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I - ბიუჯეტირება 

1. ბიუჯეტის მართვის სრულყოფა 

1.1 წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზის და  ფისკალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი, სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი 

(ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს მთავრობა, 

საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი: მომზადებულია 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი და 

საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში;  

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი შესაბამისობაშია კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფისკალურ 

პარამეტრებთან.  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.2 საშუალოვადიანი დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდა (MTEF) 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზის და  ფისკალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს 

მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)  

შესრულების მაჩვენებელი: მომზადებულია 2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და 

მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტისთვის.  

2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი და 

გადამუშავებული ვარიანტები მომზადებულია და წარდგენილია საქართველოს მთავრობისა და 

პარლამენტისათვის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს.  

საშუალოვადიან პერიოდში მთავრობის შემოსულობებისა და გადასახდელების პროგნოზები მომზადებულია  

არსებული პოლიტიკის და პოლიტიკის ცვლილების შემთხვევაში და შესაბამისი ინფორმაცია ასახულია 2021-

2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში არანაკლებ შემდეგი 

მიმართულებებით: განათლება, მეცნიერება, კულტურა და სპორტი, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა, 

დევნილთა საკითხები, შრომა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა. 

წინა პერიოდის საშუალოვადიანი პარამეტრებისგან გადახრის გამომწვევი მიზეზების თაობაზე მომზადებულია 

ინფორმაცია და თან ახლავს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. 

მომზადებულია კონცეფცია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების 

პროცესში მხარჯავი დაწესებულებების მიერ შესამუშავებელი ინფორმაცის საჯარო ფინანსების მართვის 

ელექტრონულ სისტემაში (ePFMS) ინტეგრირების მიზნით. 

პერიოდი: იანვარი-ივლისი  
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1.3 პროგრამული ბიუჯეტის გაუმჯობესების ხელშეწყობა სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები. 

მუნიციპალიტეტები, დონორები)  

შესრულების მაჩვენებელი:  

ჩატარებული ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები სამინისტროების და მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლებისთვის დონორების მხარდაჭერით. 

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის განახლება.    

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.4 საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ფისკალური მართვის პრინციპებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა  

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი:  

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტში და საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში, 

როგორც დასაგეგმი, ისე შესრულების შესახებ ინფორმაციაში ფისკალურ დისციპლინასთან შესაბამისობის 

შესახებ დეტალური განმარტებების ასახვა. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.5 საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის ჩამოყალიბება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

(ჩართული მხარეები: მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების დეპარტამენტი, მხარჯავი 

დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი, დონორები) 

შესრულების მაჩვენებელი:  მხარჯავი დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი ახალი საინვესტიციო პროექტების 

შეფასება საინვესტიციო პროექტების შეფასების მიზნით განსახორციალებელი ღონისძიებების შესასრულებლად 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ საინვესტიციო პროექტების მართვის 

გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად და წარდგენა უწყებათაშორის კომისიისთვის განსახილველად. 

არანაკლებ ახალი საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მთლიანი ღირებულების 50%-ისთვის 

განხორციელებული წინასწარი შერჩევა და შეფასება საინვესტიციო პროექტების გზამკვლევის და 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 

მხარჯავი დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტების შესაბამისი თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება 

საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. 
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სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურთან თანამშრომლობით მუშაობის პროცესი აქტიურ ფაზაშია 

საინვესტიციო პროექტების მართვის ელექტრონული პორტალის ინფორმაცის საჯარო ფინანსების მართვის 

ელექტრონულ სისტემაში (ePFMS) ინტეგრირების მიზნით. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.6 წლიური და კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება, მაკონტროლებლის წინაშე 

ანგარიშვალდებულების გაძლიერება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს პარლამენტი) 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

2019 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია და წარდგენილია 

საქართველოს მთავრობისთვის და საქართველოს პარლამენტისთვის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. 

შესრულების ანგარიში მოიცავს ფისკალური წესების შესახებ განმარტებებს, დაგეგმილ და მიღწეულ მიზნებს და 

განმარტებებს განსხვავებების შესახებ. წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად მომზადებული 

ინფორმაცია წინა წლის შესრულების ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების 

გათვალისწინების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მიღებული სამოქმედო გეგმის 

შესრულების მდგომარეობის შესახებ. 

 

2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური ანგარიშები საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილია 

კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის არსებულ მოთხოვნებს;  

 

6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად მომზადებულია ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების 

შუალედური მიმოხილვის შესახებ და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტისთვის;  

 

მომზადებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ სამოქმედო გეგმა დადგენილი წესის შესაბამისად. აღნიშნული 

სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული სახელმწიფო აუდიტის რეკომენდაციების რეტროსპექტიული 

გადახედვა და რეკომენდაციების ანალიზი. 

