა მოსახლეობის კვლევა

რაც შეეხება სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენებას წელთან

შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლეთა

მაჩვენებელი სააგენტოს წამყვანი სერვისია სოციალური დახმარების

მიღების თაობაზე განაცხადის შევსება ამ სერვისის მისაღებად უწყებას წლებში

მომხმარებელთა თითქმის თანაბარმა რაოდენობამ მიმართა
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი ბოლო წლის მანძილზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების გამოყენება

მოსახლეობის კვლევა

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისებით კმაყოფილებაც მაღალია თუმცა მათთან

შედარებით სოციალური დახმარების მიღების თაობაზე განცხადების შევსებისა და დამხმარე

საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე განაცხადის შევსების სერვისით

სარგებლობით კმაყოფილება დაბალი რაც მეტწილად შეიძლება განაცხადზე უარყოფითი

პასუხის მიღებით იყოს გამოწვეული და არა უშუალოდ სერვისის ხარისხით სოციალური

დახმარების მიღების თაობაზე განცხადების შევსების მომსახურებით უკმაყოფილება

გამოკითხულთა მა გამოთქვა ხოლო დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის

პროგრამაზე განაცხადის შევსებით მა უნდა აღინიშნოს რომ წლის საბაზისო

მონაცემებთან შედარებით გარკვეულწილად გაზრდილია სოციალური მომსახურების

სააგენტოს შემდეგი სერვისებით კმაყოფილების დონე სოციალური დახმარების მიღების

თაობაზე განცხადების შევსება და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

რაც შეეხება ჰეპატიტის პროგრამას წელს ამ სერვისით

კმაყოფილება გამოხატა ყველა რესპონდენტმა წელს კი ასეთ რესპონდენტთა

პროცენტული მაჩვენელი ია
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

გრაფიკი სოციალური მომსახურების სააგენტოში მიღებული სერვისებით კმაყოფილება

მოსახლეობის კვლევა

მომსახურების მიღების პროცესში კმაყოფილების გამომწვევ მიზეზებში ყველაზე ხშირად

პერსონალის ყურადღებიანობა სწრაფად განხორციელება და კომპეტენტურობა

სახელდება უკმაყოფილების მიზეზებად კი რიგების მართვა პერსონალის

უყურადღებობა და მომსახურების საფასური

ცხრილი სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების შეფასების პოზიტიური და ნეგატიური

ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

უკმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

კმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

პერსონალის ყურადღებიანობა

პერსონალის კომპეტენტურობა

სწრაფად განხორციელება

ცენტრში არსებული გარემო

რიგების მართვა

მომსახურების საფასური

მიღებული ინფორმაციის სიცხადე

საგულისხმოა რომ წლის კვლევის შედეგების მიხედვით მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი

სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფილური პროგრამების ცნობადობა კერძოდ

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების საკითხების გაუმჯობესებაზე მიმართული

პროგრამის არსებობის შესახებ მოსახლეობის მა იცის როცა წელს ამ პროგრამის

ცნობადობის მაჩვენებელი იყო გაუმჯობესებულია ყველა პროგრამის ცნობადობა შშმ
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საჯარო მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევა, ეისითი, 2019 

პირთა ბავშვთა ქალთა

სოციალური საკითხები

გრაფიკი სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფილური პროგრამების ცნობადობა

მოსახლეობის კვლევა

სოფლის მეურნეობის სერვისების და ადგილობრივი თვითმმართველობების

სერვისების გამოყენება და შეფასება

წლის მსგავსად სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სერვისების გამოყენების

მაჩვენებელი ახლაც დაბალია რასაც ამ სერვისების მიზნობრივი ბუნება განაპირობებს

მონაცემთა სიმცირის გამო თითოეული სერვისის მიხედვით შედეგების

ანალიზი რთულია თუმცა არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას რომ

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო და სოფლის მეურნეობის სოფლის

განვითარების სააგენტო ამ თვალსაზრისით წამყვანი უწყებები არიან

რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისებს ამ თვალსაზრისით მთავარი

მიმწოდებელი მერია გამგეობაა შედარებით დაბალია საკრებულოებისა და სოფლის

რწმუნებულებისათვის მიმართვიანობის მაჩვენებელი საბაზისო პერიოდთან შედარებით

ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისების გამოყენების თვალსაზრისით არც

სერვისების გამოყენების არც კონკრეტული სერვისების მოხმარების თვალსაზრისით

სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა
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გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში ადგილობრივი თვითმმართველობის უწყებების

მომსახურებით სარგებლობა მოსახლეობის კვლევა

თვითმმართველობის სხვადასხვა ორგანოს მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ერთჯერადი

დახმარების სხვადასხვა ტიპის დაფინანსების მიღების მიზნით მიმართავს ქვემოთ მოცემულ

ცხრილში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის მოსახლეობის მიმართვის

მიზეზები უწყებების ჭრილშია წარმოდგენილი

ცხრილი სერვისები რომლებითაც რესპონდენტებმა ისარგებლეს მოსახლეობის კვლევა

სანებართვო სარეგისტრაციო

დოკუმენტაცია

ინფრასტრუქტურული

საკითხები

ერთჯერადი

დახმარება სხვადასხვა

ტიპის დაფინანსება

მერია გამგეობა

საკრებულო

სოფლის გამგებელი

სულ

თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის გამოცდილების მქონე მოსახლეობის

