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გზამკვლევის მიზანია

 - დაგანახოთ საბიუჯეტო თუ არასაბიუ-

ჯეტო დაფინანსების მოპოვების საშუ-

ალებებიქალთა გაძლიერების მიზნე-

ბის განსახორციელებლად.

 - დაგეხმაროთ წარმოდგენა შეიქმნათ 

საბიუჯეტო პროცესის ყველაზე მნიშ-

ვნელოვან ეტაპებზე: 

 ◦ სახელმწიფო ბიუჯეტის მომზა-

დება 

 ◦ განხილვა 

 ◦ შესრულება

 ◦ თუ რა არის საბიუჯეტო, მათ შო-

რის, მტკიცებულებებზე დაფუძ-

ნებული საბიუჯეტო ადვოკატი-

რება 

 ◦ რას შეიძლება ამ უკანასკნელით 

მივაღწიოთ: 

• რა შემთხვევებში შეიძლე-

ბა მოგვისმინოს მთავრო-

ბამ

• რა არის მნიშვნელოვანი, 

არ დარჩეს თქვენი ყურა-

დღების მიღმა საბიუჯეტო 

ადვოკატირებისას და ა.შ.

გაგაცნოთ საბიუჯეტო ადვოკატირების 

კალენდარი: სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტის მომზადების, წარდგენის, 

განხილვის, დამტკიცების, ბიუჯეტის 

შესრულების, ანგარიშგებისა და კონტ-

როლის, ანუ საბიუჯეტო პროცესის სა-

კვანძო თარიღები;

მოგაწოდოთ გზამკვლევის მიზნებში ჩა-

მოთვლილი მიმართულებებითსაბიუჯე-

ტო ადვოკატირების იდეები

და დაგაფიქროთ თქვენს მონაწილეო-

ბაზე იქ, სადაც აქამდე არ გიფიქრიათ 

ან სერიოზულად არ გიფიქრიათ თქვენს 

როლზე.

გეტყვით, რა უნდა იცოდეთ პროგრამულ 

ბიუჯეტზე და რატომ;

მოგცეთ საბიუჯეტო ადვოკატირე-

ბისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა 

წყაროს ჩამონათვალი და მოკლე მითი-

თებები, როგორ შეიძლება ეს წყაროები 

გამოიყენოთ.

განახოთ 

 - თქვენი ადვოკატირებისთვის 
საჭირო ინფორმაცია, მაგ., 
უწყების დეტალური საბიუჯე-
ტო განაცხადი ან სახელმწიფო 
პოლიტიკის განხორციელების 
შედეგებისა და არსებული პრო-
ბლემების შესახებ ინფორმა-
ცია ელექტრონულად ვისგან და 
როგორ მოიპოვოთ;

 - როგორ მოახდინოთ პრობლე-
მების იდენტიფიცირება, პრო-
ბლემების პრიორიტეტულობის 
განსაზღვრა;

 - როგორ შეიძლება თქვენმა სა-
ბიუჯეტო ადვოკატირებამ კონ-
კრეტულ შედეგ(ებ)ამდე მიგი-
ყვანოთ.
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ტერმინს „ადვოკატირება“ სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა დატვირთ-
ვა აქვს. საბიუჯეტო ადვოკატირება არის ის სტრატეგიული მიდგომა, რასაც 
ვირჩევთ იმისთვის, რომ სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგ-
მვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებზე მოვახდინოთ გავლენა.

საბიუჯეტო ადვოკატირება სამი ძირითადი გზით შეიძლება ახდენდეს გავლე-
ნას გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ადვოკატირების დაწყებამდე, 
თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რომელ გზას ირჩევთ: 

პოლიტიკის ცვლილება გინდათ, რომ ხელი შეუწყოთ გამოვლენილი პრო-
ბლემების ანალიზის შედეგად ახალი კანონების, ახალი პროგრამების და 
აქტივობების შექმნას ან არსებულის შეცვლას?

გადაწყვეტილების მიღების სისტემის შეცვლა გინდათ, რომ ხელი შეუწყოთ 
გამჭვირვალობის, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოე-
ბის ჩართულობის უზრუნველყოფით?

ცნობიერების ამაღლება გინდათ, რომ ხელი შეუწყოთ ადამიანების ცნობი-
ერების ამაღლებას იმ საკითხების შესახებ, რაც მათ საშუალებას მისცემს, 
დაიცვან საკუთარი ინტერესები და იმოქმედონ მათ შესაბამისად?

ადვოკატირების ეს სამი ელემენტი მთლიანობაში წარმოადგენს ინსტრუმე-
ნტს, რომლის საშუალებითაც თქვენს ადვოკატირებას მნიშვნელოვანი გა-
ვლენა შეიძლება ჰქონდეს მთავრობის საქმიანობაზე და, შესაბამისად, ადა-
მიანების კეთილდღეობაზე.

