
ხედვა

სტრატეგიული 
პრიორიტეტი 

მიზანი 1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

ამოცანა 1.1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 56% 61% 68%

რისკი:

1.1.1.1 1.1.1.1 (1)

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტი

2023
I კვარტალი

1.1.1.2 1.1.1.2 (1)

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტი

2023
IV კვარტალი

2024 
IV კვარტალი

დანართი

საბაზისო

კომუნიკაციის სტრატეგიის განახლება 

თანამშრომლობის ფორმატების გაძლიერება პოლიტიკურ პარტიებთან, 
საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციებთან 
საარჩევნო საკითხების ექსპერტებთან და მედია ორგანიზაციებთან 

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება

თანამშრომლობის ფორმატების შეფასება ჩართული მხარეების 
(პოლიტიკური პარტიები, საერთაშორისო და ადგილობრივი 
დამკვირვებელი ორგანიზაციები, შშმ პირების, ეთნიკური 
უმცირესობებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე 
არასამთავრობო ორგანიზაციები) მიერ

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები

სამიზნე

საარჩევნო ადმინისტრაციის 2023-2026 წლების სტრატეგიის
2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა

•სამიზნე აუდიტორიის რაოდენობა
•კომუნიკაციის არხების რაოდენობა

აქტივობა 
დადასტურების 

წყარო

• გამართული შეხვედრების და მონაწილეთა 
რაოდენობა
• მონაწილეთა მიერ თანამშრომლობის 
ფორმატის შეფასება

სამიზნე

1. სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები
2. გამოკითხვის შედეგების ანგარიში

გავლენის ინდიკატორი 
1.1:

ჩართული მხარეების (პოლიტიკური პარტიები, საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები) დაინტერესების ნაკლებობა თანამშრომლობისთვის შეთავაზებული ფორმატების მიმართ

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.1.1:

ჩვენ ვატარებთ თავისუფალ, გამჭვირვალე და სამართლიან არჩევნებს, რომელსაც ენდობიან საქართველოს მოქალაქეები

საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება

საზოგადოების ინფორმირება და განათლება

საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული ინფორმირების 
კამპანიების შეფასება ამომრჩეველთა მიერ

საბაზისო

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

დადასტურების წყარო:



ამოცანა 1.2:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი

14* 
*ცესკოს ვებგვერდი; სოციალური 
ქსელები; ცესკოს ბრიფინგები; 
სარეკლამო რგოლები საჯარო 

აქციები; საინფორმაციო პოსტერი; 
ფლაერი; ცესკოს კონტაქტ-ჰაბი; 

პირდაპირი კომუნიკაციის ჩართულ 
მხარეებთან; ვიდეო ინსტრუქცია 
საარჩევნო უბნებზე; ტელევიზია; 

რადიო; ბეჭდური მედია; 
საინფორმაციო სააგენტოების 
გვერდები; გარე ბანერები

14 14

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი

338*

* მათ შორის 44 ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ სოფლებში, 

"ვესაუბრებით ამომრჩეველს" 
ფარგლებში

რისკი:

1.2.1.1 1.2.1.1 (1)

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტი

2023 
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

1.2.1.2 1.2.1.2 (2)

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

2023  
II,III კვარტალი

2024
II,III კვარტალი

1.2.1.3 1.2.1.3 (2)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

2023
II,III კვარტალი

2024
II-IV კვარტალი

სამიზნე
დადასტურების წყარო:

1. სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ანგარიში

საბაზისო

შესრულების ვადა

ინფორმაციის გავრცელება საარჩევნო სიახლეებისა და ტექნოლოგიების შესახებ

ინფორმირებისთვის გამოყენებული მექანიზმების რაოდენობა (მათ 
შორის შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობებისთვის)

საინფორმაციო ღონისძიებების რაოდენობა (მათ შორის მაღალმთიანი 
რეგიონების, შშმ და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 
ამომრჩევლებისთვის)

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
აქტივობის შედეგის ინდიკატორი 

დადასტურების წყარო:

1. სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ანგარიში
2. სწავლების ცენტრის ანგარიში

საზოგადოების დაბალი ინტერესი საინფორმაციო ღონისძიებებზე დასწრების მიმართ

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.2.1:

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.2.2:

საბაზისო

აქტივობა 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

საინფორმაციო-სარეკლამო კამპანიის განხორციელება

• საინფორმაციო კამპანიის კონცეფცია 
შექმნილია
• გავრცელებული მასალების რაოდენობა (მათ 
შორის ეთნიკური უმცირესობებისთვის და შშმ 
პირებისთვის)
• გავრცელების არხების რაოდენობა (მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში)

საარჩევნო სიახლეებისა და ტექნოლოგიების შესახებ კამპანიური 
ხასიათის საინფორმაციო ღონისძიებების განხორციელება