უმრავლესობა თვლის რომ უწყებისათვის მიმართვის პროცედურა მარტივია და

მოსახლეობასთან რაიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის ურთიერთობას

ეფექტიანად აფასებს თუმცა თვითმმართველობების მომხმარებლის საჭიროებების

დაკმაყოფილებაზე ორიენტაციის თვალსაზრისით კრიტიკული მოსაზრებები გამოითქვა

ის შეფასებით უწყებამ არც კი სცადა მომხმარებლის საჭიროებების დაკმაყოფილება

თუმცა ამ თვალსაზრისითაც დადებითი შეფასებები კრიტიკულს ჭარბობს მაგრამ სხვა

უწყებებთან შედარებით თვითმმართველობები შეიძლება სახელმწიფო სერვისების

მიწოდების სუსტ რგოლად ჩაითვალოს
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გრაფიკი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ პრობლემების მოგვარება

რესპონდენტის და ან მისი ოჯახის წევრისთვის მოსახლეობის კვლევა

რესპონდენტებმა ისიც შეაფასეს თუ რამდენად ითვალისწინებს რაიონის მუნიციპალიტეტის

ხელმძღვანელობა სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებებს შედეგები მოწმობს რომ ათიდან

დაახლოებით შვიდი ან რვა რესპონდენტი ფიქრობს რომ ადგილობრივი ხელისუფლება

ითვალისწინებს ბავშვების შშმ პირების და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი

ქალების საჭიროებებს რესპონდენტები მიიჩნევენ რომ ჩამოთვლილი სიიდან ყველაზე

ნაკლებად რაიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ქალებისა და მთლიანად

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებებს ითვალისწინებს

ცხრილი რაიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების

გათვალისწინება მოსახლეობის კვლევა
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მთლიანად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის

საჭიროებები

ქალების საჭიროებები

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების საჭიროებები

ბავშვების საჭიროებები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების

საჭიროებები

იქიდან გამომდინარე რომ მომხმარებელთა მნიშვნელოვან ნაწილს თვითმმართველობის

ორგანოებთან ურთიერთობის უარყოფითი გამოცდილება აქვს სხვა უწყებებთან შედარებით
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დიდია იმ მომხმარებელთა წილი რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის

მომსახურებას ზოგადად უარყოფითად აფასებს მსგავსი შეფასებები წლის

კვლევის შედეგებითაც ფიქსირდებოდა წელს ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია

გრაფიკი თვითმმართველობის სერვისებით კმაყოფილება მოსახლეობის კვლევა

იმის მიუხედავად კმაყოფილები იყვნენ თუ არა მიღებული სერვისებით რესპონდენტებმა

თვითმმართველობის ორგანოების მომსახურების ის პარამეტრები შეაფასეს რომლებიც

ყველაზე მეტად და ყველაზე ნაკლებად მოეწონათ როგორც შედეგები უჩვენებს პერსონალის

ყურადღებიანობა შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრია რადგან მომხმარებელთა

უწყებების მომსახურებით კმაყოფილების უმთავრეს ფაქტორად სწორედ პერსონალის

ყურადღებიანობას ასახელებს მეორე მხრივ ისთვის პერსონალის უყურადღებობა

უკმაყოფილების მთავარი მიზეზია უკმაყოფილების მიზეზებად მიღებული სერვისის

სისწრაფე და მიღებული ინფორმაციის სიცხადეც დასახელდა

ცხრილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მიღებული სერვისების შეფასების

პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები მოსახლეობის კვლევა

უკმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

კმაყოფილების გამომწვევი

მიზეზები

პერსონალის ყურადღებიანობა

პერსონალის კომპეტენტურობა

სწრაფად განხორციელება

ცენტრში არსებული გარემო

რიგების მართვა

მომსახურების საფასური

მიღებული ინფორმაციის სიცხადე

თვისებრივი კომპონენტის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების

მუშაობასთან დაკავშირებით დედაქალაქსა და ქუთაისში განსხვავებული მოსაზრებები

გამოითქვა თბილისში იმ რესპონდენტებმა ვისაც მერიასთან და ან გამგეობასთან ჰქონდათ

შეხება მიღებული სერვისი უმეტესად დადებითად შეაფასეს ქუთაისის მერიის შემთხვევაში

კი სხვადასხვა ტიპის სერიოზული უკმაყოფილება გამოვლინდა
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პირველ რიგში აღსანიშნავია რომ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების აზრით მათ

რეალური თვითმართველობა არ გააჩნიათ რაც ზოგადად ბევრი პრობლემის მიზეზია

თბილისიდან იმართება თბილისიდან დაინიშნება მერი თბილისიდან დაინიშნება საკრებულოს

თავმჯდომარე აი ტყუილად ჰქვია თვითმმართველობა იქ დაწერილი არის თვითმმართველი არ არის

ის თვითმმართველი ანუ ქუთაისს არ აურჩევია ეს მმართველობა რომ ცენტრალიზებული არის იქ

მთავრდება ყველაფერი კაცი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

მთავარი და მთავარი არის მმართველობა საიდან მოდის მმართველობა ჩვენი არის თვითმმართველი

