
3. მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი 
 

 1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 
საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 628 700.0 ათასი 
ლარი: 

ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 360 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: 
ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის –140 000.0 ათასი ლარი; 
ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 220 000.0 ათასი ლარი; 

 
ბ) პროცენტის გადახდა – 268 700.0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 75 700.0 ათასი ლარი; 
ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 107 000.0 ათასი ლარი; 
ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი 

ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 86 000.0 ათასი ლარი. 
 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის 
მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, 
კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული 
პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების 
დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის 
მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და 
მომსახურების გაწევისათვის. 
 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების 
დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული 
ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების 
შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა 
განისაზღვროს 51 925.5 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა –  
35 000.0 ათასი ლარით. 
 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების 
დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული 
ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების 
შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 მარტს 
გამოშვებული 400 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 360 846.0 ათასი 
ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება 
სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 
 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად 
საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 380 000.0 ათასი ლარის 
წმინდა ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება 
განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო 
ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს 
ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 
 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო 
ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის 
ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო 
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ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა 
მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული 
თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს  380 000.0 ათას ლარს.“. 

 
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                                             გიორგი მარგველაშვილი 

 

ქუთაისი. 

2016 წლის       დეკემბერი 

№ 
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