საარჩევნო ტექნოლოგიების სიახლეებზე ახალგაზრდებთან 
საინფორმაციო კურსის განხორციელება

• საინფორმაციო ღონისძიების გეგმა შექმნილია
• ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 73 
საოლქო საარჩევნო კომისიებისა და სამიზნე 
ჯგუფების მიხედვით (მათ შორის ეთნიკური 
უმცირესობები, შშმ პირები)

• ჩატარებული საინფორმაციო კურსების 
რაოდენობა
• მონაწილეთა რაოდენობა



1.2.1.4 1.2.1.4 (1)
სამუშაო ჯგუფის 

ანგარიში
სამუშაო ჯგუფი

2023
I-IV

კვარტალი

1.2.1.5 1.2.1.5 (1)
თემატური 
მოკვლევის 
ანგარიში

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტი

2023
IV კვარტალი

2024 
IV კვარტალი

ამოცანა 1.3:

საბაზისო

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 1 1 1

საბაზისო

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 27021
2022 წლის

მაჩვენებელს +5%
2024 წლის 

მაჩვენებელს +5%

რისკი:

1.3.1.1 1.3.1.1 (1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

საარჩევნო 
პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

2023 
IV კვარტალი

2024
IV კვარტალი

1.3.1.2 1.3.1.2  (1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

2023
I-III კვარტალი

2024
I-III კვარტალი

1.3.1.3 1.3.1.3 (1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
დეპარტამენტი

2023
IV კვარტალი

2024
II, III კვარტალი

• პარტიების, ადგილობრივი არასამთავრობო და 
მედია ორგანიზაციების რაოდენობა
• მონაწილეთა რაოდენობა

აქტივობა 

საარჩევნო ადმინისტრაციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის 
მონიტორინგი, დეზინფორმაციაზე და ყალბ სიახლეებზე რეაგირება

• კონცეფცია და ტექნიკური დავალება 
შექმნილია
• პროგრამა შექმნილია და ტესტირებულია
• პროგრამის შესახებ საზოგადოება 
ინფორმირებულია
• პროგრამის მომხმარებელთა რაოდენობა

• თემატური მოკვლევის ანგარიში 
გამოქვეყნებულია

ამომრჩევლებისა და ჩართული მხარეების სწავლება

საინფორმაციო/სასწავლო პროგრამებში მონაწილეთა უმეტესობის 
დადებითი შეფასება

საინფორმაციო/სასწავლო პროგრამებში მონაწილეთა კუმულატიური 
რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი ინტერესი საინფორმაციო/სასწავლო პროგრამების მიმართ

დადასტურების წყარო:

1. სწავლების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.3.1:

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 1.3.2:

დადასტურების 
წყარო

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადააქტივობის შედეგის ინდიკატორი

• საჯარო სკოლების რაოდენობა
• განხორციელების არეალი
• მონაწილეთა რაოდენობა

 •უნივერსიტეტების რაოდენობა
 •განხორციელების არეალი
 •მონაწილეთა რაოდენობა

საჯარო სკოლებში XI-XII კლასის მოსწავლეებისთვის საინფორმაციო-
სასწავლო პროგრამის განხორციელება 

უნივერსიტეტებში სემესტრული სასწავლო პროგრამის „საარჩევნო 
სამართალი“ განხორციელება

პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი არასამთავრობო და მედია 
ორგანიზაციების საარჩევნო ტექნოლოგიების სიახლეებზე 
საინფორმაციო კურსის განხორციელება

დადასტურების წყარო:

1. სწავლების ცენტრის ანგარიში
2. სამუშაო ჯგუფების ანგარიშები

სამიზნე

სამიზნე

სასწავლო-საინფორმაციო ინტერნეტ თამაშის შექმნა 



1.3.1.4 1.3.1.4  (1)
სამუშაო ჯგუფის 

ანგარიში
სამუშაო ჯგუფი

საარჩევნო 
პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

2023
III კვარტალი

2024 
III კვარტალი

1.3.1.5 1.3.1.5 (1)
სამუშაო ჯგუფის 

ანგარიში
სამუშაო ჯგუფი

საარჩევნო 
პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

2023
III კვარტალი

2024 
III კვარტალი

მიზანი 2:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 87% 90% 90%

ამოცანა 2.1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 2 1 1

რისკი:

2.1.1.1 2.1.1.1 (1)
იურიდიული 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

იურიდიული 
დეპარტამენტი

2024 
II კვარტალი

2.1.1.2 2.1.1.2 (1)
იურიდიული 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

იურიდიული 
დეპარტამენტი

2023
II კვარტალი

2.1.1.3 2.1.1.3 (1)
იურიდიული 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

იურიდიული 
დეპარტამენტი

2024 
IV კვარტალი

2.1.1.4 2.1.1.4 (1)
იურიდიული 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

