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Efficient use of innovative business-technologies in management. 

Abstract 
The dissertation „Efficient use of innovative business-technologies in management “consists 

of an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of used literature. 
The introduction substantiates the urgency of the issue, and how new advances in information 

and communication technology (ICT) have changed almost every aspect of our lives. The business, 
work, educational or leisure environment is almost entirely based on ICT technologies and creates a 
digital world. The fundamental basis of the digital world is the existence of a sustainable, 
communication infrastructure that enables the efficient use of innovative business technologies. 

The public benefit posed by the introduction of information and communication technologies 
are growing, which has become even more apparent in the wake of the Covid-19 pandemic. 
Consequences caused by the spread of the pandemic have significantly changed the world, including 
public administration, the business environment, and business management methods. 

The introduction covers the purpose of the research, the methodology used in the research, and 
the main research objectives.  

In the review of the literature, various scientific sources have been studied and analyzed 
within the framework of the dissertation, which presents the advantages and disadvantages of the 
subject, potential risks, technological solutions, critically important areas, and the best experience of 
developed countries. Furthermore, secondary data analysis has been conducted in regards of the main 
topic of the paper. Analyzed data includes reports from International Organizations, the non-
governmental organizations certificate applications and policy documents. 

The first chapter of the paper discusses the relevance of innovative technologies in the digital 
country formulation process; the basic principles and challenges of e-government; Georgia's position in 
terms of e-government development compared to other developed countries. 

This chapter discusses the effectiveness of digital transformation and the implementation of e-
government using information and communication technologies, which in turn gives numerous positive 
effects, including the simplification of processes, the efficient management of digital transactions, and 
the formation of a digital society and overall, a digital country. The introduction of digital technologies 
in all directions is, to some extent, a precondition for the formulation of digital democracy, which, in its 
content, is an expression of democracy with increased potential. One of the components of digital 
democracy is E-government - the management of the country using ICT technologies, which results in 
significant cost reductions, increases efficiency and effectiveness in the governance structure, and places 
geographically dispersed agencies at both local and global levels. In addition, it simplifies feedback and 
speeds up procedures.   

This chapter analyzes the impact of modern information and communication infrastructure on 
the development of the country, highlighting the future of a new type of "users", which means human-
controlled devices, which in turn are compatible with different types of operating technologies - as an 
effective tool of management. The integration of interoperable ecosystems of services in the market will 
further create a value-chain, where the participating parties will influence each other, become 
interdependent and influence each other's development-transformation. In a unified sustainable chain 
one side of the ecosystem use resources for the benefit of the other, and eventually all parties involved 
will benefit by becoming co-creators of the value chain. 

The same chapter notes that Georgia has a better position in terms of telecommunications 
infrastructure development compared to other parameters. Which indicates the readiness of the country 
to introduce effective technological solutions. Practically it is proven, that there is a possibility in the 
country that the technological solutions that exist today as a novation can be turned into innovation, and 
we can use them widely. 

The second chapter of the paper discusses technological solutions, so-called - IoT / IIoT 
Internet of Things / Industrial Internet of Things that make the world more responsive and smarter. There 
are more such "subjects" in the world today than people. Analytical company IDC1 forecasts that by 
2025 there will be 41.6 billion similar "subjects" in the world. The purpose of the Industrial Internet of 
Things is to optimize industrial processes and introduce an effective management system.  

The second chapter highlights the benefits of the 5th generation wireless network, which 

 
1 IDC - The premier global market intelligence firm 
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supports the digitalization of the economy and the transformation of the business environment. 5th 
generation networks are a necessary platform for a new type of "customer" of the future; therefore, the 
innovative solution of new generation networks is interesting not only for the telecommunications 
sector, but also for healthcare, education, rural agriculture, and in general, there will be no sector in the 
future that will not be involved in the ecosystem. 

The third chapter of the paper discusses the use of business technologies in the digital 
management of the electoral process. The introduction of electronic voting facilitates progress and takes 
the country to another stage of development. 

This chapter analyzes the experiences of other countries in electronic voting, what models have 
been introduced, what types of challenges they have encountered in the process, and what types of 
decisions have been made. There are countries that have successfully established the evidence, with the 
precise strategy and effective management they have made immense succes. Such precedents of 
successful implementation point out the challenges, the overcoming of which will bring significant 
results. 

The paper describes one of the most visible, potentially practical and innovative projects of 
effective management using business technologies - an alternative method of voting via mobile phone. 
In reviewing theoretical and practical experience, it is undeniable that the benefits of the project far 
outweigh the disadvantages, which, in turn, are manageable in the presence of a political will. 

The availability of business technologies in the country enables the state to introduce an 
alternative digital election process that will be significantly more efficient and effective than the existing 
ones. Taking into account that citizens today are in unequal conditions, people with disabilities are 
limited from participating in the process, emigrants often fail to participate in elections, there is less 
civic activity, especially among the elderly, and the population of Abkhazia and Tskhinvali does not 
participate in elections, the introduction of an innovative approach must be reasonable. The people of 
Georgia should be able to vote safely, easily, in digital format, using modern technologies, without 
leaving home, from anywhere in Georgia, and be sure that the vote will not be lost 

The final part of the paper summarizes the results of the research. The existence of innovative 
business technologies and their practical application are the basis for the formulation of the digital 
economy. The mechanisms of the digital economy will accelerate economic activity, enable companies 
to discover new business opportunities, and effectively generate social benefits: connect - consumers, 
business, government, information, facilitate effective governance, and strengthen social capital.  
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა.  თანამედროვე სწრაფად ცვალებად გარემოში, 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT1) განვითარება და მისი 

დანერგვით გამოწვეული საზოგადოებრივი სარგებელი სულ უფრო აქტუალურია, 

რაც კიდევ უფრო ცხადი გახდა Covid-192 პანდემიის პირობებში. Covid-19-ის 

გავრცელებით გამოწვეულმა შედეგებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა მსოფლიო, 

ცხოვრების სტილი, მათ შორის სახელმწიფო მმართველობა, ბიზნეს გარემო და 

ბიზნესის მართვის მეთოდები.  ICT ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ ციფრული 

სამყაროს ბაზისს მდგრადი, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის არსებობა 

წარმოადგენს, რომელიც იძლევა ინოვაციური ბიზნეს-ტექნოლოგიების ეფექტი-

ანად გამოყენების შესაძლებლობას მართვაში.  

 
1 ICT - Information and Communications Technology -საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები 
2 Coronavirus Disease - კორონავირუსი 
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პანდემიის პირობებში ციფრული სერვისების როლი კიდევ უფრო გაიზარდა. 

სახელმწიფო სტრუქტურები უდიდესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ თუ 

როგორ უპასუხონ ქვეყნის კრიტიკულ საჭიროებებს.   ბოლო დროს ელექტრონულ 

მონაცემებზე ორიენტირებული მიდგომები გაუმჯობესდა  და გაიზარდა ფოკუ-

სირება ციფრული შესაძლებლობების შექმნაზე, რასაც ბუნებრივად მოჰყვა ახალი 

გამოწვევები და რისკები, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოება და მონაცემთა კონფიდენ-

ციალურობა. ციფრული ტრანსფორმაცია გახდა მრავალი ქვეყნის ეროვნული 

მდგრადი განვითარების კრიტიკული ნაწილი, სადაც პარტნიორობა მთავრობასა და 

კერძო სექტორს შორის ისეთი მნიშვნელოვანი გახდა როგორც არასდროს. 

კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ციფრული ეკონომიკის საფუძვლების 

საჭიროება და ტექნოლოგიური პლატფორმების შექმნა - რა სტრატეგიაც 

სახელმწიფოს არჩეული აქვს, თუმცა ნელი ტემპებით ინერგება.  

გლობალიზაციის და სწრაფად ცვალებად გარემოში, სულ უფრო აქტუალუ-

რია მე-5 თაობის (5G1) ქსელების ინოვაციური შესაძლებლობების როლი „ციფრული 

ქვეყნების“ ფორმირების პროცესში, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია 

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვასთან, ბიზნეს-სექტორის 

ინოვაციებით დაინტერესებასთან და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან 

მოთხოვნის ხელშეწყობასთან. აღნიშნული მიმართულებით უდიდესია სახელმწი-

ფოს როლი ინოვაციის საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორებში ეკონომიკური 

ზრდის სტიმულირების უზრუნველსაყოფად.  

მსოფლიოში არსებული მზარდი მიგრაცია ურბანული მიმართულებით, 

მნიშვნელოვნად ართულებს ქალაქების დაგეგმარებას და საზოგადოებისთვის 

აუცილებელი სერვისების მიწოდების საკითხს. შედეგად სულ უფრო აქტუალურია 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული გადაწყვეტების არსებობა.  

მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ და გვესმოდეს სად გადის ტექნოლოგიების 

პოტენციალის ზღვარი და რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს ურთიერთ-დაკავში-

რებული მოწყობილობების, საგნების ერთობლიობის დანერგვა, რომლებიც 

ადამიანების ჩარევის გარეშე მოქმედებენ და რომლებიც ცნობილია როგორც IOT2 – 

Internet of Things - ანუ საგანთა ინტერნეტი, რომლებსაც რეალური ეკონომიკური 

 
1 5 G - მეხუთე თაობის ქსელი 
2 IOT – Internet of Things - საგანთა ინტერნეტი 
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დოვლათის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. თუ პოლიტიკის განმსაზღვრელები და 

ბიზნესი ერთობლივად ეფექტურად იმუშავებენ, საერთაშორისო კვლევების 

მიხედვით ფიზიკურ და ციფრულ სამყაროს შეუძლია დააგენერიროს 11.1 

ტრილიონი დოლარის ეკონომიკური სიკეთე 2025 წლისთვის.1  

რა იქნება მომავალში აქტუალურია თითქმის ყველა დარგისთვის. როგო-

რადაც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ფაქტია რომ პროცესების და სერვისების 

ელექტრონულ ფორმატში დისტანციურად მიწოდება ერთ-ერთი აუცილებელი 

პირობა გახდება.   

თანამედროვე სწრაფად ცვალებად სამყაროში სულ უფრო ხშირად გვესმის 

ე.წ. დიჯიტალიზაციის, ციფრული ტრანსფორმაციის შესახებ, რომელსაც ირიბად 

ინდუსტრიულ რევოლუციასთანაც აიგივებენ. დიჯიტალიზაცია ნაწილობრივ 

გულისხმობს აკეთო იგივე საქმე უფრო სწრაფად, ჭკვიანურად, ნაკლები დანახარ-

ჯებით, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, მეტი სიზუსტით. რეალურად 

დიჯიტალიზაცია სტრატეგიული ცვლილებების ინიციატივაა, რომელიც საჭიროებს 

მოსამზადებლად საჭირო დიდ ძალისხმევას და წარმატებით აღსრულებას. ფაქტია 

რომ არსებობენ ქვეყნები, რომლებმაც სწორი სტრატეგისაა და ეფექტური მენეჯმენტის 

პირობებში ნახტომისებურ წინსვლას მიაღწიეს აღნიშნული მიმართულებით 

(მაგალითად ესტონეთის შემთხვევა). წარმატებული ქვეყნების მაგალითები მიგვანიშ-

ნებენ იმ გამოწვევებზე, რომელთა გადალახვაც მნიშვნელოვან შედეგებს მოგვიტანს.  

ქვეყნის ჭრილში არსებული გამოწვევებიდან, არჩევანი ბიზნეს-ტექნოლო-

გიების  ეფექტიანად გამოყენების ერთ-ერთი თვალსაჩინო  და ინოვაციურ - 

ელექტრონული ხმის მიცემის მეთოდზე გავაკეთეთ, სადაც უფრო დეტალურად 

მობილური ტელეფონის საშუალებით საარჩევნო პროცესის ციფრულად მართვის 

მოდელი განიხილება.  მოდელი გულისხმობს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 

არაკონტროლირებად, ამომრჩევლის ინდივიდუალურ გარემოში, ნებისმიერი 

ადგილიდან, ტელეფონის გამოყენებით ხმის მიცემის შესაძლებლობას. 

ICT2 როლი და მისი ფართოდ გამოყენება არჩევნების პროცესში ჯერ კიდევ 

განვითარების საწყის ეტაპზეა. რეალურად კი მას შეუძლია ტრადიციული საარ-

 
1 წყარო:  საერთაშორისო კვლევითი კომპანია მაკენზის ანალიზი - World’s most innovative economies 
2016-2020 
2 ICT - Information and Communications Technology -საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 
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ჩევნო პროცედურების მნიშვნელოვნად გამარტივება. ამავე დროს აუცილებელია 

სახელმწიფო და კერძო სექტორის სინერგია  წამყვან ინდუსტრიებთან, რაც საბო-

ლოო ჯამში განაპირობებს ტექნოლოგიურ ევოლუციას და ინოვაციური პროდუქ-

ტების და მომსახურების დანერგვას. 

ელექტრონული მმართველობის სწრაფი ტემპით დანერგვის და ინოვაციური 

ბიზნეს-ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, შერჩეულ მიდგომაში 

გათვალისწინებულია ძირითადი პრინციპების და მიმართულებების აღწერა 

ეფექტიანი მმართველობისათვის,  რომელიც ხელ შეუწყობს  ნების ჩამოყალიბებას 

სოციალურ და ტექნოლოგიურ ცვლილებებთან დაკავშირებით და რომელიც 

თავსებადი იქნება ევროკომისიის ძირითად პრინციპებთან, როგორებიცაა: ღიაობა, 

ჩართულობა, ანგარიშვალდებულება, ეფექტიანობა და თანმიმდევრულობა.  

ნაშრომში კვლევის საფუძველზე იდენტიფიცირებული გამოწვევები, ნაკლო-

ვანებები, პრობლემები:  

ა) პროცესების ციფრული ტრანსფორმაციის გამოწვევები: ინფორმაციული 

უსაფრთხოება; კიბერუსაფრთხოება; პერსონალური მონაცემების დაცვა; ციფრული 

დისტანციური ავთენტიფიკაცია   

ბ) არსებულ საარჩევნო  პროცესში, ამომრჩევლის მხრიდან იდენტიფიცი-

რებული ძირითიდი ნაკლოვანებები:  მობილობის ნაკლებობა; ემიგრანტების 

პასიურობა; ახალგაზრდა თაობის პასიურობა; ხშირად უამინდობის/პანდემიის 

რისკების გამო  ამომრჩეველი არ მიდის საარჩევნო უბანზე; ხანდაზმული და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვერ მიდის საარჩევნო უბანზე; ზოგჯერ 

ამომრჩეველი ხმის მიცემის გარეშე ტოვებს საარჩევნო უბანს გრძელი რიგების 

არსებობის შემთხვევაში, განსაკუთრებით პანდემიის დროს;  

ბ) დამკვირვებლების მიერ არსებულ პროცესში იდენტიფიცირებული 

ნაკლოვანებები1: ამორჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა; ფიზიკური დაპირისპირება 

და ჟურნალისტზე თავდასხმა; დამკვირვებლების საქმიანობისთვის ხელის შეშლა; 

გადასატან ყუთთთან დაკავშირებით პრობლემები; არაუფლებამოსილი პირების 

უბანზე ყოფნა; კოვიდუსაფრთხოების ნორმების დარღვევა; მარკირების წესების 

დარღვევა; პირადობის მოწმობის გარეშე ხმის მიცემა; საარჩევნო უბნების 

 
1 წყარო: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო 
არჩევნების დაკვირვების შედეგების შეჯამება”, 01 ნოემბერი, 2020. https://bit.ly/3vZbPtZ   
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ტექნიკური აღჭურვილობა; შემაჯამებელ ოქმებში ბალანსის დასმის პრობლემა.  

2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში, ეპიდემიოლოგიური 

ვითარების გამო, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეიზღუდა. გადასატანი 

ყუთით მხოლოდ 10 845 ამომრჩევლის უზრუნველყოფა მოხერხდა, როდესაც 

იზოლაციაში 30 000 მოქალაქე იყო. მხოლოდ 12.6% მიეცა მონაწილეობის 

შესაძლებლობა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების პირველადი 

წინასწარი შედეგები საარჩევნო უბნების დახურვიდან, 7.5 საათში გამოაქვეყნა.   

გ) არსებული საარჩევნო პროცესის  ხარჯიანობა1: 

2020 წელს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ბიუჯეტმა შეადგინა 80 

064 968 ლარი. აქედან: არჩევნების ჩატარების ღონისძიებების ხარჯები -51 220 074 

ლარი, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება – 11 970 253 ლარი, საარჩევნო 

ადმინისტრაციის ხარჯები – 16 874 641 ლარი. 

 საერთაშორისო პარტნიორებმა საარჩევნო ადმინისტრაციას ფინანსური 

მხარდაჭერა აღმოუჩინეს. კერძოდ,  USAID-მა და IFES-მა, 1 693 812 აშშ დოლარი 

სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად; IFES-მა, 321 749 დოლარი სხვადასხვა 

სახის სადეზინფექციო საშუალებების შესაძენად, ასევე 4 770 ლარი – ზამთარში 

განხორციელებული პროექტის „საარჩევნო განვითარების სკოლა“ ბრენდირებული 

მასალებისთვის;  აშშ-ის საელჩომ, 213 154 ლარი სხვადასხვა სახის სადეზინფექციო 

საშუალებების შესაძენად. 