 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.7 საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი:  

ღია ბიუჯეტის კვლევის (Open Budget Survey) მიხედვით ყველა ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტაცია 

ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე (www.mof.ge) კანონმდებლობით 

დადგენილ ვადებში. 

http://www.mof.ge/


5 

 

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე. მომზადებულია 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტის და შესრულების ანგარიშების მოკლე 

გზამკვლევები, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. 

ბიუჯეტის მომზადების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის პლატფორმა (eBTPS.mof.ge) ფუნქციონირებს 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე, რომლის საშუალებით მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ 

მონაწილეობა მიიღონ 2021 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში.  

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა ბიუჯეტის 

გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.8 მუნიციპალიტეტების მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მუნიციპალიტეტები, 

დონორები) 

შესრულების მაჩვენებელი:  

ხორციელდება მუნიციპალიტეტების ხელშეწყობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და 

მუნიციპალიტეტებს შორის საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის თაობაზე გასაფორმებელი 

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებული 2020 წლის განმავლობაში 

განსახორციელებელი პირობების შესრულების მიზნით, საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. 

ხორციელდება ამ პირობების შესრულების მონიტორინგი. 

გაანალიზებულია მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური 

ანგარიშვალდებულების შეფასების ანალიზი (Public Expenditure and Financial Accountability Assessment at sub-

national level (PEFA)) დამატებით არანაკლებ 10 მუნიციპალიტეტში. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.9 საბიუჯეტო პროცესის მხარდაჭერა შესაბამისი კანონმდებლობის სრულყოფით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები 

მხარდაჭერილია შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 
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II - მთავრობის ვალის მართვა 

1. პირველადი დილერების სისტემის დანერგვა  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: სისტემის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება; სისტემის 

ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება; პირველადი დილერების საპილოტე სისტემის დანერგვა  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

2. ინვესტორებთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშვება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: ინვესტორებთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება. ინვესტორების ბაზის 

გაფართოებისა და დივერსიფიკაციისათვის მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ტენდენციების ამსახველი 

პერიოდული ანგარიშებისა და პრეზენტაციების წარმოება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

III - აღრიცხვა და ანგარიშგება 

1. დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების დანერგვა 

1.1 IPSAS დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმით 2020 წელს განსაზღვრული სტანდარტების მოთხოვნების 

ანალიტიკა და ასახვა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციაში 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური  

შესრულების მაჩვენებელი: ჩატარებულია IPSAS დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმით 2020 წლისთვის 

განსაზღვრული სტანდარტების ანალიტიკა და მომზადებულია აღრიცხვა-ანგარიშგების ინსტრუქციის 

პროექტი.  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.2 IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების ფორმების დახვეწა და გაუმჯობესება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის ფინანსური 

ანგარიშგების ფორმები დახვეწილია/გაუმჯობესებულია და შეესაბამება IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებს 
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პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.3 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციით 2019-2020 წლებში დანერგილი IPSAS 

სტანდარტების მოთხოვნების გასაცნობად სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 

ბუღალტრებისთვის სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, ტრენინგების და ა.შ  გამართვა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრები 

იცნობენ და პრაქტიკაში იყენებენ სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, ტრენინგების და ა.შ ფარლებში მიღებულ 

ცოდნას IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან დაკავშირებით 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.4  საპილოტე მუნიციპალიტეტების მიერ 2019 წლის ნაერთი ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება მათთვის 

IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით შემუშავებული აღრიცხვა-ანგარიშგების მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: საპილოტე მუნიციპალიტეტების მიერ მომზადებულია 2019 წლის ფინანსური 

ანგარიშგებები, ადგილობრივი ბიუჯეტების სპეციფიკის გათვალისწინებით, IPSAS სტანდარტების საფუძველზე 

შემუშავებული აღრიცხვა-ანგარიშგების მეთოდოლოგიის შესაბამისად,  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.5 თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებისთვის IPSAS სტანდარტებში ცნობადობის ამაღლების და 

გადამზადების მიზნით სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, ტრენინგების და ა.შ გამართვა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური,  სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

შესრულების მაჩვენებელი: სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, ტრენინგების და ა.შ, შედეგად, თვითმმართველი 

ერთეულების წარმომადგენლები იცნობენ IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებს; თვითმმართველი ერთეულების 

ბუღალტრები პრაქტიკაში იყენებენ აღრიცხვასა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებით გამართული ტრენინგების 