იურიდიული 
დეპარტამენტი

2023
II კვარტალი

2024 
IV კვარტალი

გავლენის ინდიკატორი 
2.1:

დადასტურების 
წყარო

• სახელმძღვანელო განახლებულია
• საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა

• შესწავლილი სამართლებრივი აქტების 
რაოდენობა
• რეკომენდაციების დოკუმენტი 
მომზადებულია

• საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ 
გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა
• სამოქმედო გეგმაში გასათვალისწინებელი 
საკითხები იდენტიფიცირებულია

• სტატისტიკა დამუშავებული და 
გამოქვეყნებულია
• საჩივრების სამართლებრივი ანალიზის 
დოკუმენტი შექმნილია

საარჩევნო დავების სახელმძღვანელოს განახლება

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული სამართლებრივი 
აქტების ანალიზის განხორციელება და რეკომენდაციების შემუშავება

დამკვირვებელი ორგანიზაციების ანგარიშების ანალიზის 
განხორციელება

არჩევნების დროს ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული 
საჩივრების სამართლებრივი და სტატისტიკური ანალიზი 

აქტივობა 

სასამართლოს მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციის გასაჩივრებული 
გადაწყვეტილებების ძალაში დატოვების მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 2.1.1:

 •კონცეფცია განახლებულია
 •მონაწილეთა რაოდენობა

სასწავლო პროგრამების „ცესკოს ახალგაზრდული ბანაკების“ 
განხორციელება

 •სკოლის კონცეფცია შექმნილია
 •სკოლების რაოდენობა
 •განხორციელების არეალი
 •მონაწილეთა რაოდენობა

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

საარჩევნო დავების გადაწყვეტის პროცესის გაუმჯობესება

საარჩევნო დავების განხილვასთან დაკავშირებით OSCE/ODIHR-ის 
სადამკვირვებლო მისიის მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ 
გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა

დადასტურების წყარო:

1. იურიდიული დეპარტამენტის ანგარიში

სამიზნე

სამიზნე

სასწავლო პროგრამის  „საარჩევნო განვითარების სკოლის“ 
განხორციელება

სამართალწარმოების პროცესის განვითარება

1.OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ რეკომენდაციების არაერთგვაროვანი გათვალისწინება

საბაზისო

საბაზისო

დადასტურების წყარო:

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი



ამოცანა 2.2:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 34 40 40

სამიზნე

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 1 1 1

რისკი:

2.2.1.1 2.2.1.1 (1)
იურიდიული 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

იურიდიული 
დეპარტამენტი

2023 
I, II კვარტალი

2.2.1.2
2.2.1.2 

იურიდიული 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

იურიდიული 
დეპარტამენტი

2024
II, III კვარტალი

დადასტურების 
წყარო

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 2.2.1:

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 2.2.2:

• ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა
• მონაწილეთა რაოდენობა

მომზადებული წინადადებების რაოდენობა
ნორმატიულ აქტებში შესაძლო ცვლილებებთან დაკავშირებით 
წინადადების მომზადება

ჩართული მხარეებისთვის ტრენინგების ორგანიზება არჩევნების 
სამართლებრივი ნორმების ერთგვაროვანი აღქმისთვის

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი

სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესება

სამიზნე
დადასტურების წყარო:

1. იურიდიული დეპარტამენტის ანგარიში

დადასტურების წყარო:

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

საბაზისო

საბაზისო

ცესკოს მიერ წარდგენილი წინადადებების გაუთვალისწინებლობა საკანონმდებლო ორგანოს მიერ

1. იურიდიული დეპარტამენტის ანგარიში

საარჩევნო პროცედურების დაზუსტებისთვის ცესკოს მიერ მიღებული 
დადგენილებების რაოდენობა

ცესკოს მიერ საკანონმდებლო ორგანოში წინადადებების წარდგენა



სტრატეგიული 
პრიორიტეტი 

მიზანი 3:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 1 1 1

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 1 1 1

ამოცანა 3.1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

რისკი:

3.1.1.1
3.1.1.1

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I -IV კვარტალი

3.1.1.2
3.1.1.2

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I -IV კვარტალი

ინსტიტუციური ანალიზის განხორციელება 

• ინსტიტუციური ანალიზის 
განხორციელებულია
• ცესკოს აპარატის სამუშაოს 
ეფექტიანობის ანალიზის შედეგები და 
რეკომენდაციები წარდგენილია
• ISO ხარისხის სერტიფიკატი 
განახლებულია

ცესკოს აპარატის საქმიანობის ბიზნეს პროცესების 
ოპტიმიზაცია

• ცესკოს აპარატის საქმიანობის ბიზნეს 
პროცესები განახლებულია 
• ბიზნეს პროცესები შესაბამისობაშია 
თანამშრომელთა სამუშაო 
აღწერილობებთან