მაგრამ რეალურად არ არის თვითმმართველი ეს არის ცენტრალიზებული მმართველობა კაცი

წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

დეცენტრალიზაცია თუ მოხდა ჩვენ ჩვენსას ვუპატრონებთ და ჩვენ ჩვენსას გამოვიყენებთ ყველაფერს

ქალი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

გარდა ამისა მნიშვნელოვანი უკმაყოფილება გამოითქვა მერიაში პოლიტიკურ ზეგავლენასა

და ნეპოტიზმთან დაკავშირებით ჯგუფური დისკუსიის მონაწილეთა შორის თითქმის

სრული თანხმობაა რომ ქუთაისის მერიაში დასაქმება უმეტესად ნაცნობობითა და

პარტიული ნიშნით ხდება პროფესიონალიზმს კი ყურადღება ნაკლებად ექცევა მერიის

მუშაობაში პრობლემურია გაბერილი კადრები და არსებული ბიუროკრატია რაც

თვითმმართველი ორგანოს ეფექტურ მუშაობას მნიშვნელოვნად აფერხებს

თვითმმართველობა არ გამოირჩევა ძალიან კარგი და კვალიფიციური დონით პროფესიული

თვალსაზრისით დიდი პრობლემებია კაცი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

მე რომ ვიყავი მერიაში შარშან მისული ბავშვის დასაქმებაზე ასე მითხრეს ჯერ არაო მე ვუთხარი არ

ვარ არც იქით არც აქეთ რატომ თქო ვიკითხე და ხარებავას ქუჩა ნაციონალები ხართო ქალი

წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

მერიაში ძალიან გაბერილია კადრები რადგან ბევრი დასასაქმებელია მაგრამ რას აკეთებენ თვითონ არ

იციან კაცი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

სხვა უწყებების სერვისების გამოყენება და შეფასება

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის

შსს ს მომსახურების სააგენტოსა და ის სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და

ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისების გარდა მოსახლეობის რაოდენობრივი

კვლევის ფარგლებში სხვა სახელმწიფო სერვისების მომწოდებელი უწყებების მომსახურებაც

შეფასდა
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თუმცა კვლევის შედეგების მიხედვით სხვა უწყებების სერვისებით სარგებლობის

მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და ს არც ერთ შემთხვევაში არ აღემატება მოსახლეობის

მა აღნიშნა რომ უსარგებლია შემოსავლების სამსახურის სერვისებით ს შეფასებისა და

გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერვისებით ხოლო აღსრულების ეროვნული ბიუროს

მომსახურებით სარგებლობის გამოცდილება ს აქვს მომხმარებელთა იმ შეზღუდულ

ნაწილში რომელმაც შემოსავლების სამსახურის გამოცდების ეროვნული ცენტრის თუ

აღსრულების ბიუროს სერვისით ისარგებლა ამ უწყებების მომსახურების შეფასება საკმაოდ

პოზიტიურია და ძირითადად პერსონალის ყურადღებიანობას კომპეტენტურობას და

მომსახურეობის ოპერატიულობას ეფუძნება

გრაფიკი ბოლო წლის განმავლობაში სხვადასხვა უწყების მომსახურებით სარგებლობა

მოსახლეობის კვლევა
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ელექტრონული სერვისების მიწოდების პოლიტიკა და პრაქტიკა

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების სფეროში სახელმწიფო სერვისების შექმნისა და

მიწოდების ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების მიმართულების გარდა გარკვეული

პროგრესია ელექტრონული სერვისების მიმართულებითაც

● განახლდა ერთიანი ელექტრონული პორტალი მომხმარებელთა

ეკოსისტემის მხარდაჭერის მიზნით გაუმჯობესდა პორტალის ინტერფეისი ნავიგაცია

გამარტივდა პორტალზე ხელმისაწვდომია ფიზიკური პირებისთვის განკუთვნილი

ცენტრალური მთავრობის სერვისი ხოლო იურიდიული პირებისათვის

განკუთვნილი ცენტრალური მთავრობის სერვისი ხელმისაწვდომია კერძო

სექტორის მდე კომუნალური გადასახადიც

● პორტალს დაემატა სპეციალური სექცია იურიდიული პირებისათვის რომელშიც

მხოლოდ იურიდიული პირებისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მომსახურებები

განთავსდა მაგალითად აღსანიშნავია სერვისი რომლის გამოყენებით იურიდიული

პირის დირექტორს ან ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირს შესაძლებლობა

მიეცა პორტალის მეშვეობით ფიზიკურ პირზე გასცეს მინდობილობა და მიანიჭოს

უფლებამოსილება ესა თუ ის სერვისი იურიდიული პირის სახელით მიიღოს რაც

კიდევ უფრო ამარტივებს მათ ყოველდღიურ საქმიანობას მნიშვნელოვანია რომ

უკანასკნელი წლის განმავლობაში მუშაობა კერძო სექტორის რამდენიმე სერვისის

ზე ინტეგრაციის მიმართულებითაც დაიწყო

● წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში მოქალაქის პორტალ ზე

მუნიციპალური ელექტრონული სერვისის ინტეგრირების პროცესი დასრულდა

● მონაცემთა გაცვლის სააგენტო მომხმარებელთა უკუკავშირის გამოხმაურების

ანალიზის საფუძველზე სერვისების გაუმჯობესებას ცდილობს რაც საბოლოო ჯამში

ამ სერვისების გამოყენების მაჩვენებლის გაზრდას შეუწყობს ხელს

● მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი

რომლის მიხედვითაც საჯარო უწყებებს ეკისრებათ ვალდებულება საკუთარი

სერვისები ელექტრონული სახითაც ხელმისაწვდომი გახადონ

● გასული წლის განმავლობაში პორტალს სხვადასხვა მიმართულებებით

გარკვეული სერვისები დაემატა

 
65 მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მუშაობა მიმდინარეობს სადაზღვევო 