ჩამოთვლილთაგან არცერთი?
მოაწყვეთ გონებრივი იერიში. იხ. 1.5. ქვემოთ 

1. რა არის საბიუჯეტო ადვოკატირება: 
მიზნები, შედეგები, ეტაპები, წყაროები

1.1. საბიუჯეტო ადვოკატირების მიზნები
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საბიუჯეტო ადვოკატირებამ შეიძლება გამოიღოს მოკლევადიანი, საშუალო-
ვადიანი და გრძელვადიანი შედეგები. ძალიან მნიშვნელოვანია, გვქონდეს 
პასუხი იმაზე, თუ რა იქნება ჩვენი საბიუჯეტო ადვოკატირების ეს მოკლევადი-
ანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი შედეგები. საკმაოდ ხშირად ისინი, 
ვინც საბიუჯეტო ადვოკატირებით არიან დაკავებული, ვერ იძლევიან ხოლმე 
არაორაზროვან და კონკრეტულ პასუხს იმაზე, თუ რა იქნება მათი საბიუჯეტო 
ადვოკატირების საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი შედეგები. საბიუჯეტო 
ადვოკატირების მოკლევადიანი შედეგების ჩამოყალიბება არ არის საკმა-
რისი, მაგ., 

 - ვიცით რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით ჯანდაცვის დაფინანსე-
ბის გაზრდა რა შედეგს მოიტანს წლის ბოლოს?

 - ვიცით ამ კონკრეტული მიმართულებით რა შედეგი დადგება 4 წლის შე-
მდეგ?1

საბიუჯეტო მხარჯავი დაწესებულებები ამ კითხვებზე სცემენ ისეთ პასუხებს, 
როგორიცაა:

 √  უფრო ჯანმრთელი და/ან კმაყოფილი მოსახლეობა გვეყოლება
 √  ცნობიერება გაიზრდება

დავფიქრდეთ. ამგვარ პასუხებს
 - იქნებ ჯობდეს საერთოდ არაფერი ვთქვათ 
 - სახელმწიფო უწყებები არ „გაპატიებენ“, მიუხედავად იმისა, რომ საკუ-

თარ თავს „პატიობენ“.

კითხვებზე ამგვარი ლოზუნგური პასუხები ნიშნავს, რომ პასუხი არ გაქვთ, 
რადგან არათუ არ იცით, არც გიფიქრიათ, მოკლევადიან, საშუალოვადიან, 
გრძელვადიან შედეგებზე. ასე ვერც მთავრობას, ვერც დონორებს, ვერც ბიზ-
ნესს დაარწმუნებთ, რომ ღირს იმის გაკეთება, რის ადვოკატირებასაც ეწე-
ვით.

1.2. რა შედეგებს გვინდა მივაღწიოთ საბიუჯეტო 
ადვოკატირებით

1 საშუალოვადიანი საბიუჯეტო ციკლი საქართველოში ოთხწლიანია
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გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:
 -  ადგილობრივი ბიუჯეტების განხილვა-დამტკიცების თარიღები სახელ-

მწიფო ბიუჯეტის განხილვა-დამტკიცების თარიღებზე მეტ დროს გაძლე-
ვთ (შეადარეთ საბიუჯეტო კალენდარში);

 -  საკრებულოს მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტების დამტკიცების შემდეგ, 
მანდ ცვლილებების შეტანა გაცილებით მარტივია, ვიდრე სახელმწიფო 
ბიუჯეტში (უნდა იმუშაოთ საფინანსო სამსახურებთან, რაც ადგილებზე 
ფინანსთა სამინისტროს ანალოგია).

ეს ადგილებზე უფრო მოქნილი საბიუჯეტო ადვოკატირების შესაძლებლობას 
გაძლევთ. გთხოვთ, ეს მოქნილობა მაქსიმალურად გამოიყენოთ. 

შემოსულობები არის ის მთლიანი სახსრები, რომელთა მიღებასაც მთავრო-
ბა წლის განმავლობაში აპირებს, კერძოდ: 

 -  შემოსავლები;
 -  არაფინანსური აქტივების კლება (პრივატიზაცია);
 -  ფინანსური აქტივების კლება (მთავრობის მიერ გაცემული სესხების და 

დებიტორული დავალიანების დაფარვა)2;
 -  ვალდებულებების ზრდა: მთავრობის მიერ საგარეო და საშინაო ვალის 

აღება. 