არასაკმარისი კვალიფიციური ადამიანური რესურსი

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

მართვის ხარისხის გაუმჯობესება

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 3.1.1:

თანამშრომლების მიერ მართვის ინსტრუმენტების შეფასება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. გამოკითხვის შედეგების ანგარიში

გავლენის 
ინდიკატორი 3.2:

არჩევნების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით 
OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის დადებითი 
შეფასება

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1.OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში

ინსტიტუციური გაძლიერება

მართვის ეფექტიანობის ზრდა

გავლენის 
ინდიკატორი 3.1:

მართვის ხარისხის სტანდარტი (ISO) შენარჩუნება 

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. ISO სერტიფიკატი



3.1.1.3
3.1.1.3

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I -IV კვარტალი

3.1.1.4
3.1.1.4

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

3.1.1.5
3.1.1.5

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

3.1.1.7
3.1.1.7

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

3.1.1.6 ორგანიზაციული კულტურის გაძლიერება 
3.1.1.6

(1)

• საარჩევნო ადმინისტრაციის 
თანამშრომლებისთვის ორგანიზაციული 
კულტურის შესახებ საინფორმაციო 
შეხვედრები ჩატარებულია
• არაფორმალური ურთიერთობების 
განვითარების, გუნდის შეჭიდულობის 
ხელშემწყობი ღონისძიებები 
განხორციელებულია
• თანამშრომლების ცნობიერება საერთო 
ღირებულებებისა და მორალური 
პრინციპების მიმართულებით 
ამაღლებულია

კრიზისული სიტუაციების მართვის გეგმის შემუშავება

• სამუშაო პროცესებში რისკები და 
კრიზისები იდენტიფიცირებულია
• კრიზისული პროცესების მართვის გეგმა 
შემუშავებულია
• პროცესების მართვაზე პასუხისმგებელი 
პირები განსაზღვრულია

ცესკოს აპარატის თანამშრომელთა შეფასების სისტემის 
გაუმჯობესება 

• ფუნქციების მნიშვნელობის შესაბამისი 
შეფასების შეწონილი ქულათა სისტემა 
შექმნილია
• შეფასების ფორმები განახლებულია
• თვითშეფასებისა და ორმხრივი 
შეფასების სისტემის პილოტირება 
განხორციელებულია

შიდა კომუნიკაციის სისტემის გაუმჯობესება 

• შიდა კომუნიკაციის გეგმა 
შემუშავებულია
• თანამშრომელთა უმეტესობის მიერ შიდა 
კომუნიკაციის გეგმით 
გათვალისწინებული ინსტრუმენტები 
დადებითად შეფასებულია

მართვის სახელმძღვანელო სტანდარტის შექმნა 

• მართვის სახელმძღვანელო პრინციპების 
აღმწერი სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
შედგენილია
• მართვის ხარისხის გაუმჯობესებასთან 
დაკავშირებით ხელმძღვანელ პირებთან 
სამუშაო შეხვედრები გამართულია
• თანამშრომელთა უმეტესობის მიერ 
მართვის ინსტრუმენტები დადებითად 
შეფასებულია



3.1.1.8
3.1.1.8

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

3.1.1.9
3.1.1.9

(1)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

3.1.1.10
3.1.1.10

(1)

ცესკოს მდივნის 
აპარატის 

(დეპარტამენტი) 
ანგარიში

ცესკოს მდივნის 
აპარატი 

(დეპარტამენტი)

2023
I-IV კვარტალი

3.1.1.11
3.1.1.11

(1)

ცესკოს მდივნის 
აპარატის 

(დეპარტამენტი) 
ანგარიში

ცესკოს მდივნის 
აპარატი 

(დეპარტამენტი)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

ცესკოს არქივში დაცული დოკუმენტაციის ეროვნული 
არქივისთვის გადაცემა

• ცესკოს არქივში დაცული 1991-2012 წწ. 
დოკუმენტები აღწერილია და ეროვნული 
არქივისთვის გადაცემულია

საქმისწარმოების პროცესის სტანდარტიზაცია

• საქმისწარმოების წესი განახლებულია
• ცესკოს სტრუქტურული ერთეულებში 
პასუხისმგებელი თანამშრომლები 
გადამზადებულია
• ცესკოს სტრუქტურული ერთეულებიდან 
საარქივო დოკუმენტაცია დადგენლი 
წესით გადმოცემულია
• ცესკოს კორესპოდენციის შაბლონები 
შექმნილი და საქმისწარმოების 
პროგრამაში ინტეგრირებულია

ცესკოს სტრუქტურული ერთეულებისა და სწავლების 
ცენტრის მიერ ჩატარებული სწავლებების მონიტორინგის 
სისტემის დანერგვა/განვითარება