სერვისებზე, ხოლო კომუნალურ სერვისები უკვე ინტეგრირებულია. 

https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/10
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- მუნიციპალური სერვისები

- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

- ატომური და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო

- აწარმოე საქართველოში

- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

- სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

- ქონების ეროვნული სააგენტო

- საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული

კომისია

- მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

- ბიზნეს ომბუცმენი

- სამეწარმეო რეესტრი

- ქონების რეგისტრაცია

- გირავნობა იპოთეკის რეესტრი

- სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

- ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრი

საერთაშორისო პარტნიორების ხელშეწყობით შესაძლებელი გახდა ელექტრონული

მმართველობის ფარგლებში დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების სისტემატიზება

ელექტრონული მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების სატრენინგო მასალების

მომზადებისათვის საჯარო მოხელეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა საბაზისო კიბერ

უსაფრთხოების ტრენინგის კურსი ელექტრონული სერვისების შექმნასა და განვითარებაში

ასევე საინფორმაციო სისტემებსა და კიბერ უსაფრთხოებაში ტრენინგი ზე მეტმა საჯარო

მოხელემ გაიარა მათ შორის მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თანამშრომლებმა და სხვა

უწყებების წარმომადგენლებმა ამასთან შეიქმნა ელექტრონული მმართველობისა და კიბერ

უსაფრთხოების ტრენინგის ელექტრონული სასწავლო მოდული რომელიც გრძელვადიან

პერსპექტივაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს

ელექტრონული სერვისების მიწოდების სფეროში მიღწეული შედეგების გაზიარებისა და

მაღალი რეპუტაციის მოპოვების მიზნით ჩამოყალიბდა კომპეტენციის ცენტრის კონცეფცია

სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებისგან შეგროვდა ინფორმაცია ქვეყნის წარმატებული

რეფორმის შესახებ და კომპეტენციის ცენტრის ვებგვერდზე განთავსდა რომელიც საანგარიშო

პერიოდში ამოქმედდა კომპეტენციის ცენტრის ამოცანაა დაინტერესებულ ქვეყნებსა და

საქართველოში სტუმრად მყოფ დელეგაციებს საქართველოს რეფორმებისა და მიღწევების
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შესახებ ინფორმაცია გააცნოს და დაინტერესების შემთხვევაში მათ ამ რეფორმების

განხორციელებაში დაეხმაროს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გაეროს უნივერსიტეტის

ელექტრონული მმართველობის დანაყოფთან გაფორმდა მემორანდუმი რომელიც

ელექტრონული მმართველობის კუთხით საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებასა და ერთობლივი

ღონისძიებების ჩატარებას ითვალისწინებს

წელს განხორციელებული შუალედური რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები

ადასტურებს რომ წელთან შედარებით მთელი საქართველოს მასშტაბით

ელექტრონული ბარათის ფლობის მაჩვენებელი ით გაიზრდა

გრაფიკი ელექტრონული პირადობის მოწმობის ფლობა მოსახლეობის კვლევა

თუმცა რაც შეეხება ბარათის ელექტრონული ოპერაციების შესასრულებლად გამოყენებას

ამ თვალსაზრისით მოსახლეობის ცნობიერების დონე ძალზე დაბალია შესაბამისად ამ

სერვისს არც იყენებენ მოსახლეობის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების მიხედვით

ბარათის მფლობელთა აბსოლუტური უმრავლესობა აცხადებს რომ არასოდეს

განუხორციელებია რამე სახის ელექტრონული ოპერაცია ამ თვალსაზრისით წელთან

შედარებით პოზიტიური დინამიკა არ ფიქსირდება როგორც აღინიშნა ზოგადად

მოსახლეობაში ელექტრონული სერვისების შესახებ ცნობიერების დონე ძალიან დაბალია

რადგან როგორც კვლევის ფარგლებში განხორციელებული ჯგუფური დისკუსიების დროს

გამოიკვეთა როგორც თბილისში ისე რეგიონებში მოქალაქეებმა არ იციან რა სახის

ოპერაციების განხორციელება შეუძლიათ ელექტრონულად

ელექტრონული სერვისების ცნობადობისა და გამოყენების დაბალ მაჩვენებელზე მეტყველებს

ის ფაქტიც რომ რესპონდენტთა აბსოლუტურ უმრავლესობას საჯარო დაწესებულებებში

ელექტრონული ფორმით რამე განცხადების წარდგენის გამოცდილება არ აქვს და სერვისის

მიღების მიზნით ერთმნიშვნელოვნად უპირატესობას საჯარო უწყებაში პირად ვიზიტს

ანიჭებს საქართველოს მოსახლეობაში მათი წილი ვინც საჯარო უწყების ვებგვერდიდან

ჩამოტვირთა ელექტრონული ფორმა ან ელექტრონულად წარადგინა შევსებული ფორმა

ძალზე მცირეა და შესაბამისად მონაცემები იმდენად მწირია რომ რეგიონული და ან

სხვა ტიპის ანალიზის საშუალებას არ იძლევა
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რაც შეეხება საჯარო უწყებების ვებგვერდების გამოყენებას ინფორმაციის მიღების მიზნით ამ