კვლევის მიზანია ბიზნეს-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული მართვის  ციფრუ-

ლი ინსტრუმენტის შემუშავება საარჩევნო პროცესში. მიზნის მისაღწევად საჭირო 

თანამედროვე საარჩევნო პროცესების მოძიება, სხვადასხვა ინსტიტუტების მიერ 

შემუშავებული სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების მოძიება, ციფრული იდენტი-

ფიკაციის/ავთენტიფიკაციის პროცესების შესწავლა, მათ შორის ისეთ კითხვებზე 

პასუხის გაცემა როგორიცაა: 

 საქართველოს პოზიცია ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

მხრივ სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით 

 რა დამატებით სარგებელს და შესაძლებლობას მოგვცემს განახლებული 

ციფრული პროცესი 

 
1 წყარო: საქართველოს საარჩევნო კომისიის 2020 წლის ანგარიში 
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 როგორია  ელექტრონული მართვის პლატფორმა - ინტერნეტთან მისაწვ-

დომობა საქართველოში 

 როგორ უნდა მოხდეს ამომრჩევლის იდენტიფიკაცია დისტანციურად 

 როგორ შეიძლება წარიმართოს ამომრჩეველთა რეგისტრაციის პროცესი 

დისტანციურად 

 როგორი შეიძლება იყოს ამომრჩევლის ავთენტიფიკაციის ელექტრო-

ნული მოდელი 

 ელექტრონული ავტორიზაციის პროცესი, რომლის მიხედვითაც დგინ-

დება წვდომა ბიულეტენთან. 

კვლევის ობიექტი - პროცესების ციფრულად მართვის თანამედროვე სისტე-

მების მოძიება; მობილური მოწყობილობის გამოყენება, როგორც საარჩევნო პროცე-

სის ციფრულად მართვის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ინსტრუმენტი.  

კვლევის მეთოდოლოგია. კომპლექსური ხასიათის კვლევა, რომელიც 

მოიცავს როგორც თვისებრივ ასევე რაოდენობრივ კვლევის მეთოდებს. ინფორმა-

ციის მოპოვება განხორციელდა სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის ელექტრო-

ნულად, ტელეფონით. გამოყენებული იქნა მეორადი მონაცემები, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების და არასამთავრობო სექტორის ანგარიშები, ინფორმაციები 

ვებგვერდებიდან, სერტიფიკატების განცხადებები, სერტიფიკატის პოლიტიკის 

დოკუმენტები, სატელეფონო ინტერვიუები.  

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები - ქართველი და 

უცხოელი მეცნიერების, მკვლევრების ნაშრომები, სამეცნიერო კონფერენციების 

მასალები, სამთავრობო სტრუქტურების მონაცემები, საქართველოს საკანონმდებ-

ლო ორგანოების ოფიციალური დოკუმენტები, სამართლებრივი აქტები და 

განკარგულებები.  

გამოყენებული იქნა ანალიზის მეთოდი -  მართვის თანამედროვე ტექნოლო-

გიური ინსტრუმენტების გამოყენების შესაბამისობის დადგენა ძირითადი მონაწი-

ლე მხარეების მოთხოვნებთან, საარჩევნო პროცესის თავისებურებებთან; ინდუქცი-

ისა და დედუქციის მეთოდები - გამოკვლეულია განვითარებული ქვეყნების  

საარჩევნო  პროცესის ციფრულად მართვის პრეცედენტები, წარმატების და 

წარუმატებლობის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები. შესწავლილი იქნა შესაბამისი 

საკანონმდებლო მოთხოვნები, ევროკავშირის მიერ დადგენილი მოთხოვნები და 
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სხვა საერთაშორისო პოლიტიკები; კონტენტ-ანალიზი - საარჩევნო პროცესში 

მონაწილე მხარეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, გაანალიზება თუ რა ტიპის 

პრობლემების წინაშე დგას თითოეული მხარე პროცესის მართვისას; შედარებითი 

ანალიზი - განხორციელდა მსგავსებათა და სისტემური შედარების პროცესი 

ქვეყნების ჭრილში, გამოყენებული ტექნოლოგიების ჭრილში, საარჩევნო 

მეთოდების ჭრილში, ციფრული გადაწყვეტების ალტერნატიული მოდელების 

ჭრილში; ინტერნეტ გამოკითხვა, ე.წ. SNOW BALL-ის პრინციპი, სოციალური 

ქსელის დახმარებით გავრცელებული ელექტრონული კითხვარის გამოყენება. 

კვლევის მიზანი იყო არსებული საარჩევნო პროცესის ძირითადი ნაკლოვანებების 

იდენტიფიცირება ამომრჩევლის მხრიდან.  შესრულდა 100 ინტერვიუ. ასაკობრივი 

სეგმენტი 18 წელს ზევით, ვისაც მონაწილეობის უფლება აქვს არჩევნებში. კვლევა 

მოიცავდა ერთ ღია შეკითხვას მიზნობრივი ჯგუფის სპონტანური პასუხების 

იდენტიფიცირების მიზნით.  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

1. ნაშრომში შესწავლილია და გაანალიზებულია საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) აქტუალურობა ციფრული ქვეყნის 

ფორმირების პროცესში; ელექტრონული მმართველობის ზოგადი 

მახასიათებლები და გამოწვევები; საქართველოს პოზიცია ელექტრონუ-

ლი მმართველობის მხრივ სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით; 

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისთვის 

საჭირო ინფრასტრუქტურული მოთხოვნები; ელექტრონული არჩევნების 

ზოგადი დახასიათება; განვითარებული ქვეყნების მიერ საარჩევნო 

პროცესის ციფრულ ფორმატში მართვის წარმატებული მაგალითები და 

მეთოდები; დისტანციურად მოქალაქის იდენტიფიკაცია/ავთენტიფი-

კაციის პროცესის მართვა; ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ძი-

რითადი მიდგომები; განხილულია მობილური ტელეფონი - როგორც 

საარჩევნო პროცესის ციფრულად მართვის ინსტრუმენტი.   

2. გამოვლენილია - საქართველოში არსებობს საბაზისო პირობა, რომ 

დაინერგოს თანამედროვე, ალტერნატიული, ციფრულად მართვადი 

საარჩევნო პროცესი,  სადაც მობილური ტელეფონის გამოყენება შესაძლე-

ბელია, როგორც ბიზნეს-ტექნოლოგიებზე დაფუძ-ნებული ინოვაციური 



11 

და ეფექტიანი მართვის  ინსტრუმენტი.  

3. დადგენილია - მობილური ტელეფონის საშუალებით არჩევნებში 

მონაწილეობის პროცესის ტოპოლოგია 

4. რეკომენდებულია - შერჩეული მიდგომის ე.წ. ორკესტრირება, რომელიც 

მოიცავს მთელი რიგი პროცესების ტრანსფორმაციას. 

პრობლემის გადაწყვეტა და მოსალოდნელი სარგებელი:  

 ტრადიციული საარჩევნო პროცედურების დიჯიტალიზაცია -  მართვის  

ეფექტიაონობის გაზრდის მიზნით პროცესის ციფრულ ფორმატში 

ტრანსფორმაციის გეგმა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით.  

 უთანასწორობის აღმოფხვრა -  იმ ადამიანების გათვალისწინება ვისთვი-

საც დღეს შეზღუდულია სერვისთან წვდომა; არჩევნებში მონაწილეთა 

აქტივობის ზრდა; ახალგაზრდა თაობის დემოკრატიულ პროცესებში 

ჩართულობის ზრდა; ემიგრანტებისთვის, ხანდაზმული და შშმპ1 

პირებისთვის სერვისის მისაწვდომობის ზრდა 

 ლოგისტიკურ და ადმინისტრაციულ ხარჯების შემცირება -  კენჭისყრის 

პროცესში ნაკლები პერსონალის საჭიროება; რესურსების მნიშვნელოვ-

ნად დაზოგვა 

 არასწორი/არასწორად შევსებული ბიულეტენების აღმოფხვრა  

 შეცდომების ალბათობის მინიმზაცია  

 ხმების დათვლის სისწრაფე და სიზუსტე 

 კომპლექსური არჩევნების მართვის შესაძლებლობა 

 ციფრული ქვეყნის ფორმირება და ინფორმაციული საზოგადოების 

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა  

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები -  სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ 

დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი,  სამი კოლოკვიუმი. ძირითადი საკითხები 

გამოქვეყნებულია ოთხ ნაშრომად რეფერირებად და რეცენზირებად საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალებში, მათ შორის უცხოურ ჟურნალშიც. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა: კვლევის შედეგების 

 
1 შშმპ - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 
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მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს ბიზნესის წარმომადგენლები, ქვეყნის პოლიტიკის 

განმსაზღვრელები, მთავრობის წარმომადგენლები, აკადემიური წრეები, სამოქა-

ლაქო საზოგადოება და სხვა ექსპერტები. იმედია ეს და ამ ტიპის სხვა ნაშრომები 

გაზრდიან ინტერესს და აქტივობას ინოვაციურ ბიზნეს-ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული მართვის ინსტრუმენტების პრაქტიკაში დასანერგად, რომელიც 

თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ციფრული საზოგადოების ჩამოყალიბებას და 