• მონიტორინგის ინსტრუმენტები 
განახლებულია
• მონიტორინგი განხორციელებულია

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულება 

• შრომის უსაფრთხოების რისკების 
დოკუმენტები განახლებულია
• ცესკოსა და სსკ-ებში აღმოფხვრილი 
ხარვეზების რაოდენობა 
• პირველადი სამედიცინო დახმარების 
ტრენინგი ჩატარებულია



ამოცანა 3.2:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0 2 3

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

რისკი:

3.2.1.1
3.2.1.1

(2)

სტრატეგიული 
დაგეგმვის და 
ანგარიშგების 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

სტრატეგიული 
დაგეგმვის და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2023
III-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

3.2.1.2
3.2.1.2

(2)

ცესკოს მდივნის 
აპარატის 

(დეპარტამენტი) 
ანგარიში

ცესკოს მდივნის 
აპარატი 

(დეპარტამენტი)

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2024
I კვარტალი

3.2.1.3
3.2.1.3

(2)

სტრატეგიული 
დაგეგმვის და 
ანგარიშგების 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

სტრატეგიული 
დაგეგმვის და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2023 
III-IV

კვარტალი

მიზანი 4:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0

საარჩევნო ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსით გაძლიერება

გავლენის 
ინდიკატორი 4.1:

სერტიფიცირებული პირებით სრულად დაკომპლექტებული 
საუბნო საარჩევნო კომისიების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში

დაგეგმვის და ანგარიშგების ელექტრონული პროგრამის 
შექმნა 

• კონცეფცია შემუშავებულია
• ტექნიკური დავალება შემუშავებულია
• პროგრამის პილოტირება 
განხორციელებულია

ცესკოს სხდომებზე ელექტრონული ხმის მიცემის 
პროგრამის დანერგვა

• კონცეფცია შემუშავებულია
• ტექნიკური დავალება შემუშავებულია
• პროგრამის პილოტირება 
განხორციელებულია

გენდერული პორტალის განვითარება 
• ტექნიკური დავალება შემუშავებულია
• პროგრამა პილოტირებულია

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

დადასტურების წყარო:

1. სტრატეგიული დაგეგმვის და ანგარიშგების დეპარტამენტის 
ანგარიში
2. ცესკოს მდივნის აპარატის (დეპარტამენტი) ანგარიში
3. ადამიანური რესურსების მართვისა და შრომის უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის ანგარიში

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 3.2.2:

პროგრამების შეფასება მომხმარებელთა მიერ

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. გამოკითხვის შედეგების ანგარიში

მართვის ელექტრონული ინსტრუმენტების განვითარება

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 3.2.1:

მართვის ელექტრონული ინსტრუმენტების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე



შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0

ამოცანა 4.1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 522 490 460

შუალედური საბოლოო

წელი 2020/2021 2024 2026

2020 -  
პროპორციული 
საუბნო 507; 
მაჟორიტარული 
საუბნო 584; 
მაჟორიტარული 
მეორე ტური 72. 
საოლქო 
პროპორციული 4, 
საოლქო 
მაჟორიტარული 1. 
მაჟორიტარული 
მეორე ტური 0
2021 - 
ადგილობრივი 
პროპორციული 
საუბნო 239; 
ადგილობრივი 
მაჟორიტარული 
საუბნო 187; 
ადგილობრივი 
მერი საუბნო 144. 
საოლქოს 
პროპორციული 3, 
საოლქოს 
მაჟორიტარული 4.

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში

მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 4.1.2:

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ 
ოქმების რაოდენობა რომელსაც დასჭირდა შესწორების 
ოქმები

ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის ამაღლება

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 4.1.1:

კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებით დაკმაყოფილებული 
საჩივრების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. იურიდიული დეპარტამენტის ანგარიში

გავლენის 
ინდიკატორი 4.2:

საუბნო საარჩევნო კომისიების კონკურსებში მონაწილე 
პირთა რაოდენობა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში



შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

რისკი:

4.1.1.1
4.1.1.1 

(3)

ადამიანური 
რესურსების 

მართვისა და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

ადამიანური 
რესურსების მართვისა 

და შრომის 
უსაფრთხოების 
დეპარტამენტი

2023 
I-IV კვარტალი

2024
I-IV კვარტალი

4.1.1.2
4.1.1.2

(1)

საარჩევნო 
პროცესების მართვის 

დეპარტამენტის 
ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

2023
I-II კვარტალი

2024 
I-II კვარტალი

4.1.1.3
4.1.1.3 
(1;2)

სწავლების ცენტრის 
ანგარიში

სწავლების ცენტრი
საარჩევნო 

პროცესების მართვის 
დეპარტამენტი

2023
I კვარტალი

2024
III კვარტალი

4.1.1.4
4.1.1.4 სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

2023
I კვარტალი

2024
III კვარტალი

4.1.1.5
4.1.1.5 სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

საარჩევნო 
პროცესების მართვის 

დეპარტამენტი

2023 
II კვარტალი

2024 
II, III

კვარტალი

საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერთა კორპუსის 
განახლება და გადამზადება 