თვალსაზრისით წელთან შედარებით გაუმჯობესება შეიმჩნევა თუ საბაზისო კვლევის

განხორციელების დროს მოსახლეობის მხოლოდ აცხადებდა რომ მოუპოვებია

ინფორმაცია საჯარო უწყებების ვებგვერდებიდან წელს მაჩვენებელი მდე

გაიზარდა ეს მაჩვენებელი თავისთავად სერვისების სფეროში ონლაინ რესურსების

გამოყენების დაბალ ხარისხზე მიუთითებს თუმცა ამ თვალსაზრისით არსებულ პოზიტიურ

დინამიკასაც აჩვენებს

გრაფიკი ინფორმაციის წყაროდ საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდების გამოყენება

მოსახლეობის კვლევა

საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებს შორის ყველაზე მაღალი მოხმარების მაჩვენებელი

იუსტიციის სახლს აქვს მათ შორის ვისაც ინფორმაცია მოუპოვებია რომელიმე საჯარო

დაწესებულების ვებგვერდიდან სწორედ ამ უწყების ვებგვერდის მომხმარებელია

შემდეგი ყველაზე ხშირად დასახელებული ვებგვერდებია შემოსავლების სამსახურის

მოქალაქის პორტალი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი

და საპენსიო სააგენტოს პორტალი ყველა სხვა ვებგვერდის დასახელების სიხშირე

ძალიან დაბალია

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ზოგადად ელექტრონული სერვისების მიმართ დადებითი

დამოკიდებულება გამოვლინდა და თითქმის არც ერთ რესპონდენტს სხვადასხვა სერვისის

ელექტრონულად მიღების არასასურველობის ან რაიმე ტიპის უარყოფითი

დამოკიდებულების შესახებ არ მიუთითებია თუმცა რეალურად ის ძალიან ცოტას თუ

გამოუყენებია

რესპონდენტთა უმრავლესობა ელექტრონული სერვისების არგამოყენების მიზეზად

საჭიროების არარსებობას ასახელებს თუმცა მათი დიდი ნაწილი საჯარო უწყებებში ისეთი

სერვისის მიღების მიზნით რომლის ელექტრონულად განხორციელებაც შესაძლებელია

პირად ვიზიტს ამჯობინებს შესაბამისად ელექტრონული სერვისების ცნობადობის გაზრდა

მათი გამოყენების მაჩვენებლის გაზრდისათვის უმნიშვნელოვანესია
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მომსახურების ინკლუზიურობა და ხარისხის უზრუნველყოფა

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების სფეროში რეფორმის მნიშვნელოვანი ამოცანა

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოქალაქეებისთვის სერვისების ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაა შესაბამისად საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიმართულებით დასახულ ამოცანებს შორის

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე იმ მოქალაქეებისთვის განიხილავს სერვისების

ხელმისაწვდომობას როგორებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

ხანდაზმული პირები უცხოელები ბავშვიანი ოჯახები და სხვა

ასევე დონორი ორგანიზაციების დახმარებითა და საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით

შემუშავებული სახელმწიფო სერვისების დიზაინისა და მიწოდების პოლიტიკის დოკუმენტი

ცალკე ამოცანად ითვალისწინებს სახელმწიფო სერვისების მიწოდების ხარისხის

გაუმჯობესებას განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებისთვის რისთვისაც

სერვისის მიმწოდებლებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი ხელმისაწვდომი

ინფრასტრუქტურა და პროცედურები პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად ეს უნდა

ეხებოდეს როგორც ელექტრონულ ისე ფიზიკურ სივრცეში მიწოდებულ სერვისებთან

დაკავშირებულ ინფრასტრუქტურასა და პროცედურებს

ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მოსახლეობის კვლევის შედეგები საქართველოს ყოველი

მეოთხე მოქალაქის აღქმით საჯარო უწყებებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

პირებისთვის არ არის შექმნილი ისეთი გარემო რომელიც მათ მომსახურებით სარგებლობის

საშუალებას მისცემდა თვლის რომ ამ კუთხით პრობლემა არ არსებობს და საჯარო

უწყებებში არსებული გარემო სრულად ადაპტირებულია ნახევარზე მეტი კი მიიჩნევს

რომ შშმ პირებისთვის გარემო ნაწილობრივ ადაპტირებულია

გრაფიკი საჯარო უწყებებში სერვისის მისაღებად შშმ პირებისთვის შესაბამისი გარემოს არსებობის

შეფასება მოსახლეობის კვლევა

თითქმის იდენტური სურათია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებს

მორგებულ მომსახურებებთან დაკავშირებითაც საქართველოს მოსახლეობის ის აზრით

მომსახურებები მათზე სრულიად მორგებულია მიიჩნევს რომ ნაწილობრივ ხოლო
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მეოთხედის აღქმით საჯარო მომსახურებები არ არის მორგებული შშმ პირების

საჭიროებებზე

გრაფიკი საჯარო მომსახურებების შშმპ ების საჭიროებებზე მორგების შეფასება მოსახლეობის