ქვეყნისთვის ციფრული სტატუსის მინიჭებას. ციფრული ეკონომიკის მექანიზმები 

საშუალებას მისცემს კომპანიებს აღმოაჩინონ ახალი ბიზნეს-შესაძლებლობები და 

შედეგობრივად დააგენერირებს სოციალურ სარგებელს: ერთმანეთთან დააკავში-

რებს - მომხმარებლებს, ბიზნესს, მთავრობას, ინფორმაციას, ხელს შეუწყობს 

ეფექტიან მართვას და გააძლიერებს სოციალურ კაპიტალს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს 143 ნაბეჭდ გვერდს. შედგება შესავლის, სამი თავის, ცხრა 

ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან. მისი შინაარსია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ციფრული ტრანსფორმაცია 

1.1 ინოვაციური ტექნოლოგიების აქტუალურობა ციფრული ქვეყნის ფორმირების 

პროცესში 

1.2 ელექტრონული მმართველობის ზოგადი დახასიათება და გამოწვევები 

1.3 საქართველოს პოზიცია ელექტრონული მმართველობის განვითარების მხრივ 

სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით 

თავი 2. ტექნოლოგიური პლატფორმები 

2.1  IOT - საგანთა ინტერნეტი 

2.2  მე-5 თაობის უსადენო ქსელი (5G) 

2.3  IOT სარგებელი ქვეყნის განვითარებაში 

თავი 3. ბიზნეს-ტექნოლოგიების გამოყენება საარჩევნო პროცესის ციფრულად 

მართვაში 

3.1 ელექტრონული არჩევნების ძირითადი მახასიათებლები 

3.2 საარჩევნო პროცესის ციფრული ტრანსფორმაციის საერთაშორისო პრაქტიკა 

3.3 კვლევის საფუძველზე გამოკვეთილი ძირითადი მიმართულებები 
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დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

დისერტაციის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია  ინოვაციური ბიზნეს-ტექნოლოგი-

ების აქტუალურობა ციფრული ქვეყნის ფორმირების პროცესში; ელექტრონული 

მმართველობის ძირითადი პრინციპები და გამოწვევები; საქართველოს პოზიცია 

ელექტრონული მმართველობის განვითარების მხრივ სხვა განვითარებულ 

ქვეყნებთან შედარებით.  

განხილულია ციფრული ტრანსფორმაციის ეფექტურობა, ელექტრონული 

მმართველობის განხორციელება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლო-

გიების გამოყენებით, რაც შედეგობრივად უამრავ დადებით ეფექტს  იძლევა, მათ 

შორის პროცესების გამარტივებას, ციფრული ტრანზაქციების ეფექტურად მართვას, 

ციფრული საზოგადოების და ციფრული ქვეყნის ჩამოყალიბებას. ციფრული 

ტექნოლოგიების ყველა მიმართულებით დანერგვა გარკვეულწილად წინა პირობაა 

ციფრული დემოკრატიის ფორმირებისთვის, რომელიც თავისი შინაარსით, გაზ-

რდილი პოტენციალით დემოკრატიის გამოხატულებაა. ციფრული დემოკრატიის 

ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ელექტრონული მმართველობა - E-government1 - 

ანუ ქვეყნის მართვა ინფორმაციულ საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით, 

რომელიც შედეგობრივად ახდენს დანახარჯების მნიშვნელოვნად შემცირებას, 

ზრდის ეფექტურობას და ეფექტიანობას მართვის სტრუქტურაში, ერთ სივრცეში 

ათავსებს  გეოგრაფიულად გაბნეულ  უწყებებს როგორც ლოკა-ლურ ასევე გლობა-

ლურ დონეზე.    

გაანალიზებულია თანამედროვე ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ინფრას-

ტრუქტურის გავლენა ქვეყნის განვითარებაზე. საუბარია ასევე სამომავლო ახალი 

ტიპის „მომხმარებლებზე“, რომელშიც მოიაზრება ადამიანის მიერ მართვადი 

ტექნოლოგიური მოწყობილობები. ბაზარზე არსებული სერვისების ურთიერთოპე-

რირებადი ეკოსისტემების ინტეგრაცია შემდგომში შექმნის ფასეულობას, სადაც 

მონაწილე მხარეები ერთმანეთის გავლენის ქვეშ მოექცევიან, ერთმანეთზე 

 
1 E-government - ელექტრონული მმართველობა 
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დამოკიდებული გახდებიან და გავლენას მოახდენენ ერთმანეთის განვითარება-

ტრანსფორმაციაზე. შეიქმნება ერთიანი მდგრადი ჯაჭვი, რომლის დახმარებითაც 

ეკოსისტემაში მონაწილე ერთი მხარეს რესურსი გამოიყენება მეორე მხარის 

სასარგებლოდ და საბოლოო ჯამში მონაწილე ყველა მხარე მიიღებს სარგებელს, 

თანამონაწილენი გახდებიან ფასეულობათა ჯაჭვის შექმნაში.  

ამავე თავში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ინფრას-

ტრუქტურას განვითარების მხრივ  უკეთესი პოზიცია აქვს სხვა მიმართულებებთან 

შედარებით. რაც მიანიშნებს ქვეყნის მზადყოფნაზე დაინერგოს ეფექტური ბიზნეს-

ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. პრაქტიკულად დასტურდება ქვეყანაში შესაძლებ-

ლობის არსებობა, რომ ტექნოლოგიური გადაწყვეტები, რომლებიც დღეს  როგორც 

ნოვაცია არსებობს, ინოვაციად შეგვიძლია ვაქციოთ და მათი ფართოდ გამოყენება 

შევძლოთ.  

ნაშრომის მეორე თავში განხილულია ტექნოლოგიური გადაწყვეტები, ე.წ. 

IoT1/IIoT2 საგანთა/ინდუსტრიულ საგანთა ინტერნეტი, რომლებიც სამყაროს უფრო 

გონივრულ, ჭკვიან და სწრაფად მართვადს ხდის. დღეს მსოფლიოში უფრო მეტი 

ასეთი „საგანია“ ვიდრე ადამიანი. ანალიტიკური კომპანია IDC3 -ის პროგნოზის 

მიხედვით 2025 წლისთვის მსოფლიოში 41.6 მილიარდი მსგავსი „საგანი“  იქნება. 

ინდუსტრიულ საგანთა ინტერნეტის მიზანია ინდუსტრიული პროცესების 

ოპტიმიზაცია და ეფექტური მენეჯ-მენტის დანერგვა.  

მეორე თავში საუბარია მე-5 თაობის უსადენო ქსელების უპირატე-სობაზე, 

რომელიც ხელ უწყობს ეკონომიკის ციფრულ ტრანსფორმაციას. მე-5 თაობის 

ქსელები გარკვეული აუცილებელი პლატფორმაა სამომავლო ახალი ტიპის „მომხმა-

რებლისთვის“, შესაბამისად ახალი თაობის ქსელების ინოვაციური გადაწყვეტა 

საინტერესოა არა მხოლოდ სატელეკომუნიკაციო დარგისთვის, არამედ ჯანდაცვა, 

განათლება, სოფლის მეურნეობა და ზოგადად მომავალში არ იარსებებს არცერთი 

დარგი რომელიც ჩართული არ იქნება ეკოსისტემაში.  

ნაშრომის მესამე თავში განხილულია ბიზნეს-ტექნოლოგიების გამოყენება 

 
1 IoT – Internet of Things - საგანთა ინტერნეტი 
2 IIoT – Industry  Internet of Things - ინდუსტრიულ საგანთა ინტერნეტი 
3 IDC - The premier global market intelligence firm. წყარო: https://www.gsma.com/; 
https://www.gartner.com; https://ihsmarkit.com 

https://ihsmarkit.com/
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საარჩევნო პროცესის ციფრულად მართვაში. ელექტრონულად ხმის მიცემის 

დანერგვა ხელს უწყობს პროგრესს და განვითარების სხვა ეტაპზე გადაჰყავს ქვეყანა.  

გაანალიზებულია ინტერნეტით ხმის მიცემის სხვა ქვეყნების გამოცდი-

ლებები, რა მოდელები დაინერგა, რა ტიპის გამოწვევებს შეხვდნენ პროცესში და რა 

ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღეს. ფაქტია არსებობენ ქვეყნები, რომლებმაც სწორი 

სტრატეგისაა და ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში ნახტომისებურ წინსვლას 

მიაღწიეს. წარმატებული ქვეყნების მაგალითები მიგვანიშნებენ იმ გამოწვევებზე, 

რომელთა გადალახვაც მნიშვნელოვან შედეგებს მოგვიტანს. 

პოლიტიკური არჩევნების ინტერნეტით ხმის მიცემის გამოყენება პირველად 

აშშ-ში განახორციელეს 2000 წელს. 2006 წლიდან ყოველწლიურად 4-6 ქვეყანა  

ნერგავს აღნიშნულ მეთოდს, მათ შორის 4 ძირითადი ქვეყანაა, რომელმაც რამდენ-

ჯერმე გამოიყენა მეთოდი. ესენია საფრანგეთი, შვეიცარია ესტონეთი, კანადა. 

ესტონეთი ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელმაც მეთოდი შესთავაზა 

ქვეყნის სრულ მოსახლეობას/ელექტორატს. ინტერნეტით ხმის მიცემის ადრეული 

შემთხვევები ტექნიკურად ნაკლებად განვითარებული იყო, ვიდრე ბოლო 

პერიოდში დანერგილი. ბოლოს მეტი აქცენტი გაკეთდა ხარისხობრივ მაჩვენებ-

ლებზე და ელექტრონულად ხმის მიცემის სტანდარტების შემუშავებაზე.  

ინტერნეტით ხმის მიცემის მოდელის ტაქტიკა, შეჯერებული შედეგი უნდა 

იყოს იმ მცდელობებისა, რომელიც საჭიროა არსებული საერთაშორისო 

სტანდარტებთან თავსებადობისთვის და სამომავლო სიახლეების დანერგვის 

მიზნით. სტანდარტები მოიცავს: 

 ამომრჩევლის უსაფრთხო ონლაინ ავთენტიფიკაციის საჭიროებას 

 არჩევანის საიდუმლოების დაცვას 

 გამჭვირვალობის მექანიზმის არსებობას 

 ტესტირება და სერტიფიკაციის რეჟიმების არსებობას 

ქვეყნებმა, სადაც დაინერგა ინტერნეტით ხმის მიცემის მოდელი,  სიღრმი-

სეული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით  ფოკუსირება მოახდინეს შემდეგი 

მიმართულებებით: ნდობა; არჩევანის თავისუფლება და კონფიდენციალურობა;  

სერვისზე ხელმისაწვდომობა; მონაწილე მხარეების როლი. 

ხმის მიცემის ელექტრონული მეთოდს პოტენციურად ბევრი სარგებელი 

გააჩნია ვიდრე ქაღალდის ბიულეტენებით ხმის მიცემას, თუმცა პროექტის წარმა-
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ტება  დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზეც და  დანერგილ სისტემის სპეციფიკა-

ციებზეც.  

სხვადასხვა ქვეყნებში დანერგილი ელექტრონული ხმის მიცემის გამოცდილე-

ბის საფუძველზე,  იკვეთება შემდეგი სახის სარგებელი:  

• კომპლექსური არჩევნების მართვის შესაძლებლობა - ელექტრონული ხმის 

მიცემის მეთოდით შესაძლებელია მარტივად გაუმკლავდე რთულ კომპლექ-

სურ არჩევნებს, როგორიცაა ერთდროულად  საპრეზიდენტო, საპარლამენტო 

და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 

 დანაზოგი - კენჭისყრის პროცესში ნაკლები პერსონალის საჭიროება, აღარ 

არის საჭირო გაიცეს ქაღალდის ბიულეტენი და მონიტორინგი განხორციელ-

დეს საარჩევნო ყუთებისა. ბიულეტენის დათვლაც ტექნოლოგიების საშუა-

ლებით ხდება და აღარ არის საჭიროება ადამიანურმა რესურსმა იმუშაოს 

გვიანობამდე.  ხშირად რთულია საჭირო რაოდენობის და კვალიფიკაციის 

ადამიანური რესურსის მოძიება, შესაბამისად ეს ფაქტორი ელექტრონული 

ხმის მიცემის პროცესის უპირატესობად ითვლება.  

 არასწორად შევსებული ბიულეტენების აღმოფხვრა - ზოგიერთ ქვეყ-ნებში 

ბიულეტენების მნიშვნელოვანი რაოდენობა არასწორად არის შევსებული და 

შესაბამისად არ იღებს მონაწილეობას (არ ითვლება) რაოდენობის განსაზ-

ღვრაში. ასეთი ამომრჩევლების ხმის მიცემის უფლება იკარგება. როდესაც ხმის 

მიცემა ელექტრონულად ხორციელდება, ხმის მიცემის პროგრამული 

უზრუნველყოფა შესაძლოა დაკონფიგურირდეს ისე, რომ სისტემამ მხოლოდ 

სრულად შევსებული ელექტრონული ბიულეტენი მიიღოს, ხარვეზის 

შემთხვევაში მყისიერად გა-აფრთხილოს ამომრჩეველი და უბიძგოს 

პრობლემის გამოსწორებისკენ.  

 ხმების დათვლის სიჩქარე - ელექტრონული ხმის მიცემის ტექნო-ლოგიის 

გამოყენების მნიშვნელოვანი უპირატესობაა, რომ შედეგი მყისიერად არის 

ხელმისაწვდომი არჩევნების დახურვის შემდეგ, ხანგრძლივი დათვლის 

პროცესის გარეშე.  

 ბიულეტენების შეფასება - ელექტრონული პროცესის სიმარტივე, ანუ მარტი-

ვად დადგენადია რომელი ჩაითვალოს მოქმედად და რომელი ბათილად.  

 შედეგების სიზუსტე - ელექტრონულად გადაცემულ მონაცემებში შეცდო-
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მების ალბათობა მინიმუმამდეა დასული.  

 თაღლითობის პრევენცია - ხმის მიცემის ელექტრონული ტექნოლოგიები 

ამსუბუქებს ზოგიერთი ტიპის თაღლითობას, თუმცა ახალი ტიპის 

თაღლითობის რისკებს ზრდის. მაგალითად ზოგიერთი ელექტრონული 

ტექნოლოგია მხოლოდ გარკვეული სიჩქარით ხმის მიცემის საშუალებას 

იძლევა, რათა თავიდან იყოს აცილებული ერთდროულად ბევრი ხმის ჩაყრა, 

ანუ სისტემური შეზღუდვები გამოიყენება. ტექნოლოგიები ამცირებს ასევე 

რისკებს ხმების დათვლის პროცესში. თუმცა კიბერუსაფრთხოების კუთხით 

რისკები მაინც რჩება.  

თანამედროვე საზოგადოებაში ICT1 ინდუსტრიაში არსებული ტექნოლო-

გიური რევოლუციების გამო, მობილობის მზარდი მოთხოვნის პირობებმა განაპი-

რობა მობილური სისტემების განვითარება, ინფორმაციებთან სწრაფად წვდომა, 

რომლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ისეთი რთული სერვისები მიწოდება 

როგორიცაა მობილური ტელევიზია, მობილური გადახდები, მობილური შესყიდ-

ვები, მობილური მმართველობა და მრავალი სხვა.  დროსთან ერთად იზრდება 

მობილური ხელსაწყოს მრავალფუნქციური გამოყენების ზრდაც და დროული 

ხდება მობილური ტელეფონი გახდეს არჩევნებში ხმის მიცემის ერთ-ერთი 

ეფექტური და ეფექტიანი ინსტრუმენტი.  

დებატები ელექტრონულ არჩევნებზე სულ უფრო აქტუალური ხდება და 

ნელ-ნელა იმსხვრევა მითი რომ ელექტრონული არჩევნები - ინტერნეტით ხმის 

მიცემა - ცუდი და საშიში იდეაა, რომლის არგუმენტი კიბერუსაფრთხოების მაღალი 

რისკებია. თუმცა ბოლო პერიოდში კიბერუსაფრთხოების მიმართულება მნიშვნე-

ლოვნად განვითარდა და დაიხვეწა.  

ჩვენს ქვეყანაში მობილური ტელეფონების მომხმარებელთა ბაზები გვაძლევს 

საშუალებას გაფართოვდეს საჯარო სერვისების მიწოდება მოსახლეობისთვის, მათ 

შორის მობილურით ხმის მიცემის სერვისი.  სმარტფონების ფუნქციებმა 

როგორიცაა ბიომეტრიული ავთენტიფიკაცია (თითის ანაბეჭდის სკანერები და 

სახის ამოცნობა) რომელსაც შეუძლიათ გადაამოწმონ რწმუნებათა სიგელები, კიდევ 

უფრო მეტად რეალობად აქცია მობილურით ხმის მიცემის შესაძლებლობა. ამას 

 
1 ICT - Information and Communications Technology საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები 
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ემატება სმარტფონების მომხმარებელთა ზრდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა 

თაობაში. განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიაში 

მიღწევები, რომლებიც ხმების უსაფრთხო და უცვლელ ჩაწერის შესაძლებლობას 

იძლევა მრავალ გეოგრაფიულად გადანაწილებულ სერვერებზე, რომლებიც ამოწმე-

ბენ მიცემული ხმების ავთენტურობას.  

მობილური ტელეფონი - საარჩევნო პროცესის ციფრულად მართვის ინსტრუმენტი 

ქვევით სქემატურად არის წარმოდგენილი მობილური ტელეფონით ხმის 

მიცემის ტოპოლოგია -  თუ რა ეტაპები უნდა გაიაროს ამომრჩეველმა მობილური 

ტელეფონის საშუალებით ხმის მისაცემად:  

 

დიაგრამა 25. მობილური ტელეფონით ხმის მიცემის მოდელი 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

აპლიკაციის ჩამოტვირთვა - მობილური ტელეფონი საშუალებას აძლევს 

ამომრჩეველს ჩამოტვირთონ აპლიკაცია სერვერიდან. მობილური აპლიკაცია  

უფასოა მომხმარებლისთვის, აპლიკაციის ჩამოტვირთვის დროს საჭიროა 
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მომხმარებელს ჰქონდეს ინტერნეტი და იხდის მხოლოდ ინტერნეტის ტრაფიკის 

შესაბამის ღირებულებას. აპლიკაცია თავსებადი უნდა იყოს მობილური 

ტელეფონების უმეტესობისთვის.   