• შერჩეული ტრენერების რაოდენობა
• გადამზადებული ტრენერების 
რაოდენობა

საუბნო საარჩევნო კომისიების პოტენციური წევრებისთვის 
სასწავლო პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის 
კურსები“ განხორციელება 

• სასწავლო მასალა განახლებულია
• მონაწილეთა რაოდენობა
• განხორციელების არეალი

ცესკოს აპარატის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება  

• ტრენინგის გეგმა შემუშავებულია
• დაგეგმილი და ჩატარებული 
ტრენინგების/მონაწილეების 
რაოდენობათა თანაფარდობა

საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრთა პროფესიული და 
ზოგადი უნარების ასამაღლებელი ტრენინგების 
განხორციელება  

• ტრენინგის გეგმა შემუშავებულია
• დაგეგმილი და ჩატარებული 
ტრენინგების/მონაწილეების 
რაოდენობათა თანაფარდობა

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 
ტრენინგების ჩატარება  

• ტრენინგის გეგმა შემუშავებულია
• დაგეგმილი და ჩატარებული 
ტრენინგების/მონაწილეების 
რაოდენობათა თანაფარდობა

• საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგებზე დასწრების დაბალი მაჩვენებელი
• საუბნო საარჩევნო კომისიების გადამზადებული წევრების შეცვლა პოლიტიკური პარტიების მიერ

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 4.1.3:

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ტრენინგის 
ეფექტიანობა შეფასებულია

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. ადამიანური რესურსების მართვისა და შრომის უსაფრთხოების 
დეპარტამენტის ანგარიში



ამოცანა 4.2:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი
1. 2075

2. 0
3. 0

1. 2022 წლის
მაჩვენებელს +2%

2. 2023 წლის
მაჩვენებელს +2%

3. 2023 წლის
მაჩვენებელს +2%

1. 2024 წლის
მაჩვენებელს +1%

2. 2024 წლის
მაჩვენებელს +1%

3. 2024 წლის
მაჩვენებელს +1%

რისკი:

4.2.1.1
4.2.1.1

(1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

2023  
I-IV კვარტალი

2024 
I-IV კვარტალი

4.2.1.2
4.2.1.2

(1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

საარჩევნო 
პროცესების მართვის 

დეპარტამენტი

2023  
I-IV კვარტალი

2024 
I-IV კვარტალი

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების 
გამოცდის ჩატარება  

• საგამოცდო ტესტები განახლებულია
• გამოცდაზე რეგისტრირებულ პირთა 
რაოდენობა
• გამოცდის ჩაბარების შედეგად 
სერტიფიცირებულ პირთა რაოდენობა
• გამოცდის შესახებ ინფორმირებისთვის 
გამოყენებული მექანიზმების რაოდენობა

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების 
სერტიფიცირების გამოცდის ჩატარება  

 •სერტიფიცირების დებულება 
შემუშავებულია
 •საგამოცდო ტესტები შემუშავებულია
 •გამოცდაზე რეგისტრირებულ პირთა 
რაოდენობა
 •გამოცდის ჩაბარების შედეგად 
სერტიფიცირებულ პირთა რაოდენობა
 •გამოცდის შესახებ ინფორმირებისთვის 
გამოყენებული მექანიზმების რაოდენობა

დადასტურების წყარო:

1. სწავლების ცენტრის ანგარიში
2. საარჩევნო საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
ანგარიში

მოქალაქეების დაბალი ინტერესი სერტიფიცირების გამოცდების მიმართ

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის მქონე ადამიანური რესურსის ზრდა

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 4.2.1:

სერტიფიცირებულ პირთა კუმულატიური რაოდენობა 
კატეგორიების მიხედვით
(1. საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიცირება; 2. 
საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირების 
სერტიფიცირება 3. საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების 
სერტიფიცირება)

საბაზისო
სამიზნე



4.2.1.3
4.2.1.3

(1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

საარჩევნო 
პროცესების მართვის 

დეპარტამენტი

2023  
I-IV კვარტალი

2024 
I-IV კვარტალი

4.2.1.4
4.2.1.4

(1)

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

საფინანსო 
დეპარტამენტი

2023 
I კვარტალი

2024 
I კვარტალი

4.2.1.5
4.3.1.5

(1)
სწავლების ცენტრის 

ანგარიში
სწავლების ცენტრი

2023  
I-IV კვარტალი

2024 
I-IV კვარტალი

საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირებისა და 
წევრების სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩასატარებლად 
მატერიალურ-ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა

• კომპიუტერული ტექნიკა შესყიდულია 
• მოწყობილი საგამოცდო ცენტრების 
რაოდენობა
• პროგრამა განახლებულია
• პროგრამის ტესტირება ჩატარებულია 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების 
გამოცდისთვის მოსამზადებელი სასწავლო კურსის 
განხორციელება

• კურსში მონაწილეთა რაოდენობა
• სასწავლო მასალა განახლებულია

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სერტიფიცირების 
გამოცდის ჩატარება

• სერტიფიცირების დებულება 
შემუშავებულია
• საგამოცდო ტესტები შემუშავებულია
• გამოცდაზე რეგისტრირებულ პირთა 
რაოდენობა
• გამოცდის ჩაბარების შედეგად 
სერტიფიცირებულ პირთა რაოდენობა
• გამოცდის შესახებ ინფორმირებისთვის 
გამოყენებული მექანიზმების რაოდენობა



სტრატეგიული 
პრიორიტეტი 

მიზანი 5:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

ამოცანა 5.1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

რისკი:

5.1.1.1
5.1.1.1

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2023 
I კვარტალი

5.1.1.2
5.1.1.2

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

2023 
III

 კვარტალი

5.1.1.3
5.1.1.3

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საფინანსო 
დეპარტამენტი

2023
II კვარტალი

5.1.1.4
5.1.1.4

(2)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

2023
III

კვარტალი
საარჩევნო ოპერაციების შეფასების სისტემის შექმნა შეფასების წესი შექმნილია

საარჩევნო ოპერაციების ბიზნეს პროცესის აღწერა 
 საარჩევნო ოპერაციების ბიზნეს 
პროცესის დოკუმენტი შექმნილია

საარჩევნო უბნების საზღვრების დადგენის ბიზნეს 
პროცესის აღწერა

საარჩევნო უბნების საზღვრების 
დადგენის ბიზნეს პროცესის 
დოკუმენტი შექმნილია 

ლოგისტიკის ბიზნეს პროცესის შექმნა
ლოგისტიკის ბიზნეს პროცესის 
დოკუმენტი შექმნილია

არჩევნებთან ახლო ვადაში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

საარჩევნო ოპერაციების სტანდარტიზაცია

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 5.1.1:

ჩატარებული არჩევნების შეფასება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში

ტექნოლოგიური განვითარება

საარჩევნო ოპერაციების ჰარმონიზაცია საკანონმდებლო (ტექნოლოგიურ) სიახლეებთან

გავლენის ინდიკატორი 
5.1:

ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით 
OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის დადებითი 
შეფასება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1.OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში



მიზანი 6:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი
საარჩევნო უბნის 
დახურვიდან 

11 საათი

საარჩევნო უბნის 
დახურვიდან 

6 საათი

საარჩევნო უბნის 
დახურვიდან 

6 საათი

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 0 1 1

ამოცანა 6.1:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 0

რისკი:

6.1.1.1
6.1.1.1

(1)

საარჩევნო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ანგარიში

საარჩევნო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

2023
II 

კვარტალი

6.1.1.2
6.1.1.2

(1)

საარჩევნო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ანგარიში

საარჩევნო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

2023 
II კვარტალი

საარჩევნო ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ადაპტირება 
ელექტრონულ მოწყობილობასთან

• ტექნიკური მოთხოვნები 
იდენტიფიცირებულია
• ამომრჩეველთა სია მოწყობილობებში 
ჩატვირთულია
• მთვლელ მომწყობილობებში საარჩევნო 
ინფორმაცია განთავსებულია
• მონაცემები საარჩევნო უბნების შესახებ 
მოწყობილობებში განთავსებულია
• ბიულეტენის სტანდარტი შექმნილია

ტექნოლოგიების პილოტირება შუალედურ და რიგგარეშე 
არჩევნებზე

• საარჩევნო უბნების რაოდენობა
• გამოვლენილი ხარვეზების რაოდენობა

პროგრამული უზრუნველყოფის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობა

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

კენჭისყრის პროცედურების ჩატარება ელექტრონული მოწყობილობების (ხმის დათვლისა და ვერიფიკაციის აპარატი) გამოყენებით

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 6.1.1:

საარჩევნო უბნების რაოდენობა სადაც გამოყენებული იყო 
ტექნოლოგიები

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში

გავლენის ინდიკატორი 
6.2:

ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით 
OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის დადებითი 
შეფასება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1.OSCE/ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში

ტექნოლოგების გამოყენება საარჩევნო პროცესში

გავლენის ინდიკატორი 
6.1:

არჩევნების წინასწარი შედეგების გასაჯაროების დრო

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში



ამოცანა 6.2:

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი

7
(საარჩევნო 

სუბიექტები (2); 
საერთაშორისო 
დამკვირვებელი 

ორგანიზაციები (1); 
ადგილობრივი 
დამკვირვებელი 

ორგანიზაციები (1); 
მედია ორგანიზაციები 
(1); ამომრჩევლები (1); 