კვლევა

კვლევის თვისებრივი კომპონენტის ფარგლებში ფოკუსური ჯგუფური დისკუსიის

მონაწილეებმა გამოთქვეს მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად ეფექტურია

საჯარო უწყებების ურთიერთობა მოსახლეობის კონკრეტულ ჯგუფებთან მაგალითად

მარტოხელა დედებთან შშმ პირებთან სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასთან და ა შ

ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული აქცენტი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე

კეთდება დისკუსიის მონაწილეები თანხმდებიან რომ მათთვის ქულების მინიჭების პროცესი

ხშირ შემთხვევაში არასამართლიანია კერძოდ ბუნდოვანია კრიტერიუმები რომლითაც

პირის სოციალურად დაუცველობის სტატუსი განისაზღვრება

ეს სოციალური სტატუსი ზოგს ოცნებად აქვს ქცეული და ვერ გაიგებ ვის აქვს და ვის არა ქალი

წელი თბილისის მაცხოვრებელი

ჩემს თანამშრომელს რომ მისცეს სოციალური უთხრეს როგორც კი გაგიუქმდება ბინიდან

გამოგიშვებენ ორივესო ჯერ არ შესულა და ეშინია რომ გამიუქმდეს გამიშვებენო ქალი წელი

თბილისის მაცხოვრებელი

სოციალური აგენტები რომ მოდიან არასწორია ფართით სხვისი ფართით როგორ უნდა მიანიჭო მას

ქულა ან სხვა რამე ან სამადლოდ ვინმე რამე ნივთს გაჩუქებს და ამიტომ დააკლებენ ქალი

წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

ჯგუფური დისკუსიის მონაწილეთა შორის თანხმობაა იმასთან დაკავშირებით რომ

ხსენებული მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს სახელმწიფოსგან მეტი ყურადღება

სჭირდებათ დისკუსიის მონაწილეთა აზრით რეალურად მოწყვლადი ჯგუფები არანაირი

პრივილეგიით არ სარგებლობენ და საჯარო უწყებები ხშირ შემთხვევაში მათთან ეფექტურ

ურთიერთობას ვერ ახერხებენ
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ზოგადად არის ფონი რომ ასეთი ადამიანები ვერ სარგებლობენ ბევრი სერვისით ტრანსპორტითაც კი

ვერ გადაადგილდებიან მარტო კაცი წელი თბილისის მაცხოვრებელი

მე არ მქონია ურთიერთობა მაგრამ ასეთი წარმოდგენა მრჩება რომ არავითარი პრივილეგია არ აქვთ

უნდა ჰქონდეთ და არ აქვთ კაცი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

ვარ მარტოხელა დედა ისიც მარტოხელაა ქმარს გაცილებულია და თვითონ ზრდის ის გოგო მაგრამ

რახან გვარი აქვს ქმრის იმიტომ არ ეხმარება სახელმწიფო არც მე მეხმარება

ქალი წელი ქუთაისის მაცხოვრებელი

საჯარო მმართველობის რეფორმის გენდერული ასპექტები

გენდერულად მგრძნობიარე ასპექტების იდენტიფიცირების მიზნით გენდერული საკითხები

შესწავლილ იქნა კვლევის თითოეული კომპონენტის მეორადი მასალების ანალიზი საჯარო

მოხელეებისა თუ მოსახლეობის გამოკითხვა ფარგლებში

ზოგადად საჯარო სექტორში ქალთა წარმომადგენლობას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს

გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოები იმ წესებს ქმნიან რომელთაც ადამიანთა უფლებებზე

ქცევებსა და ცხოვრებისეულ არჩევანზე აქვთ ზეგავლენა მიიჩნევა რომ საჯარო სამსახურში

და განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა წარმომადგენლობის

ზრდა წინ წამოსწევს ისეთ საკითხებს როგორებიც უმცირესობათა და მოწყვლადი ჯგუფების

უფლებებია

აღსანიშნავია რომ საქართველოს პარლამენტმა წლის მარტს გენდერული

თანასწორობის შესახებ კანონი მიიღო რომლის მიზანი საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა

სფეროში სქესობრივი ნიშნით დისკრიმინაციის აღკვეთა და ქალისა და მამაკაცის თანასწორი

უფლებების თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის სათანადო

პირობების შექმნაა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მე მუხლით რომელიც

შრომით ურთიერთობებში გენდერულ თანასწორობას უკავშირდება სახელმწიფო ხელს უნდა

უწყობდეს დასაქმების თანაბარ ხელმისაწვდომობას ორივე სქესის პირთათვის ამასთან

მნიშვნელოვანია ქალებისა და მამაკაცებისათვის სახელმწიფო სერვისების თანაბარი

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების პროცესში

ქალების განსაკუთრებული საჭიროებების ასეთის არსებობის შემთხვევაში გათვალისწინება

საჯარო სამსახურის ბიუროს ყოველწლიური ანგარიშებიდან ჩანს რომ წლის შემდეგ

ქალი თანამშრომლების რაოდენობა საჯარო სამსახურში სტაბილურად წლიურად ით

იზრდება ქალი თანამშრომლების ზრდა შსს ს მონაცემების გამოკლებით კიდევ უფრო

დიდია წელს და წელს იგივე ეხება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე

ქალთა დასაქმებას წელთან შედარებით წელს ით მეტი ქალია დასაქმებული

ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ხოლო წელს წინა წელთან შედარებით მათი
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რაოდენობა ით გაიზარდა რაც გენდერული თანასწორობის მიმართულებით საკმაოდ