შემდგომი განხილვის საგანია  ორი განსხვავებული მიდგომის შეფასება, 

შესაბამისი დადებითი და უარყოფითი მხარეების შედარება და ანალიტიკა. რომელ 

ორ მიდგომაზეა საუბარი:  

ა) როდესაც მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ხმის მიცემა არ ხდება 

თითოეულ ტელეფონზე თითოეული ამომრჩევლის მიერ - აღნიშნულ მოდელში 

აპლიკაცია განიხილება როგორც, საარჩევნო უბანზე არსებული ვირტუალური 

„საარჩევნო ოთახი“, სადაც მიდის ნებისმიერი მოქალაქე რეგისტრირდება და 

აძლევს ხმას.  მობილური ტელეფონის/ნომრის მფლობელს შეუძლია გააზიაროს 

აპლიკაცია, ანუ მის კუთვნილ ტელეფონში შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს ოჯახის 

სხვადასხვა წევრმა.  შესაბამისად ხმის მიცემის პროცესში არა მობილური 

ტელეფონი და/ან მობილური ნომერია აქტუალური, არამედ აპლიკაციაში 

რეგისტრირებული ამომრჩეველი, სადაც პიროვნების დუბლირება გამორიცხულია.   

ბ) როდესაც მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ხმის მიცემა  ხდება 

თითოეულ ტელეფონზე თითოეული პირის მიერ -  მიდგომა უფრო მეტად 

ითვალისწინებს ამომრჩევლის იდენტობასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების 

საკითხებს, როგორიცაა:  

 დარწმუნება დისტანციურად წარდგენილი რწმუნებათა სიგელების ავთენ-

ტურობაში  

 ბიულეტენების წვდომის აკრძალვა დისტანციურ ამომრჩევლებთან, 

რომლებსაც არ გაუვლიათ ბიომეტრიული ავთენტიფიკაცია 

დისტანციურად იდენტურობის დადასტურება რთულ ტექნიკურ გამოწვევას 

წარმოადგენს, რადგან ეს პროცესი გულისხმობს პირის იდენტობის დამოწმებას ღია 

ქსელში თავად აღნიშნული პირის საკუთრებაში არსებული მოწყობილობიდან. 

საუბარია 4 ძირითადი კონცეფციის დაცვაზე: 

 ციფრული იდენტურობა - რეგისტრირებული ამომრჩევლის წარმომად-

გენლობის დადგენა, პირის რომელიც მონაწილეობს ონლაინ ხმის 

მიცემის პროცესში. 

  დინსტანციურად იდენტურობის დადასტურება - დადგენა რომ 
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რეგისტრირებული ამომრჩეველი ის პირია ვინც ხმას აძლევს  

 მომხმარებლის და პერსონალური მოწყობილობის კავშირი - პროცესი 

რომელიც აკავშირებს ამომრჩეველს მოწყობილობასთან ორმაგი ხმის 

მიცემის თავიდან ასაცილებლად.  

 ავთენტიფიკაცია - დადასტურება რომ ხმის მიცემის დროს პირი 

რომელიც ითხოვს ბიულეტენზე წვდომას, იგივე პირია რომლის ვინაობაც 

დადასტურდა.  

ამომრჩევლის მხრიდან რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა, რომ მან 

შეძლოს სერვისით სარგებლობა, მაგრამ ხმის მიცემა მყისიერად სავალდებულო არ 

არის. აპლიკაციის ჩამოტვირთვის და დაინსტალირების შემდეგ,  ამომრჩეველი 

დარეგისტრირდება ხმის მისაცემად. აღნიშნულ შემთხვევაშიც აქტუალურია ზევით 

აღწერილი ორი განსხვავებული მიდგომის ცალ-ცალკე განხილვა: 

ა) როდესაც მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ხმის მიცემა არ ხდება 

თითოეულ ტელეფონზე თითოეული ამომრჩევლის მიერ - აპლიკაცია დაინტეგრი-

რებულია იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ მოქალა-

ქეთა  პირადობის დამადასტურებელი  დოკუმენტების (ID1 ბარათი) ბაზასთან. 

რეგისტრაცია წარმატებულად ჩაითვლება, მხოლოდ ამომრჩევლის მიერ მონაცე-

მების შეყვანის და დადასტურების მიღების შემდეგ. სისტემა დასტურის გაცემამდე 

ამოწმებს და ადარებს ამომრჩევლის მიერ შეყვანილი მონაცემების სისწორეს და 

თანხვედრას იუსტიციის სამინისტროს ბაზასთან, მათ შორის ასაკობრივ ჭრილშიც. 

წარმატებული რეგისტრაციის შემდეგ მობილურ ამომრჩეველს შეუძლია ხმის 

მიცემა.  

რეგისტრაციის პროცესში ამომრჩეველმა უნდა შეიყვანოს პირადობის 

მოწმობის  ნომერი, რომლის უნიკალურობა და თანხვედრა ხდება სისტემურად 

იუსტიციის სამინისტროს  ბაზებთან, თუ კი მსგავსი პირადი ნომერი არსებობს, 

პირი არის 18 წლის ან მეტი ასაკის და პირადობის მოწმობა ვალიდურია, ანუ 

მოქმედების ვადა ძალაშია, მხოლოდ ამის შემდეგ სისტემურად გამოჩნდება სხვა 

შევსებული ველები და ხელმისაწვდომი გახდება ამომრჩევლისთვის გადავიდეს 

შემდეგ ეტაპზე - სადაც უნდა შექმნას მისთვის მისაღები პაროლი, რომელიც უნდა 

 
1 ID – Identification Card  - პირადობის დამადასტურებელი ბარათი 
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შედგებოდეს 10 ან მეტი სიმბოლოს ნაზავისგან.  (ასოები, რიცხვები, სიმბოლოები) 

მსგავსი მეთოდით ოჯახის წევრის ერთ ტელეფონში ჩამოტვირთულ აპლიკაციაში, 

შესაძლოა რეგისტრაცია გაიაროს ოჯახის სხვა წევრებმაც. მიდგომის დადებით 

მხარედ ითვლება ის ფაქტორი, რომ სისტემა მოიცავს  ამომრჩევლებს,  რომელთაც 

თანამედროვე ID ბარათი არ აქვთ.  

ბ) როდესაც მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ხმის მიცემა  ხდება თითო-

ეულ ტელეფონზე თითოეული პირის მიერ. - პირველ ეტაპზე მომხმარებელი 

საკუთარი პირადობის ნომერს არეგისტრირებს აპლიკაციაში და/ან პირადობის 

დამადასტურებელ ბარათს გადაუღებს სურათს და ატვირთავს შესაბამის მოთხოვ-

ნილ ველში; შემდეგ იღებს ტელეფონით გადაღებულ ბიომეტრიულ სურათს და 

ტვირთავს ანალოგიურად, სისტემა ახდენს ორი მონაცემის დადარებას  ავტომატურ 

რეჟიმში და მხოლოდ დასტურის შემდეგ ითვლება ეს ეტაპი წარმატებულად 

დასრულებულად.  

პროცესს შესაძლოა დასჭირდეს რამდენიმე წუთი რა დროსაც ეკრანზე მომ-

ხმარებელი ხედავს შესაბამისი სტატუსის შეტყობინებას. პროცესის დასრულებამდე 

მომხმარებელი ვერ გადადის სისტემურად შემდეგ ეტაპზე. დასტურით  უწყება 

გამოსცემს რწმუნებათა სიგელს.  ანუ პასუხი კითხვაზე ეს ის პირია თუ არა ვისზეც 

განაცხადი გააკეთა და რეალურად არსებობს თუ არა ეს კონკრეტული პიროვნება - 

დასტური მიღებულია. 

მოდელში, სადაც მომხმარებელი დაკავშირებულია პერსონალურ მოწყობი-

ლობასთან არსებობს შეზღუდვა, ანუ მხოლოდ კონკრეტულმა პირმა უნდა შეძლოს 

ხმის მიცემა კონკრეტული ტელეფონიდან. ასეთ შემთხვევაში ეს პროცესი შემდეგ 

ეტაპად ამავე სესიაში უნდა შესრულდეს. აღნიშნული იგივე ტიპის პროცესია 

როდესაც სმარტფონი მომხმარებელს სთხოვს თავიდან ავტორიზაციას ტელეფონ-

თან წვდომისთვის - თითის ანაბეჭდით, სახის ამომცნობით ან საიდენტიფიკაციო 

კოდის საშუალებით.  

ავთენტიფიკაცია - ამომრჩეველთა ავთენტიფიკაცია საჭიროა ნებისმიერი 

მეთოდით არჩევნების ჩატარებისას. ეს არ არის პირადობის მოწმობის დამადას-

ტურებელი საბუთის ვალიდურობის შემოწმება, ხმის მიცემის პროცესამდე საჭიროა 

დარწმუნება რომ ხმას ის პირი აძლევს ვინც პირადობის მოწმობაზეა დაფიქსირ-

ებული. ბიომეტრიული შესაძლებლობის მქონე მობილური ტელეფონი შეიძლება 
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გამოყენებული იყოს როგორც ავთენტიფიკაციის ხელსაწყო - „მოქმედი ავთენტი-

ფიკატორი“  

ავთენტიფიკაცია პროცესში საჭიროა 2-ჯერ:  ერთი როდესაც ამომრჩეველი 

ცდილობს გახსნას ბიულეტენი, ბიულეტენთან წვდომის (გახსნის) დროს და 

მეორედ ხმის მიცემის დადასტურების  დროს. ამ პროცესში დაცვადია ყველა 

არსებული საერთაშორისო სტანდარტი.  

პირველი სცენარის შემთხვევაში რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემდეგ 

ჩნდება ეკრანზე შეტყობინება PIN1 კოდის შესახებ, რომელიც მომხმარებელმა უნდა 

დაიმახსოვროს/შეინახოს. მეორე სცენარის შემთხვევაში შესაძლებელია აპლიკა-

ციასთან წვდომისთვის  მოთხოვნილი იყოს თითის ანაბეჭდი და/ან სახის ამოცნობა.   

შემდეგ ეტაპზე აპლიკაციით სისტემაში შესვლა უკვე შესაძლებელია 

ნებისმიერ დროს, ამომრჩეველი ავსებს ა) სცენარის შემთხვევაში: პირადობის 

დამადასტურებელი ბარათის ნომერს, პაროლს (10 სიმბოლოს ნაზავი), PIN კოდს.  ბ) 

სცენარის შემთხვევაში საჭიროა: თითის ანაბეჭდი, სახის ამომცნობი. სისტემაში 

წარმატებული შესვლის შემდეგ, ამომრჩევლისთვის მისაწვდომი ხდება მთავარი 

მენიუ, სადაც  არის 3 ქვემენიუს კატეგორია: ხმის მიცემა, შედეგების შემოწმება, 

პირადი მონაცემის განახლება. თუ ამომრჩეველი ირჩევს „ხმის მიცემის“ მენიუს, 

ეკრანზე გამოჩნდება ბიულეტენი, რომელიც ძალიან ჰგავს და პრაქტიკულად 

იდენტურია ქაღალდის ბიულეტენისა. როგორც კი ამომრჩეველი გააკეთებს 

არჩევანს, ხელმისაწვდომი ხდება ღილაკი „შენახვა“. სისტემურად შესაძლებელია 

მხოლოდ ერთი არჩევანის გაკეთება. არჩევანის შენახვამდე, ამომრჩეველი 

ადასტურებს არჩევანს „OK“ ღილაკზე დაწკაპუნებით ან შეუძლია „გააუქმოს“ 

შესაბამის ღილაკზე დაწკაპუნებით. მას შემდეგ რაც ამომრჩეველი დაადასტურებს 

არჩევანს, სისტემა მისცემს შეტყობინებას, რომ ხმა მიცემულია (არჩევანი 

გაკეთებულია) და პროცესი დასრულებულია. ხმის მიცემის წარმატებული  

პროცესის შემდეგ, მთავარ მენიუში პუნქტი „ხმის მიცემა“ უმოქმედო ხდება, რადგან 

ამომრჩეველმა უკვე მისცა ხმა.  

აუცილებელია პროექტის რამდენიმე ეტაპიანი ტესტირება და აუდიტი სხვა-

დასხვა ჭრილში. ტესტირების რეჟიმში მოსამზადებელია წინასწარ გაწერილი სცენა-

 
1 PIN - ფიზიკური პირისთვის გამოყოფილი საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც გამოიყენება 
ელექტრონული ტრანზაქციების დასადასტურებლად 
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რები და ამოცანები, რომლის მიხედვითაც დაიტესტება სისტემა - თითოეული დავა-

ლების სირთულიდან გამომდინარე. ამავდროულად დასატესტია გამოყენებადობა, 

სიმარტივე, თუმცა გასათვალისწინებელია ასაკობრივი ჯგუფების დიფერენცირება.  

ახალგაზრდა თაობა უფრო აქტიურად იყენებს სმარტფონებს, ვიდრე ბევრად 

უფროსი თაობა, შესაბამისად ახალგაზრდებისთვის აპლიკაციით სარგებლობა 

პრობლემას არ წარმოადგენს. ხანდაზმული მოსახლეობა უნდა დაიყოს 

ქვეჯგუფებად, კომპიუტერის მომხმარებლებად და არა მომხმარებლებად. პირველი 

ჯგუფისთვის აპლიკაცია მარტივი გამოყენებადი იქნება, მეორე ჯგუფს უფრო 

გაუჭირდება პროცესი და საჭიროა დამატებითი ტაქტიკური ნაბიჯების დაგეგმვა.  

მობილური ტელეფონით ხმის მიცემის სერვისი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა 

და ის აუცილებლად გახდება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სუბსტიტუტი ქაღალდით 

ხმის მიცემის სერვისისა. მნიშვნელოვანია ჩატარდეს კვლევები უსაფრთხოების, 

აუდიტის მიმართულებით, ვინაიდან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამომრჩევლის 

მხრიდან არსებობდეს ნდობა სისტემის მიმართ.  

მეტი მოქნილობისთვის ბიულეტენი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა ენაზე, 

ეთნიკური უმცირესობების ინტერესების გათვალისწინებით.  

ამომრჩეველს შეუძლია გაწყვიტოს კენჭისყრის პროცესი ნებისმიერ დროს 

პროცესის საბოლოო დასრულებამდე. 

კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით,  მონაცემთა ბაზაში არ ინახება/არ 

არსებობს ჩანაწერი (log1) ამომრჩევლის ვინაობასა და მის მიერ გაკეთებულ 

„არჩევანს“ შორის.  

მობილური ტელეფონით ხმის მიცემის უსაფრთხო/სანდო სისტემის 

წარმატებით დანერგვისთვის, არსებობს საბაზისო მახასიათებლები/მოთხოვნები, 

რომლებიც უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული და დაცული, მათ შორის 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია: 

 ანონიმურობა - სისტემურად კავშირი არჩევანსა და ამომრჩეველს შორის 

არ უნდა ინახებოდეს, არ იწერებოდეს ერთიან ბაზაში. ცალკე მონაცემთა 

ბაზაში ფიქსირდება „არჩევანი“, და ცალკე ბაზაში ფიქსირდება 

„ამომრჩევლი“ს მონაცემი. მათ შორის რაიმე კავშირი და/ან ლოგირების 

 
1 Log - ლოგირება - ჩანაწერების/ქმედების ისტორია 
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ჩანაწერი არ არსებობს, რაც უზრუნველყოფს ანონიმურობის გარანტიას. 

მონაცემები დაშიფრულია ყველა ეტაპზე, დაწყებული ამომრჩევლის 

სმარტფონიდან, ტრანსმისიის ჩათვლით სერვერამდე. ყველა ბიულეტენი 

და მონაცემი ინახება რამდენიმე გეოგრაფიულად გადანაწილებულ 

სხვადასხვა ადგილზე განთავსებულ დაცულ ბლოკჩეინის სერვერებზე 

  დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ ხდება პენეტრაციის შეღწევადობის 

ტესტების ჩატარება, ქსელის არქიტექტურის შეფასება, ინფორმაციული 

კოდების შეფასება, კიბერუსაფრთხოების რისკების შეფასება 

 პერსონალური მონაცემების დასაცავად გამოიყენება მსოფლიოს 

საუკეთესო პრაქტიკა. 

 საჭიროებს საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავებას. სახელ-

მიწფოს ვალდებულებაა უზრუნველყოს ხმის მიცემისა და დათვლის 

პროცესში კენჭისყრის ფარულობის პრინციპის დაცვა. სისტემამ არ უნდა 

დაუშვას იდენტიფიცირება თუ ვის მისცა ამომრჩეველმა ხმა. სისტემა 

რომელიც ამომრჩეველს მისცემს კოდს ან ქვითარს იმ მიზნით რომ 

გადაამოწმოს არის თუ არა მისი ხმა სწორად ასახული, უნდა გამორიცხავ-

დეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას 

 ჰიბრიდული მეთოდის გამოყენებისას, მნიშვნელოვანია ხმების დათ-

ვლის და  კოსნოლიდაციის პროცესის აუდიტი. ინტერნეტით ხმის მიცემა 

არ არის არჩევნების ერთადერთი ფუნქციონირებადი მოდელი, ეს 

გარკვეულწილად დამატებითი სერვისია ამომრჩევლისთვის,  აბსოლუ-

ტურად ამომრჩევლის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული ისარგებლებს თუ 

არა დამატებითი სერვისით. 

 კეთილსინდისიერება - თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა 

კეთილსინდისიერად  შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება.  

