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რა არის ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების 
დოკუმენტი (BDD) 

 

 
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD) წლიური ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადების პროცესი იწყება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტზე (BDD) 

მუშაობით. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD) არის ქვეყნის 

განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი 

მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების შესახებ, ასევე ინფორმაციას საქართველოს 

ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განვითარების 

ძირითადი მიმართულებების შესახებ. 

 

 დოკუმენტის მოიცავს 4 წლიან პერიოდს და ყოველწლიურად განახლებადი დოკუმენტია. BDD 

დოკუმენტის მომზადებით იწყება ყოველწლიური ბიუჯეტის მომზადება. საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსით განისაზღვრება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის 

შემუშავების ეტაპები, რა ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს იგი და რა ვადებში ხდება საქართველოს 

მთავრობისა და პარლამენტისათვის მისი პირველადი, გადამუშავებული და საბოლოო ვარიანტების 

წარდგენა. 

 

 საქართველოს მთავრობა იწონებს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის 

პირველად ვარიანტს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისა და +3 წლისათვის. 

 
 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტის (BDD) შემუშავებაში 

მონაწილეობას იღებენ: 

 
 

 
საქართველოს ეროვნული ბანკი                           საქართველოს სამინისტროები 

 
 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა 

მხარჯავი დაწესებულებები 

ადგილობრივი ხელისუფლების  
ორგანოები   
 

 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ  

ერთეულებში სახელმწიფო  

რწმუნებულები 

 

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოები 

 
 

ფინანსთა 

სამინისტრო 



ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019 – 2022 წლებისთვის 

 

სამთავრობო პროგრამა 

თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა 

 
რეალური და გეგმაზომიერი რეფორმების განხორციელებით საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა 

მიმართულია დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისკენ, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიის იმ 

უმთავრეს პრინციპებს,  როგორიცაა სამართლიანობა, თავისუფლება, თანასწორობა, კანონის 

უზენაესობა და ადამიანის უფლებების პატივისცემა, საკუთრების ხელშეუხებლობა, თავისუფალი 

ბიზნესი, დამოუკიდებელი სასამართლო და მედია, არაპოლიტიზებული პოლიცია, განათლებისა და 

სამედიცინო დახმარების მიღების თანაბარი შესაძლებლობები.  

პრიორიტეტულ მიმართულებად 

კვლავაც რჩება საქართველოს 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სივრცეში სრულფასოვანი 

ინტეგრაცია, დემოკრატიული 

ინსტიტუტების შემდგომი 

განვითარება და გაძლიერება, 

განათლების სექტორის 

ფუნდამენტური რეფორმა, მცირე და 

საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, 

მეწარმეობისა და დამწყები ბიზნესის 

წახალისება, მსოფლიო ეკონომიკურ 

სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირება, 

მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი 

საჯარო სამსახური. 

საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში 

ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. 

ამ მიზნის მისაღწევად ქვეყნის განვითარების სამთავრობო ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: 

o საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში შეუქცევადი ინტეგრაცია; 

 
o მთავრობა  ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ 

რეფორმების შედეგად, მივიღებთ ეკონომიკის ისეთ მოდელს, რომელიც აისახება თითოეულ 
ოჯახზე, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე; 

 
o მცირე მთავრობის კონცეფცია. ქვეყანას სჭირდება მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი 

ბიუროკრატია; 
 
o განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, 
მოტივირებული, სამეწარმეო  სულისკვეთების მქონე, საკუთარ 
შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი 
შედეგის მომტანი, რომელიც საქართველოს ჩააყენებს განვითარებული და 
ინოვაციური  ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა შორის; 
 
o ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება მთავარი ღირებულება. 
 



ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019 – 2022 წლებისთვის 

 

მთავრობის ძირითადი პრიორიტეტები 
 

საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება და თავდაცვა  

 მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიზანია საქართველოს 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია; 

 ნატოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ერთ-

ერთი უმთავრესი ხელშემწყობი ფაქტორია ქვეყნის უსაფრთხოების 

განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის; 

 საქართველოს მთავრობა კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას საერთაშორისო არენაზე 
ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი 
განმტკიცების მიზნით; 

 გაგრძელდება და კიდევ უფრო გააქტიურდება სტრატეგიული თანამშრომლობა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან; 

 საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებში 
(გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების 
შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება; 

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების ძირითადი მისიაა ქვეყნის თავდაცვა, რომლის 
ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველყოფაზე. 
 

 
 

ძირეული და ინოვაციური რეფორმები 

 ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური 

სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, 

პრინციპებისადმი ერთგულებას; 

 გრძელვადიანი და მაღალი  ეკონომიკური ზრდის 

უზრუნველსაყოფად, ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა 

ქვეყნის განვითარებაში; 

 ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირია მოსახლეობის დასაქმების 

ხელშეწყობა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; 

 მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკით გაძლიერდება ღონისძიებები მცირე და საშუალო 

ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით; 

 ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის  მნიშვნელოვანია საქართველოს, 

როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, 

ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო, ტურისტული და საფინანსო კვანძის 

(ჰაბის) ჩამოყალიბება; 

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა  ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ცხოვრების ხარისხის 

ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია; 

 ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო 

სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური 

განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.  
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 ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის 

ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის 

ამაღლება; 

 თანამედროვე პირობებში ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად საჭიროა 

ახალი ტიპის - მწვანე ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკური მოდელის 

დანერგვა; 

 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარების პარალელურად, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს; 

 ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია; 

მცირე მთავრობა 

მცირე და მოქნილი მთავრობის კონცეფციის განსახორციელებლად გაგრძელდება 

სამთავრობო უწყებების შემდგომი გაერთიანება/ოპტიმიზაცია და მათ შორის 

ფუნქციების გადანაწილება დაგეგმილი რეფორმების სწრაფად და ეფექტიანად 

განსახორციელებლად. 

 

განათლება, მეცნიერება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა  
 

 განათლების რეფორმა განხორციელდება განათლების სისტემის ყველა 

საფეხურზე: ადრეული და სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, 

პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება; 

 ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა 

იქნება უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი; 

 პროფესიული განათლების სისტემაში გაგრძელდება დუალური, სწავლების მიდგომის 

დანერგვა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით; 

 დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის 

მართვის ეფექტიანი მოდელები; 

 განხორციელდება მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს ძლიერ, რეგიონალურ 

სამეცნიერო ცენტრად  გადაქცევისთვის; 

 მთავრობის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა  საზოგადოებრივ და კულტურულ 

ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის დარგებში თვითრეალიზების 

შესაძლებლობები; 

 სპორტისა და კულტურის მიმართულების ხელშეწყობა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და 

ეკონომიკურ განვითარებას, ხელს უწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას. 

ადამიანი და მასზე ზრუნვა 

 რეფორმების შედეგად შეიქმნა და დაიხვეწა ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუციონალური 

მექანიზმები; 

 ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა; 

 მთავრობის სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს 

წარმოადგენს: სიღატაკის შემცირება/პრევენცია, სოციალური დახმარების სისტემის 

ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა 

და ხელშეწყობა.  
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ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები 
 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები 

საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფისაკენ, რომლის მისაღწევად ძირითადი 

პრიორიტეტებია:  

 ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის 

მდგრადი და მაღალი ტემპით ზრდა; 

 ინფლაციის დონის ერთნიშნა მაჩვენებლის შენარჩუნება; 

 უმუშევრობის დონის შემცირება; 

 საინვესტიციო გარემოს  გაუმჯობესება. 

 

საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური პროგნოზები 

  
2015 
ფაქტ. 

2016 
ფაქტ. 

2017 
ფაქტ. 

2018 
მოსალ 

2019 
პროგნ. 

2020 
პროგნ. 

2021 
პროგნ. 