შთამბეჭდავი მაჩვენებელია

გრაფიკი ქალი თანამშრომლების წილი საჯარო სამსახურში მეორადი მონაცემი

საჯარო სამსახურის ბიუროს წლის ანგარიშის მიხედვით გენდერული თანასწორობის

მიღწევის თვალსაზრისით შეიძლება წინსვლად ისიც ჩაითვალოს რომ ხელმძღვანელი

თანამდებობები გამოთვლილია პირველი და მეორე რანგის თანამდებობების მიხედვით რაც

ერთი მხრივ სწორია მეორე მხრივ კი საერთაშორისოდ მიღებული ინდიკატორების

მიხედვით სასურველია მონაცემების მეტად დისაგრეგაცია პირველი და მეორე რანგის

მოხელეების მონაცემების ცალ ცალკე წარმოდგენა ამავე დროს საჯარო სამსახურის

ბიუროს ანგარიშები არ იძლევა ინფორმაციას ისეთ ინდიკატორებზე რომლებიც უკეთ

აღწერდა გენდერულ სიტუაციას მაგალითად რომელ სფეროებში არიან ქალები

წარმოდგენილი პირველი და მეორე რანგის თანამდებობებზე როგორც საერთაშორისო

კვლევა აჩვენებს ყოფილ სსრკ ქვეყნებში ქალები ძირითადად სოციო კულტურულ

 
66 სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის 2017 წლის ანგარიში. 
67 სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში.  
68 Women in Power and Decision Making in the Eastern-Partnership Countries. Study Report, 2015. 

https://library.euneighbours.eu/content/women-power-and-decision-making-eastern-partnership-study-report 
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სფეროებში არიან წარმოდგენილი რაც ჰორიზონტალურ სეგრეგაციაზე მიუთითებს ეს კი

გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის მაგ შრომის საერთაშორისო

ორგანიზაცია ზემოთ განხილულ ვერტიკალურ სეგრეგაციასთან ერთად გენდერული

უთანასწორობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია

ოფიციალური სტატისტიკის გარდა კვლევის შედეგების ანალიზმაც გამოავლინა რომ

საჯარო მოხელეების აღქმით ბოლო ათწლეულის განმავლობაში გენდერული თანასწორობის

თვალსაზრისით საქართველოში სიტუაცია გაუმჯობესებულია ამასთან კვლევის

ფარგლებში გამოკითხული დაინტერესებული მხარეების აბსოლუტური უმრავლესობა

ხაზგასმით აღნიშნავს რომ საჯარო სამსახურში ქალებსა და კაცებს დასაქმებისა და

დაწინაურების თანაბარი შესაძლებლობები აქვთ და მიდგომა გენდერული თვალსაზრისით

უნიფიცირებულია შესაბამისად საკანონმდებლო ჩარჩო საჯარო სამსახურში ქალთა თანაბარ

მონაწილეობას უზრუნველყოფს და რაიმე ტიპის დამატებით ბარიერს არ ქმნის

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ საჯარო მოხელეთა შუალედური კვლევის ფარგლებში გენდერულ

ჭრილში მნიშვნელოვანი სხვაობები არ გამოვლენილა როგორც ქალი ისე კაცი საჯარო

მოხელეების მხოლოდ იზიარებს მოსაზრებას რომ მათ უწყებაში ხელმძღვანელობის
მხრიდან გენდერული ნიშნით საქმიანობების მკვეთრი გამიჯვნა ხდება ამასთან იმ საჯარო

მოხელე ქალებისა და კაცების წილი რომლებიც თვლიან რომ საჯარო სამსახურში
თანამშრომელთა შერჩევისა და განთავისუფლების პროცესი სამართლიანად ხორციელდება
და ასევე სამართლიანად ხდება თანამშრომლებისათვის პროფესიული განვითარების
შესაძლებლობის მიცემა თითქმის თანაბარია

მიუხედავად იმისა რომ გენდერული ნიშნით საჯარო მოხელეთა კვლევამ მნიშნელოვანი

სხვაობები არ გამოავლინა მაინც შეიძლება რამდენიმე ისეთი საკითხის გამოყოფა

რომლებშიც ქალებისა და კაცების მოსაზრებები და დამოკიდებულებები განსხვავებულია

- იმ მოსაზრებას რომ საჯარო უწყებაში კარიერული წინსვლა დამსახურებაზეა
დამოკიდებული უფრო მეტი კაცი იზიარებს ვიდრე ქალი შესაბამისად და

- კაცი საჯარო მოხელეები მეტად არიან დარწმუნებული იმაში რომ არ დაისჯებიან
უწყების შიგნით ნებისმიერი ფორმალური პროცედურის წამოწყებისთვის ზემდგომის
გადაწყვეტილების გასაჩივრების ჩათვლით შესაბამისად და

რაც შეეხება სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის თვალსაზრისით არსებულ გენდერულ

სხვაობებს საჯარო მმართველობის რეფორმის შუალედური კვლევის ფარგლებში ყველა

მონაცემი სერვისებით სარგებლობისა და კმაყოფილების თვალსაზრისით გენდერულ

ჭრილში გაანალიზდა უნდა აღინიშნოს რომ უწყებათა უმრავლესობაში სერვისების

ხელმისაწვდომობისა და კმაყოფილების დონის მიხედვით ქალებისა და კაცების შეფასებები

არ განსხვავდება გამონაკლისია სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისები რომელთა