 სიზუსტე - მნიშვნელოვანია ყველა ხმის 100% იანი სიზუსტით დათვლა, 

რომლის კონტროლისთვის გამოიყენება რამდენიმე შრიანი კონტროლი 

და დაცვის მექანიზმები.  

 უნიკალურობა - ერთ ამომრჩეველს შეუძლია მხოლოდ ერთი ხმის მიცემა 

 ეფექტურობა - ერთდროულად ხმის მიცემა შეუძლია რამდენიმე მომხმა-

რებელს.  
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 ხელმისაწვდომობა - საარჩევნო სისტემასთან წვდომა - ამომრჩეველს 

შეუძლია ხმის მიცემა ნებისმიერი გეოგრაფიული წერტილიდან,  რაც 

საშუალებას მისცემს ემიგრანტებს, ხანდაზმულებს, შშმპ1 პირებს 

ჩაერთონ არჩევნების პროცესში სახლიდან გაუსვლელად 

 სიმარტივე - სისტემა უნდა იყოს მარტივად გამოსაყენებელი, რომელიც 

გაივლის გაშვებამდე რამდენიმე ეტაპიან ტესტირებას.  

 მრავალენოვანი სისტემა - ამომრჩეველს აქვს ენის არჩევის შესაძ-

ლებლობა, რაც მნიშვნელოვანია ეთნიკური მოსახლეობისთვის  

 სანდოობა - სისტემის მყარად და გამართულად მუშაობა კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია, მათ შორის მონაცემთა შენახვის საიმედოობა, მონაცემ-

თან წვდომის დაცულობის გარანტია.  
 

დასკვნა 

ელექტრონული მმართველობის მოდელების  და ინოვაციურ ბიზნეს-ტექნო-

ლოგიებზე დაფუძნებული ტექნიკური გადაწყვეტების, როგორც მართვის ინსტრუ-

მენტების შემუშავებისას, აუცილებლად გასათვალისწინებელია  მიდგომების 

თავსებადობა ევროკომისიის ძირითად პრინციპებთან, როგორებიცაა: ღიაობა, ჩართუ-

ლობა, ანგარიშვალდებულება, ეფექტიანობა და თანმიმდევრულობა. 

განვითარებული საზოგადოების ქვაკუთხედს ინფორმაციულ ტექნოლო-

გიებზე ორიენტირებული ეკონომიკა წარმოადგენს, რომელიც მოიცავს და არ 

შემოიფარგლება შემდეგით: 

 ბიზნესი  (ინფრასტრუქტურა)  თანამედროვე, მდგრადი, ციფრული ფარ-

თოზოლოვანი მომსახურების დანერგვა და უზრუნველყოფა საქართვე-

ლოს ყველა მოქალაქისათვის. 

 სამოქალაქო საზოგადოება (განათლება) მნიშვნელოვანია ციფრული 

ტექნოლოგიების გამოყენების უნარების ფლობა; საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება. 

 სახელმწიფო (ციფრული ეკონომიკა)  სახელმწიფოს მხრიდან მექანიზმე-

ბის შექმნა, რომლებიც დააჩქარებს ბიზნეს-ტექნოლოგიების დანერგვისა 

და ფართოდ გამოყენების პროცესს, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს 

 
1 შშმპ - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი  
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მაღალი შესაძლებლობების ციფრულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცი-

ების განხორციელებას. 

აუცილებელია სახელმწიფო და კერძო სექტორის სინერგია წამყვან ინდუს-

ტრიებთან, რომლებიც სამომავლოდ IOT1 მომხმარებლად მოგვევლინებიან, რაც 

საბოლოო ჯამში განაპირობებს ტექნოლოგიურ ევოლუციას, ინოვაციური 

პროდუქტების და მომსახურების დანერგვას. 

საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, მსოფლიო მასშტაბით, ციფრულ 

სამყაროს შეუძლია დააგენერიროს 11.1 ტრილიონი დოლარის ეკონომიკური 

სიკეთე 2025 წლისთვის.2 

ბიზნეს-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მართვის ინსტრუმენტების 

ეფექტიანობის დემონსტრირების, ციფრული საზოგადოების ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობის და ქვეყნის საერთაშორისო ბაზარზე ციფრული იმიჯის გამყარების 

მიზნით ნაშრომში აღწერილია მობილური ტელეფონი, როგორც  საარჩევნო პროცესის 

ციფრულად მართვის ინსტრუმენტი,  რომელიც შემხებლობაშია საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან, ვისთვისაც მნიშვნელო-

ვანია ციფრული ტრანსფორმაცია. 

მობილური ტელეფონის საშუალებით ხმის მიცემის ალტერნატიული მეთო

დის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების მოკვლევისას, უდავოა რომ 

პროექტის სარგებელი მნიშვნელოვნად აჭარბებს ნაკლოვანებებს, რომლებიც თავის 

მხრივ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მართვადია. 

ბუნებრივია ვერ ვიტყვით, რომ მობილური ტელეფონის საშუალებით ხმის 

მიცემა 100% უსაფრთხოა, მაგრამ საკითხის ასეთი ფორმულირებაც  არასწორი 

იქნებოდა. უფრო მართებულია განვმარტოთ, რომ საქართველოში ყველანაირი 

პირობა არსებობს იმისა რომ დაინერგოს თანამედროვე, ალტერნატიული, ციფ-

რულად მართული საარჩევნო პროცესი, რომელიც ეფუძნება ბიზნეს-ტექნოლო-

გიების ინოვაციურ მიდგომებს და ეფექტიანი მართვის შესაძლებლობას იძლევა. 

იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს არ არსებობს დისტანციურად ხმის მიცემის 

 
1 IOT – Internet of Things - საგანთა ინტერნეტი 
2 წყარო: საერთაშორისო კვლევითი კომპანია მაკენზის ანალიზი - World’s most innovative economies 
2016-2020 
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სტანდარტები, მოქალაქეები არათანაბარ პირობებში არიან, შშმპ1 პირები შეზღუ-

დულები არიან ჩაერთონ პროცესში, ემიგრანტები ხშირად ვერ მონაწილეობენ 

არჩევნებში, ნაკლებია სამოქალაქო აქტივობას განსაკუთრებით ასაკოვან ჭრილში, 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობა მონაწილეობას ვერ იღებს 

არჩევნებში, ინოვაციური მიდგომის დანერგვა გამართლებული უნდა იყო, როგორც 

მართვის ეფექტური საშუალება. საქართველოს მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს შესაძ-

ლებლობა ხმის მიცემა შეძლონ უსაფრთხოდ, მარტივად, ციფრულ ფორმატში, 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ნებისმიერი ადგილიდან, სახლიდან 

გაუსვლელად და დარწმუნებული იყვნენ რომ ხმა არ დაიკარგება. ელექტრონული 

არჩევნების ჩასატარებლად აუცილებელია ქვეყნის შემდეგი მიმართულებებით 

მზადყოფნა: 

 ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ორმხრივი ნება, მზაობა და ნდობა, როგორც 

საზოგადოებრივი ასევე პოლიტიკური. 

 კომპლექსური საკანონმდებლო/მარეგულირებელი ჩარჩო და პროცეს-

ში მონაწილე მხარეების განსაზღვრული როლების არსებობა 

 სერვისზე ხელმისაწვდომობა  -  ინფრასტრუქტურა - თანამედრო-

ვე ციფრული ფართოზოლოვანი მომსახურების დანერგვა 

და უზრუნველყოფა საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. 

 არჩევანის თავისუფლება - ამომრჩეველს უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური 

ინფორმაცია ხმის მიცემის თითოეულ მეთოდზე. იგი შეუზღუდავი უნდა 

იყოს შეთავაზებული ალტერნატიული მეთოდების არჩევანში. 

 მონაცემების ეფექტური მართვა კიბერუსაფრთხოების რისკების 

მინიმუმამდე დაყვანის შესაძლებლობებით. 

პროცესების ციფრულად მართვა ხელს უწყობს პროგრესს, წარმოადგენს 

ქვეყანაში ელექტრონული მმართველობის განვითარების დონის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ინდიკატორს და განვითარების სხვა ეტაპზე გადაჰყავს ქვეყანა.  

 
1 შშმპ - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 



28 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა სამი 

კოლოკვიუმი: 

I კოლოკვიუმი - ელექტრონული მმართველობის ზოგადი დახასიათება და 

გამოწვევები 

II კოლოკვიუმი - ციფრული მმართველობა და ტექნოლოგიური პლატფორმები 

III კოლოკვიუმი - ელექტრონული არჩევნები - მობილური ტელეფონის 

საშუალებით ხმის მიცემის ალტერნატიული მეთოდი 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქყვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

ოპსტატიები: 

1. ბარათაშვილი ე., კახიძე ნ., „ციფრული ინსტიტუციონალიზაცია 

საქართველოში“ ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. (2020 წლის # 3)  

2. ბარათაშვილი ე.,  კახიძე ნ.,  „ახალი ინდუსტრიული რევოლუცია“ 

"სოციალური ეკონომიკა" XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები - 
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