და ა. შ ფარგლებში მიღებულ ცოდნას 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.6 თვითმმართველი ერთეულებისათვის ფინანსური ანგარიშგების ფორმების შემუშავება IPSAS სტანდარტების 

მოთხოვნების შესაბამისად, სახაზინო სამსახურისთვის წარსადგენად 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 
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შესრულების მაჩვენებელი: თვითმმართველი ერთეულებისათვის შემუშავებულია სახაზინო სამსახურისთვის 

წარსადგენი IPSAS სტანდარტების შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების ფორმების პროექტი,  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი  

 

2. სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის (PFMS) განვითარება 

2.1 სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში (PFMS) დარიცხვის მეთოდზე 

დაფუძნებული ხაზინის მთავარი წიგნის ფუნქციონალების შემუშავება/განვითარება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ჩატარებულია შესაბამისი ბიზნეს-პროცესების ანალიტიკა; შემუშავებულია 

შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

2.2 სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა ტრენინგები და 

გადამზადება ხაზინის ელექტრონული სისტემის გამოყენებასთან/ცვლილებებთან დაკავშირებით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

წარმომადგენლები გადამზადებულები არიან ხაზინის ელექტრონული სისტემის 

გამოყენებასთან/ცვლილებებთან დაკავშირებით  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

IV - საგადასახადო და საბაჟო საკითხები 

1. საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება 

1.1 ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო 

კანონმდებლობის ჰარმონიზება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტის მომზადება 2003 

წლის 27 ოქტომბრის საბჭოს 2003/96/EC დირექტივასთან ევროგაერთიანების ფარგლებში ენერგოპროდუქტებისა 

და ელექტროენერგიის დაბეგვრის ჩარჩოს რესტრუქტურიზაციის შესახებ საქართველოს საგადასახადო 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით. 

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი 
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1.2 საბაჟო კანინმდებლობის შემდგომი სრულყოფა  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: საქართველოს საბაჟო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფაზე 

მუშაობის გაგრძელება, ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობასთან მაქსიმალური ჰარმონიზაციის მიზნით და 

შესაბამისი  ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება. 

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

1.3 საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების დადების / არსებული შეთანხმებების განახლების მიზნით კანონით 

განსაზღვრული პროცედურების განხორციელება;  

საგადასახადო მიზნებისთვის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში 

შემუშავებული საერთაშორისო საგადასახადო სტანდარტების დანერგვა და მათი სრულყოფა. ამასთან, 

გლობალური ფორუმის ახალი 2016 წლის მეთოდოლოგიის შესაბამისად მოთხოვნის საფუძველზე ინფორმაციის 

გაცვლის შეფასების მე-2 რაუნდის ფარგლებში საკანონმდელო ცვლილებების განხორციელება; 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD /G 20) დასაბეგრი 

ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული 4 მინიმალური 

სტანდარტის დანერგვის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და შემდგომი 

მონიტორინგი. ქვეყნების მიხედვით ანგარიშგების“ (CbC) ფარგლებში საკანონმდებლო ცვლილებების 

განხორციელება; 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD /G 20) BEPS-ის 

სამოქმედო გეგმის მე-15 ღონისძიების ფარგლებში შემუშავებული „საგადასახადო შეთანხმებებთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის 

აღკვეთის მიზნით“ მრავალმხრივი კონვენციის შესაბამისად სინთეზური ტექსტების მომზადება და შესრულების 

მონიტორინგი; 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.4 დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტი 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

2.  რისკზე დაფუძნებული მიდგომების განხორციელება 

2.1 საბაჟო რისკების მართვა 
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი:  პრაქტიკაში დანერგილია საბაჟო ღირებულების კონტროლის პროცედურული 

სახელმძღვანელო; დანერგილია რისკის შემცველი ტვირთების GPS ლუქევით მონიტორინგის დისტანციური 

სისტემა; საქართველოსა და სომხეთს შორის შემუშავებულია ერთიანი ელექტრონული ლუქების სისტემა.   

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

2.2 უწყებრივი რისკის მართვა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი:  ფუნქციურად გამართულია შიდა აუდიტი; შემუშავებულია უწყებრივი რისკების 

მართვისთვის ძირითად საოპერაციო მიმართულებებზე კანონშესაბამისობის გაუმჯობესების გეგმა.     

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

3. ნებაყოფლობითი კანონშესაბამისობის მხარდაჭერა 

3.1 სერვისების განვითარება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: შექმნილია ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზა; განახლებულია სამსახურის ვებ-

გვერდი; პროგრამულად უზრუნველყოფილია და ინფრასტრუქტურულად განახლებულია სატელეფონო 

ცენტრი; შემუშავებულია უკუკავშირის სისტემის კონცეფცია. 