 
69 Women in Power and Decision Making in the Eastern-Partnership Countries. Study Report, 2015 
70 Gender equality in public administration, UNDP, 2017. https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP-

Gender%20equality%20in%20public%20administration.pdf  

https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP-Gender%20equality%20in%20public%20administration.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP-Gender%20equality%20in%20public%20administration.pdf
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ცნობადობა ქალების ჯგუფში მამაკაცების ჯგუფში არსებულ იმავე მაჩვენებელს აღემატება

- სოციალური სააგენტოს პროგრამების შესახებ რომლებიც ოჯახში ძალადობის

მსხვერპლი ქალებისა და შშმ პირების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეა მიმართული

გამოკითხული ქალების ს სმენია მაშინ როცა ამ სერვისების შესახებ კაცების

მხოლოდ მა იცის

- ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების პროგრამების შესახებ ქალების ს სმენია

მამაკაცებში კი ამ პროგრამის შესახებ ა ინფორმირებული

- ქალთა სოციალური საკითხების პროგრამების შესახებ ინფორმირებულია ქალების

და მამაკაცების

მთლიანობაში სოციალური სააგენტოს პროგრამების შესახებ ქალები უფრო ინფორმირებული

არიან ვიდრე მამაკაცები რაც შეიძლება იმით აიხსნას რომ ქალებს ამ სამსახურებთან მეტი

შეხება აქვთ და შესაბამისად უფრო ხშირად აქვთ მიმართვის საჭიროება ეს კი უშუალოდ

უკავშირდება ოჯახში მათ ტრადიციულ მოვალეობებს

განსხვავებული დამოკიდებულება დაფიქსირდა საჯარო სამსახურში დასაქმებასთან

დაკავშირებითაც საინტერესოა რომ საჯარო სამსახურში დასაქმება ქალებისათვის უფრო

მიმზიდველია ვიდრე მამაკაცებისათვის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით

საჯარო სამსახურში დასაქმებას ქალების ისურვებდა კაცებში კი ეს მაჩვენებელი ია
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დანართი კვლევის ფარგლებში განხილული დოკუმენტების ჩამონათვალი

 საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი

 პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის სტრატეგია

 საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების შესახებ კონსოლიდირებული

ანგარიში საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს სამდივნო

 საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა

 საჯარო სამსახურის ბიუროს წლის ანგარიში

 საჯარო სამსახურის ბიუროს წლის ანგარიში

 საქართველოში პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის რეფორმის საბაზისო

კვლევის ანგარიში წ

 საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან

დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება წლის ნოემბერი

 პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტის პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელოს

დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება წლის

დეკემბერი

 ციფრული საქართველო ელექტრონული საქართველოს სტრატეგია და სამოქმედო

გეგმა წლებისთვის

 საქართველოს კონსტიტუცია

 საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

 საქართველოს კანონი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ

 საქართველოს მთავრობის რეგლამენტი საქართველოს მთავრობის დადგენილება

წლის თებერვალი

 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის დებულება საქართველოს მთავრობის

დადგენილება წლის ივნისი

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საჯარო სამსახურის ბიუროს დებულება

საქართველოს მთავრობის დადგენილება წლის თებერვალი
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 პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარების წესისა და თემატიკის

განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება წლის

მაისი

 საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება წლის აპრილი

 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის საჯარო მმართველობის რეფორმის

ხელშეწყობა საქართველოში წლის ანგარიში საქართველო

 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის საჯარო მმართველობის რეფორმის

ხელშეწყობა საქართველოში წლის ანგარიში საქართველო
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დანართი და წლის პირველ ნახევარში

გამოცემული ამოქმედებული კანონქვემდებარე აქტების ჩამონათვალი

ნორმატიული აქტის დასახელება მიღების

თარიღი
ძალაში შესვლის თარიღი

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სერტიფიცირების

ჩატარების წესისა და თემატიკის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

გამოქვეყნდა

ძალაში შევიდა

გამოქვეყნებისთანავე

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული

განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის

პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის

დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

გამოქვეყნდა

ძალაში შევიდა

გამოქვეყნებისთანავე

პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა

დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების

წესის შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული

მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის

განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

გამოქვეყნდა

ძალაში შევიდა

გამოქვეყნებისთანავე

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და

პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის მიერ პროფესიული

განვითარებისათვის შვებულებით სარგებლობის წესისა და

პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

გამოქვეყნდა

ძალაში შევიდა

გამოქვეყნებისთანავე

პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი

მივლინებით გაგზავნის წესის მისი სამსახურებრივი

მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის

ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის ღამის

საათებში დასვენების და უქმე დღეებში

ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში

საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

დადგენილება ამოქმედდა

საჯარო დაწესებულებაში

შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს კანონის

ამოქმედებასთან ერთად
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ნორმატიული აქტის დასახელება მიღების

თარიღი
ძალაში შესვლის თარიღი

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სტანდარტული

ფორმების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის

დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასების

მინიჭების წესისა და პირობების შესახებ საქართველოს

მთავრობის დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობების

თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი

სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის

შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება