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის 
პოტენციური 
მოხელეები (1)

10 10

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი 1 1 1

რისკი:

6.2.1.1
6.2.1.1

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2023
I კვარტალი

2024
I, II კვარტალი

6.2.1.2
6.2.1.2

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2023 
I-IV კვარტალი

6.2.1.3
6.2.1.3

(1)

საარჩევნო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2024 
I, II

კვარტალი

პოლიტიკური პარტიების მიერ  წარდგენილი 
კანდიდატების ელექტრონული რეგისტრაციის 
შესაძლებლობის შექმნა

• ტექნიკური დავალება 
მომზადებულია
•მაჟორიტარი და მერობის 
კანდიდატების რეგისტრაციის 
მოდული შექმნილი და 
ტესტირებულია
• პარტიული სიის რეგისტრაციის 
მოდული შექმნილი და 
ტესტირებულია

ამომრჩევლების საინფორმაციო აპლიკაციის 
გაუმჯობესება

• ტექნიკური დავალება 
მომზადებულია
• დამატებული სერვისების 
რაოდენობა
• პროგრამა შექმნილი და 
ტესტირებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის პოტენციური მოხელეების 
კონკურსებში რეგისტრაციის ელექტრონული 
პლატფორმის მოდიფიცირება

• ტექნიკური დავალება 
მომზადებულია
• დამატებული ფუნქციების 
რაოდენობა
• პროგრამაში ახალი ფუნქციები 
ტესტირებულია

კიბერ შეტევა საარჩევნო ადმინისტრაციის ელექტრონულ სერვისებზე

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო სინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
ანგარიში

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 6.2.2:

მიზნობრივი ჯგუფების მიერ სერვისები შეფასება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. გამოკითხვის შედეგების ანგარიში

ელექტრონული სერვისების განვითარება

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 6.2.1:

სერვისების რაოდენობა მიზნობრივი ჯგუფების 
მიხედვით

საბაზისო
სამიზნე



ამოცანა 6.3:

შუალედური საბოლოო

წელი 2022 2024 2026

მაჩვენებელი 0

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2026

მაჩვენებელი  23% 30% 35%

რისკი:

6.3.1.1
6.3.1.1

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

2023
II კვარტალი

6.3.1.2
6.3.1.2

(1)
საფინანსო 

დეპარტამენტის ანგარიში
საფინანსო 

დეპარტამენტი

საარჩევნო 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I-III კვარტალი

6.3.1.3
6.3.1.3

(1)

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტის 

ანგარიში

საარჩევნო პროცესების 
მართვის დეპარტამენტი

2023 
II კვარტალი

2024
II, III კვარტალი

6.3.1.4
6.3.1.4

(1)
საფინანსო 

დეპარტამენტის ანგარიში
საფინანსო 

დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

2023
I-IV კვარტალი

2024
I,II კვარტალი

სასაწყობე ინფრასტრუქტურის შექნა (ცესკო და საოლქო 
საარჩევნო კომისია)

• სასაწყობო ფართის მოთხოვნები 
შემუშავებულია
• სასაწყობო ადგილი შერჩეული და 
მოწყობილია

საარჩევნო უბნის განთავსების სტანდარტის შექმნა
საარჩევნო უბნის განთავსების 
სტანდარტის დოკუმენტი შექმნილია

ელექტრონული მოწყობილობების შესყიდვა

• ელექტრონული მოწყობილობების 
ტექნიკური სპეციფიკაცია 
მომზადებულია
• შესყიდული ელექტრონული 
მოწყობილობები საქართველოში 
დასაწყობებულია

თანამშრომლობა სახელმწიფო/ადგილობრივ 
თვითმმართველობის ორგანოებთან საარჩევნო 
უბნებისთვის შენობების გამოყოფის შესახებ

• გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა
• საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის 
საჭირო ფართი გამოყოფილია
• ტრენინგებისთვის საჭირო ფართი 
გამოყოფილია
• ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის 
მისაწვდომი საარჩევნო უბნებისთვის 
გამოყოფილი შენობების რაოდენობა

შესაბამისი საჭიროებების მქონე შენობა-ნაგებობების სიმცირე

აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 

ერთეული

პარტნიორი 
სტრუქტურული 

ერთეული
შესრულების ვადა

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 6.3.2:

ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის მისაწვდომი 
საარჩევნო უბნების წილი საარჩევნო უბნების საერთო 
რაოდენობში

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში

ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა

ამოცანის შედეგის 
ინდიკატორი 6.3.1:

ელექტრონული მოწყობილობებით (ხმის დათვლისა და 
ვერიფიკაციის აპარატი) აღჭურვილი საარჩევნო უბნების 
რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო:

1. საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში
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