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

4. დეკლარირებული მონაცემების სიზუსტის უზრუნველყოფა 

4.1 საგადასახადო კონტროლი 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: შემუშავებული და დამტკიცებულია დეკლარაციის სისწორის კონტროლის 

კონცეფცია; დანერგილია ახალი საგადასახადო აუდიტის პროგრამა; დანერგილია აუდიტის პროცესის 

ელექტრონული მართვის სისტემა;     

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

V - მაკროეკონომიკური ანალიზი და ფისკალური პოლიტიკა 

1.1 მაკროეკონომიკური პროგნოზების ანალიზის გაუმჯობესება და ანალიტიკური ინფორმაციის გაზრდა 
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: ეკონომიკური აქტივობის გაფართოებული ანალიტიკური პროდუქტები, 

გაუმჯობესებული პროგნოზი, მაკროეკონომიკური ანალიზით მიღებული  შედეგები, მონაცემთა დამუშავების 

გაფართოებული ცენტრალიზებული სისტემა 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.2 ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების შესახებ ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული პერიოდული 

ინფორმაცია ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.3 მაკროეკონომიკური კვლევითი ნაშრომების გამოქვეყნება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული კვლევითი 

ნაშრომები 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.4 ეკონომიკის განვითარებაზე მოქმედი შოკების ანალიზი, სცენარების შედგენა და მაკროეკონომიკური რისკების 

შეფასება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი:  მაკროეკონომიკური რისკების განახლებული ანალიზი, DSGE მოდელის გამოყენებით 

სხვადასხვა პოლიტიკური სცენარის ანალიზი 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.5 სტრეს-ტესტების ანალიზი 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 
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შესრულების მაჩვენებელი:  DSGE მოდელის გამოყენებით სხვადასხვა სტრეს-ტესტის ანალიზი 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.6 საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: საშუალო ფისკალური პოლიტიკის დოკუმენტი 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.7 საერთო წონასწორობის დინამიკურ სტოქასტიკური მოდელის (DSGE) ტექნიკური სპეციფიკაციების 

გაუმჯობესება და დანერგვა პოლიტიკის ანალიზისათვის 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: საერთო წონასწორობის დინამიკურ სტოქასტიკური  მოდელისთვის (DSGE) 

ტექნიკური სპეციფიკაციები 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.8 სოციალურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების შეფასებასა და სტრატეგიების შემუშავებაში მონაწილეობა 

მაკროეკონომკური პროგნოზირების კუთხით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: სოციალურ-ეკონომიკურ გადაწყვეტილებათა გავლენა მაკრო-ფისკალური 

მაჩვენებლებზე 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.9 ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიის დამუშავების კოორდინაცია და 

საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: სტრატეგიის საბოლოო ვერსიის შემუშავება 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 
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2.1 ერთიანი და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების მომზადება, ბიუჯეტის შემოსავლების 

პროგნოზების არსებული მეთოდოლოგიის დახვეწა და  ალტერნატიული მეთოდოლოგიის შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: გაუმჯობესებული პროგნოზი, ალტერნატიული მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

2.2 სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სამუშაოთა ორგანიზება და მონაცემთა გავრცელება ქვეყანაში 

მიღებული სტატისტიკური მეთოდოლოგიით და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების რეკომენდაციათა გათვალისწინებით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: გამოქვეყნებული ანგარიშები  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

VI - ფისკალური რისკები 

1. ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და მართვა 

1.1 სახელმწიფო საწარმოთა პირობითი ვალდებულებების იდენტიფიცირება და შეფასება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო საწარმოებიდან მონაცემების მიღების სისტემის/მეთოდოლოგიის 

დახვეწა; სახელმწიფო საწარმოთა პირობითი ვალდებულებების რეესტრის განახლება; სახელმწიფო საწარმოთა 

საქმიანობის შედეგების ანალიზი და ფისკალური რისკების შეფასება 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი  

 

1.2 კვაზი-ფისკალური აქტივობების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი:  კვაზი-ფისკალური აქტივობების რეესტრის განახლება; კვაზი-ფისკალური 

აქტივობებიდან მომდინარე ფისკალური რისკების შეფასება; კვაზი-ფისკალური აქტივობების 

მიზანშეწონილობის შეფასება  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 
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1.3 სახელმწოფო საწარმოთა სენსიტიურობის ანალიზი და სტრეს ტესტების ჩატარება შესაძლო ფისკალური 

რისკების შეფასების მიზნით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი: სენსიტიურობის ანალიზის და სტრეს ტესტების მეთოდოლოგიის გამოყენება 

მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების მონაცემებზე დაყრდნობით, მოდელირებული შოკების გამოყენება და მათი 

გავლენა საწარმოების ფინანსურ მდგომარეობაზე 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.4 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, აღრიცხვა და 

შეფასება  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების რეესტრის შექმნა; საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის პროექტების შეფასებისა და სისტემური ანალიზის მიზნით საერთაშორისო საუკეთესო 

პრაქტიკების დანერგვა (მაგ. PFRAM 2.0) 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.5 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების შესაბამისად საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის  მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელოს შემუშავება ადგილობრივ და საერთაშორისო 

პარტნიორებთან თანამშრომლობით. 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მეთოდურ-პრაქტიკული სახელმძღვანელოს 

მიღება და იმპლემენტაცია 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.6 სახელმწიფო საწარმოთა სექტორიზაცია 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო საწარმოთა კლასიფიკაცია საჯარო კორპორაციებად და სახელმწიფო 

მართველობის საწარმოებად; სტატუს მინიჭებულ სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მაჩვენებლების 

გავლენის შეფასება ძირითად ფისკალურ მაჩვენებლებზე, მათ შორის ბიუჯეტის შემოსავლებზე, ხარჯებსა და 

ვალდებულებების ნაწილზე.  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 
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1.7. სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის სტანდარტების შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

შესრულების მაჩვენებელი:  საწარმოთა მართვის სტანდარტების და პრინციპების შემუშავება საჯარო 

კორპორაციებში და სახელმწიფო მმართველობის სექტორს მიკუთვნებულ იმ საწარმოებში, რომლებიც 

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებად (სდპ) არიან იდენტიფიცირებულები; ამასთან, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროსთვის, აღნიშნულის საზედამხედველო და ანალიტიკური ფუნქციის როლის განსაზღვრა.  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

 

VII - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარება 

1.1 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების დაგეგმვა, შეფასება და ცნობადობის 

ამაღლება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ჰარმონიზაციის ცენტრი 

შესრულების მაჩვენებელი: 1. შემუშავებულია სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის 

განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2020-2023 წლებისთვის. 2. მენეჯერული ანგარიშვალდებულების 

ფარგლებში გადამზადებულია მინიმუმ 20 მენეჯერი და 50 შიდა აუდიტორი მუნიციპალიტეტებიდან 

თაღლითობისა და კორუფციის და/ან ეფექტიანობის აუდიტის საკითხებში. 3. სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის რეფორმის განვითარების 2019 წლის წლიური ანგარიში წარდგენილია საქართველოს მთავრობის 

სხდომაზე. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.2 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

საჯარო სექტორში 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ჰარმონიზაციის ცენტრი 

შესრულების მაჩვენებელი: 1. განხორციელებულია ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის არსებული 

მდგომარეობის/საჭიროებების ანალიზი. 2. შემუშავებულია სისტემის დანერგვის სამოქმედო გეგმა. 3. 

შემუშავებულია/განახლებულია საჯარო სექტორში რისკის მართვის სახელმძღვანელო. 

პერიოდი:  იანვარი - დეკემბერი 

 

1.3 შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებისა და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ჰარმონიზაციის ცენტრი 
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შესრულების მაჩვენებელი: 1. შიდა აუდიტორთა სერტიფიცირების ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაციის 

ფარლებში, პროგრამის თითოეული მოდულისთვის შემუშავებულია მეთოდოლოგია. 2. განხორციელებულია 

მინიმუმ 15 შიდა აუდიტის სუბიექტის საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასება; 3. შიდა აუდიტორებისათვის 

შემუშავებულია ეფექტიანობის აუდიტის მეთოდოლოგია და ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტის 

მეთოდოლოგია. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

VIII - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა  

1. ანგარიშგებების პორტალის ეფექტური ფუნქციონირება 

1.1 ანგარიშგებების პორტალის განვითარება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი:  

რეფორმისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მიმართულებით საწარმოთათვის ჩატარებული 

ცნობიერების ამაღლების 10 პრეზენტაცია;  

ნათარგმნი და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული განახლებული ფასს სტანდარტები; 

მიზნობრივი აუდიტორიისთვის დონორებისა და სპონსორების მხარდაჭერით ჩატარებული მსს ფასს 

ტრენინგები;  

ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (Reportal.ge | SARAS) გასაჯაროებული მინიმუმ 3 500 საწარმოს 

2019 წლის ანგარიშგება სამსახურის  პორტალზე (Reportal.ge); 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი  

 

2. აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა 

2.1  აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური  

შესრულების მაჩვენებელი: 30 აუდიტორული ფირმისთვის ჩატარებული ხარისხის კონტროლის სისტემის 

მონიტორინგი. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 
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IX - ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

1. საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის მხარდაჭერა და განვითარება 

1.1 eBudget - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ნორმატიული აქტების ფუნქციონალის ოპტიმიზება და გაფართოება; 

მუნიციპალიტეტებზე დღგ-ს გადანაწილების ვიზუალიზაციისა და ანგარიშგების ფუნქციონალის შექმნა; 

გადასახდელების დაზუსტებული გეგმის ოპტიმიზება ისტორიული ინფორმაციის სრულყოფილად ამოღების 

ჭრილში; დინამიური ანგარიშგების დოკუმენტების ფუნქციონალის გაფართოება; სხვადასხვა მზა სახის 

სტატიკური ანგარიშგების დოკუმენტების დამატება, რომლებიც  ინფორმაციას სხვადასხვა სისტემებიდან 

წამოიღებენ. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.2 eTreasury - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე გადასვლის 

რეფორმის მეორე ეტაპისათვის - შემოსულობების ნაწილის ანალიტიკა და ტექნიკური დავალების შემუშავება; 

GPSS ინტეგრატორის შემუშავება, დანერგვა და განვითარება; ხაზინის მთავარი წიგნის ოპტიმიზაცია; ინკასოს 

პროცესის ავტომატიზება; მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი 

მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება.  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.3 eDMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: საინვესტიციო პროექტებზე და ჩამორიცხვებზე ინფორმაციის სხვადასხვა ტიპის 

ანგარიშგების დოკუმენტების შექმნისა და ამოღების ავტომატიზაცია; ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის 

ფუნქციონალის და საჭირო ანგარიშგების მექანიზმების აწყობა; საგარეო ვალის საკრედიტო ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებით ასრებული ვალის მართვის მექანიზმების შემუშავების ამოცანის პირველი ფაზის დასრულება; 

ბიუჯეტის მხარდამჭერის პროგრამების დაგეგმვისა და დაზუსტების ფუნქციონალის ოპტიმიზაცია; სახაზინო 

ემისიების ფუნქციონალის ოპტიმიზაცია. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.4 eHRMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 
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შესრულების მაჩვენებელი: სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; პროფესიული 

განვითარების მოდულის იმპლემენტაცია; საინტეგრაციო სერვისის შემუშავება (მონაცმების ექსპორტი და 

იმპორტი eHRMS სისტემაში სხვა HR სისტემებიდან); შეფასების მოდულის რეალიზება/გაშვება (მეორე ეტაპი);  

ანგარიშგების დინამიური კონსტრუქტორის ჩაშენება სისტემაში; სისტემის მხარდაჭერა და მუდმივი 

განვითარება მოთხოვნების შესაბამისად.   

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.5 ფინანსთა სამინისტროს ICT-ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის ინფრასტრუქტურული და 

სისტემური მდგრადობის ამაღლება; ბიზნეს პროცესების ITIL-თან შესაბამისობაში მოყვანა, ISO27001 

სტანდარტების დანერგვა და ინფორმაციული უსაფრთხოების დონის ამაღლება; მონაცემთა ბაზების 

ოპტიმიზაცია (დოკუმენტ ბრუნვის, ხაზინის მონაცემთა ბაზების ოპტიმიზაცია, ბაზების დაყოფა ცალ-ცალკე 

წლების მიხედვით და ძველი მოძველებული მონაცემების შემდგომ განთავსება დაბალი წარმადობის სანახ 

სისტემებზე); ახალი ჰიპერკონვერგენტული სისტემის სერვერული და მონაცემთა შენახვის სისტემების 

დანერგვა და შემდგომი მისი გაფართოება; ვირტუალური ინფრასტრუქტურის (Vcenter,ESX) განახლება 6.7 

ვერსიამდე და ვირტუალური სერვერების მიგრაცია ახალ სისტემაზე; დაბალი წარმადობის ბეკაპირების 

სისტემის განახლება; სასერვეროების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია უწყვეტი კვების სისტემის და 

გაგრილების სისტემის განახლება. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი: საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2020 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა 
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  დანართი 

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2020 წლის სამოქმედო გეგმით  

გათვალისწინებული ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა 

 

# მიმართულება/ღონისძიება 

დაფინანსების მთლიანი 

მოცულობა/დაფინანსებ

ის წყარო (ლარი) 

  I - ბიუჯეტირება 

23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 

                                                
1,800,000  

1 ბიუჯეტის მართვის სრულყოფა 
                                                

1,800,000  

1.1 წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება 
                                                   

290,000  

1.2 საშუალოვადიანი დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდა (MTEF) 
                                                   

160,000  

1.3 
პროგრამული ბიუჯეტის გაუმჯობესების ხელშეწყობა სახელმწიფო 

და ადგილობრივ დონეზე 

                                                   
400,000  

1.4 
საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ფისკალური მართვის პრინციპებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა 

                                                   
160,000  

1.5 
საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის 

ჩამოყალიბება 

                                                   
290,000  

1.6 
წლიური და კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება, 

მაკონტროლებლის წინაშე ანგარიშვალდებულების გაძლიერება 

                                                   
200,000  

1.7 საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 
                                                      

80,000  

1.8 მუნიციპალიტეტების მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესება 
                                                   

200,000  

1.9 
საბიუჯეტო პროცესის მხარდაჭერა შესაბამისი კანონმდებლობის 

სრულყოფით 

                                                      
20,000  

  

  II - მთავრობის ვალის მართვა 

23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 

                                                    
572,000 

1 მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება  
                                                   

572,000  

1.1 პირველადი დილერების სისტემის დანერგვა 
                                                   

313,200  

1.2 ინვესტორებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება 
                                                   

258,800  

  

  III - აღრიცხვა და ანგარიშგება 
23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 
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1,120,000  

1 დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების დანერგვა 
                                                   

670,000  

1.1 

IPSAS დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმით 2019 წელს 

განსაზღვრული სტანდარტების მოთხოვნების ასახვა სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციაში 
                                                   

150,000  

1.2 

IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 

ფინანსური ანგარიშგების ფორმების დახვეწა და გაუმჯობესება 
                                                   

150,000  

1.3 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების 

ინსტრუქციაში 2019-2020 წლებში დანერგილი IPSAS სტანდარტების 

მოთხოვნების გასაცნობად სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე 

მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრებისთვის საინფორმაციო 

შეხვედრები და ტრენინგები 
                                                   

250,000  

1.4 

საპილოტე მუნიციპალიტეტების მიერ 2019 წლის ნაერთი ფინანსური 

ანგარიშგებების მომზადება მათთვის IPSAS სტანდარტების 

მოთხოვნების გათვალისწინებით შემუშავებული აღრიცხვა-

ანგარიშგების მეთოდოლოგიის შესაბამისად 
                                                   

120,000  

1.5 

თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებისთვის IPSAS 

სტანდარტებში ცნობადობის ამაღლების და გადამზადების 

მიზნით,სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების გამართვა* 0 

1.6 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის  ფინანსური ანგარიშგების 

ფორმების შემუშავება IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების 

შესაბამისად, სახაზინო სამსახურისთვის წარსადგენად* 0 

2 
სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული 

საინფორმაციო სისტემის (PFMS) განვითარება 

                                                   
450,000  

2.1 

სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო 

სისტემაში (PFMS) დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული ხაზინის 

მთავარი წიგნის ფუნქციონალების შემუშავება/განვითარება 
                                                   

250,000  

2.2 

სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველობების 

წარმომადგენელთა ტრენინგები და გადამზადება ხაზინის 

ელექტრონული სისტემის გამოყენებასთან/ცვლილებებთან 

დაკავშირებით 
                                                   

200,000  

  

  IV - საგადასახადო და საბაჟო საკითხები 

23 01 - სახელმწიფო ფინანსების 

მართვა 

23 02 - შემოსავლების 

მობილიზება და გადამხდელთა 

მომსახურების გაუჯობესება 

                                                
8,780,000  

1 საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება 
                                                

1,480,000  

1.1 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში 

ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის 

ჰარმონიზება 

                                                   
300,000  

1.2 საბაჟო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა  
                                                   

200,000  

1.3 საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა 
                                                   

800,000  
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1.4 დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტი 
                                                   

180,000  

2 რისკზე დაფუძნებული მიდგომების განხორციელება 
                                                

2,700,000  

2.1 საბაჟო რისკების მართვა 
                                                

1,200,000  

2.2 უწყებრივი რისკის მართვა 
                                                

1,500,000  

3 ნებაყოფლობითი კანონშესაბამისობის მხარდაჭერა 
                                                

1,800,000  

3.1 სერვისების განვითარება 
                                                

1,800,000  

4 დეკლარირებული მონაცემების სიზუსტის უზრუნველყოფა 
                                                

2,800,000  

4.1 საგადასახადო კონტროლი 
                                                

2,800,000  

  