2022 
პროგნ. 

რეალური მშპ (ზრდის 
ტემპი) 

2.9 2.8 5.0 5.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

ნომინალური მშპ (მლნ 
ლარი) 

31,755.6 34,028.5 38,042.2 41,741.8 45,146.9 48,826.4 53,057.2 57,927.8 

მშპ ერთ სულ 
მოსახლეზე (აშშ 
დოლარი) 3766.6 3864.6 4078.5 4419.8 4497.1 4863.6 5285.0 5770.2 

სამომხმარებლო ფასების 
ინდექსი (საშუალო 
პერიოდის განმავლობაში) 

4.0 2.1 6.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 

მიმდინარე ანგარიში 
(პროცენტულად მშპ-თან) 

-12.1% -12.8% -8.7% -9.4% -7.4% -6.7% -5.9% -5.1% 

 

გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, 
რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და მაკროეკონომიკურ 
სტაბილურობას. 

 2019-2022 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს: 

 ინვესტიციების მიმართვა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და მოსახლეობის 
დასაქმებისათვის, ამასთანავე ისეთი პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება 
როგორიცაა საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა, განათლება და 
სოფლის მეურნეობა; 

 ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში 
შენარჩუნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ 
სტაბილურობას; 

 სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა. 
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მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების 
და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები 

 

დასახელება 
რიცხო
ვნობა 

2019 
წელი  

2020 
წელი  

2021 
წელი  

2022 
წელი  

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1,126 64,736.0 67,485.0 76,369.0 79,699.0 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 140 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 13 750.0 750.0 750.0 750.0 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 227 15,800.0 15,800.0 15,800.0 15,800.0 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 353 16,170.8 16,656.0 17,156.0 17,671.0 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 531 27,487.1 71,441.0 72,721.0 31,309.0 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 73 4,150.0 4,150.0 4,150.0 4,150.0 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო 196 9,500.0 9,500.0 10,000.0 10,500.0 

საერთო სასამართლოები 1,739 77,750.0 73,200.0 73,200.0 73,200.0 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 93 4,250.0 4,500.0 4,750.0 5,000.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, 
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, 
ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 

30 870.0 870.0 870.0 870.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 

31 625.0 625.0 625.0 625.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, 
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და 
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 

31 780.0 780.0 780.0 780.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, 
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, 
სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 

25 735.0 735.0 735.0 735.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, 
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

31 625.0 625.0 625.0 625.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

31 620.0 620.0 620.0 620.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, 
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტებში 

25 610.0 610.0 610.0 610.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, 
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 

30 865.0 865.0 865.0 865.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, 
კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 

30 630.0 630.0 630.0 630.0 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 3,850 
136,000.

0 
136,000.

0 
136,000.

0 
131,000.

0 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 4,573 87,600.0 87,600.0 87,600.0 87,600.0 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

46 2,850.0 2,850.0 2,850.0 2,850.0 
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საქართველოს სამინისტროები 

 

დასახელება 
მომუშავეთა 

რიცხოვნობები 
2019 წელი  2020 წელი  2021 წელი  2022 წელი  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 5,070 91,000.0 91,000.0 91,000.0 91,000.0 

საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

753 222,850.0 223,270.0 223,270.0 223,270.0 

საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

342 617,900.0 792,000.0 802,700.0 804,700.0 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 5,098 184,300.0 179,660.0 179,660.0 179,960.0 

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 

2,637 3,937,000.0 4,243,700.0 4,343,800.0 4,443,800.0 

საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო 

784 136,500.0 136,500.0 136,500.0 136,500.0 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 41,896 815,000.0 881,400.0 958,700.0 1,058,000.0 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო 

24,845 644,000.0 644,000.0 644,000.0 644,000.0 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

3,496 303,265.0 296,075.0 301,270.0 310,253.0 

საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 

8,263 1,477,355.0 1,615,791.0 1,655,819.0 1,711,000.0 

 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური 

ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო 

გამოცდილების შესაბამისად; 

 საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის 

შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან 

ჰარმონიზების მიზნით; 

 გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით 

არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების 

ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა; 

 საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს 

ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და 

სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. 
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 
ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, 
პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და 
შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის 
განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება; 

 ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, 

როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, 

ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო 

კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო - 

სატრანზიტო  პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას; 

 კერძო სექტორის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის,  მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის 
გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და  განაშენიანების 
რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; 

 საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის 
განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური 
პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 
და განხორციელება; 

 არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და 

დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და 

მართვა; 

 მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის 
დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია. 

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის 

სისტემის რეფორმის განხორციელება; 

 ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და 

იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; 

 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის 

გაძლიერებაზე ზრუნვა; 

 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის 

ჩამოყალიბება; 

 ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და  დანაშაულის პრევენცია; 

 სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების 

დანერგვა და აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის 

ხელმისაწვდომობა. 
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; 

 სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო 

ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და 

მისი გაცემის ორგანიზება; 

 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ხასიათის 

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; 

 მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-

ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური 

მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, 

ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და 

მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია; 

 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი 

ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის 

განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და 

მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; 

 ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების 

ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების 

ამაღლება. 

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო  

 საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის 
აღდგენის ხელშეწყობა;  საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით 
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება; 

 ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან 
თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება;  

 საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და 

კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა 

და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება. 

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

 საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე 
პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების 
განსაზღვრა; 

 ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების ჩატარება 
პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, 
ევროკავშირი, ეუთო, გაერო); 

 თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) 
წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების 
კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის 
ღონისძიებების განხორციელება. 

 



ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019 – 2022 წლებისთვის 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება; 

 საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, 
საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა 
პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; 

 ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, 
რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ 
რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და 
ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა ფაქტების გამოვლენას; 

 მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების 
უზრუნველყოფა; 

 სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების 
გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის  სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და 

რეფორმების განხორციელება; 

 ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული 

მცენარეთა და ცხოველთა  აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების 

საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; 

 სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა 
განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა 
მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
ლაბორატორიული კვლევა. 

 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  

 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სფეროში ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; 

 ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, 

პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა 

და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; 

 ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე 

მეცნიერების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება 

და განხორციელება; 

 ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის 

ამაღლების ხელშეწყობა და საერთაშორისო სახელოვნებო 

სივრცეში ინტეგრირება; 

 მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დანერგვა; „სპორტიყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; 

 საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით 

აღჭურვა. 
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დასახელება 
მომუშავეთა 

რიცხოვნობები 
2019 
წელი  

2020 
წელი  

2021 
წელი  

2022 
წელი  

საქართველოს პროკურატურა 860 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 

საქართველოს დაზვერვის სამსახური  13,500.0 15,000.0 16,500.0 18,000.0 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 36 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 211 6,400.0 6,500.0 6,500.0 6,800.0 

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 
სამსახური 

110 7,100.0 7,100.0 7,100.0 7,100.0 

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახური 

31 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 

ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 7 260.0 260.0 260.0 260.0 

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 
სამსახური 

3,634 57,500.0 57,500.0 57,500.0 57,500.0 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 123 6,400.0 6,400.0 6,750.0 7,100.0 

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი  58,500.0 63,210.0 68,360.0 74,290.0 

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 43 2,200.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - 
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 

85 2,460.0 2,460.0 2,460.0 2,460.0 

საქართველოს საპატრიარქო  25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური – საქსტატი 

214 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემია 

167 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 51 1,120.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0 

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 22 5,330.0 5,330.0 5,330.0 5,330.0 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

43 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,200.0 

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 14 500.0 500.0 500.0 500.0 

კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო  500.0 500.0 500.0 500.0 

 სსიპ - საპენსიო სააგენტო  1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 

 