  
V - მაკროეკონომიკური ანალიზი და ფისკალური 

პოლიტიკა 

23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 

                                                
1,000,000  

1 
მაკროეკონომიკური პროგნოზირების და ანალიზის 

გაუმჯობესება 
                                                   

800,000  

1.1 
მაკროეკონომიკური პროგნოზების ანალიზის გაუმჯობესება და 

ანალიტიკური ინფორმაციის გაზრდა 

                                                   
100,000  

1.2 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების შესახებ 

ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება 

                                                   
130,000  

1.3 მაკროეკონომიკური კვლევითი ნაშრომების გამოქვეყნება 
                                                      

50,000  

1.4 
ეკონომიკის განვითარებაზე მოქმედი შოკების ანალიზი, სცენარების 

შედგენა და მაკროეკონომიკური რისკების შეფასება 

                                                   
150,000  

1.5 სტრეს-ტესტების ანალიზი 
                                                      

60,000  

1.6 
საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი 

რეკომენდაციების მომზადება 

                                                   
100,000  

1.7 
საერთო წონასწორობის დინამიკურ სტოქასტიკური მოდელის (DSGE) 

ტექნიკური სპეციფიკაციების გაუმჯობესება და დანერგვა 

პოლიტიკის ანალიზისთვის  

                                                   
130,000  

1.8 
სოციალურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების შეფასებასა და 

სტრატეგიების შემუშავებაში მონაწილეობა მაკროეკონომკური 

პროგნოზირების კუთხით 

                                                      
80,000  

1.9  
ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიის 

დამუშავების კოორდინაცია და საერთაშორისო სარეიტინგო 

კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია 

                                                   
100,000  

2 შემოსავლების პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება 
                                                   

200,000  

2.1 

ერთიანი და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების 

მომზადება, ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების არსებული 

მეთოდოლოგიის დახვეწა და  ალტერნატიული მეთოდოლოგიის 

შემუშავება 

                                                   
100,000  
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2.2 

სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სამუშაოთა ორგანიზება და 

მონაცემთა გავრცელება ქვეყანაში მიღებული სტატისტიკური 

მეთოდოლოგიით და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციათა 

გათვალისწინებით 

                                                   
100,000  

  

  VI - ფისკალური რისკები 

23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 

                                                   
571,000  

1 ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და მართვა 
                                                   

571,000  

1.1 
სახელმწიფო საწარმოთა პირობითი ვალდებულებების 

იდენტიფიცირება და შეფასება 

                                                   
141,000  

1.2 
კვაზი-ფისკალური აქტივობების იდენტიფიცირება, შეფასება და 

ანალიზი 

                                                      
34,000  

1.3 

სახელმწიფო საწარმოთა სენსიტიურობის ანალიზი და სტრეს 

ტესტების ჩატარება შესაძლო ფისკალური რისკების შეფასების 

მიზნით 

                                                      
26,000  

1.4 
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიმდინარე პროექტების შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვება, აღრიცხვა და შეფასება 

                                                   
122,000  

1.5 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებისა და 

განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების შესაბამისად 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის  მეთოდურ-პრაქტიკული 

სახელმძღვანელოს შემუშავება ადგილობრივ და საერთაშორისო 

პარტნიორებთან თანამშრომლობით. 

                                                      
52,000  

1.6 სახელმწიფო საწარმოთა სექტორიზაცია 
                                                      

87,000  

1.7 
სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის სტანდარტების 

შემუშავება 

                                                   
109,000  

  

  
VII - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის 

განვითარება 

23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 

                                                   
872,000  

1 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა 
                                                   

872,000  

1.1 
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების 

დაგეგმვა, შეფასება და ცნობადობის ამაღლება 

                                                   
125,000  

1.2 
ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და 

ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში 

                                                   
425,000  

1.3 
შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებისა და ეფექტური 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში 

                                                   
322,000  
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VIII - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობა  

 23 06 - ბუღალტრული, 

აღრიცხვის ანგარიშგების 

და აუდიტის 

ზედამხედველობა 

                                                   
800,000  

1 ანგარიშგებების პორტალის ეფექტური ფუნქციონირება 
                                                   

280,000  

1.1 ანგარიშგებების პორტალის განვითარება 
                                                   

280,000  

2 აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა 
                                                   

520,000  

2.1 აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდა 
                                                   

520,000  

  

  IX - ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

 23 04 - ფინანსების 

მართვის ელექტრონული 

და ანალიტიკური 

უზრუნველყოფა 

                                                
3,618,500  

1 
საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო 

სისტემის მხარდაჭერა და განვითარება 

                                                
3,618,500  

1.1 eBudget - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 549,500 

1.2 eTreasury - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 1,012,400 

1.3 eDMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 206,600 

1.4 eHRMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 447,000 

1.5 
ფინანსთა სამინისტროს ICT-ინფრასტრუქტურის მდგრადობის 

უზრუნველყოფა 1,403,000 

   

 
 

 
 