შესაბამისად, შემოსავლები არის შემოსულობების შემადგენელი ნაწილი. 
როგორც ხშირად არასწორად ჰგონიათ ხოლმე, შემოსავლები არ არის ის 

1.3. სახელმწიფო ბიუჯეტის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სამი ნაწილი 

1.3.1. ბიუჯეტის I თავი 

1.3.1.1. შემოსულობები 

2 დებიტორული დავალიანების განმარტება იხ. კითხვა-პასუხის განყოფილებაში, ანბანური რიგის 
მიხედვით.
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მთლიანი სახსრები, რომელთა მიღებასაც მთავრობა წლის განმავლობაში 
აპირებს (შემოსულობების განმარტება დაწვრილებით იხ. კითხვა-პასუხის 
განყოფილებაში).
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სახელმწიფო ბიუჯეტის I თავში მიმდინარე და წინა წლის შემოსულობების 
შედარება განახებთ ჯამში რამდენით მეტი ფული აქვს მთავრობას წინა წელ-
თან შედარებით დასახარჯი  

გადასახდელები არის მთელი ის ფული, რასაც მთავრობა წლის მანძილზე 
ხარჯავს, კერძოდ: 

 -  ხარჯები;
 -  არაფინანსური აქტივების ზრდა: 500 ლარის და მეტი ღირებულების იმ 

ქონების შეძენა, რასაც 1 წელზე მეტი აქვს ექსპლუატაციის ვადა;
 -  ფინანსური აქტივების ზრდა (ძირითადად სესხის გაცემა მთავრობის 

მიერ);
 -  ვალდებულებების კლება: ვალის გადახდა.

მოცემულია მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამებისა და ქვეპროგრამე-
ბის მიხედვით წინა ორი წლის პლუს მიმდინარე წლის დაფინანსება ჩაშლილ 
ხარჯებად, მათ შორის შრომის ანაზღაურებად, არაფინანსურ აქტივებად. 
აქვეა ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისთვის მიღებული გრანტები და 
აღებული კრედიტები. 

რამხელაა მომავალი წლის ღვეზელი?

1.3.1.2. გადასახდელები 

1.3.2. ბიუჯეტის VI თავი

1.3.3. ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

მოცემულია პროგრამების საბოლოო და ქვეპროგრამების შუალედური შე-
დეგები.
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i. სახელმწიფო ბიუჯეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, ვინაიდან 
სწორედ აქ არის ახსნილი, თუ როგორ აპირებს მთავრობა თავისი მიზ-
ნების მიღწევას და რა შედეგები მიუთითებს ამ მიზნების მიღწევაზე. 
საშუალოვადიანი საბიუჯეტო ციკლი საქართველოში ოთხწლიანია. შე-
საბამისად, პროგრამულ დანართში ძირითადი ინფორმაცია წარმოდგე-
ნილია დასაგეგმი წლისა და შემდგომი სამი წლისთვის, რაც განვლილ 
და მომავალ წლებთან შედარების კარგ საშუალებას გვაძლევს. 

ii. აგებულია არა მხარჯავ დაწესებულებებზე, არამედ მათ პროგრამებზე, 
მაგ.: პროგრამული ბიუჯეტირების დროს ფულს ვაძლევთ არა მხარჯავ 
დაწესებულებას, ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს, არამედ საყოველ-
თაო ჯანდაცვის, ტუბერკულოზის ან სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროებების მქონე ბავშვების პროგრამას/ქვეპროგრამას. პროგრამუ-
ლი ბიუჯეტი გვაჩვენებს, რა მიზნის მიღწევას ხმარდება ფული და არა - 
რომელ უწყებას.

iii. განსაზღვრავს პრიორიტეტებსა და მიზნებს პროგრამული ბიუჯეტის 
მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში: პროგრამული ბიუჯეტი 
შედგება პროგრამებისგან, რომლებიც, ჩვეულებრივ, ოთხ წელიწადში 
უნდა განხორციელდეს, ხოლო ეს პროგრამები, თავის მხრივ, შედგე-
ბა ქვეპროგრამებისგან, რომლებიც თორმეტ თვეში უნდა განხორციე-
ლდეს. პროგრამების კოდი ოთხნიშნაა, ქვეპროგრამებისა კი - ექვსნიშ-
ნა, ან რვანიშნა, რაც უთითებს იერარქიაზე, მაგ.,

 √ 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში (იხ. მე-6 თავი) მოსახლეობის ჯან-
მრთელობის დაცვის პროგრამის კოდია 27 03, სადაც 27 ჯანდაცვის 
სამინისტროს კოდია, ხოლო 03 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის და-
ცვის პროგრამის რიგითი ნომერი.

 √ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ამავე პროგრამის ნაწილია, 
მაგ., მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგ-
რამა, რომლის კოდია 27 03 01, რომელიც იშიფრება შემდეგნაირად: 
03-ის გამეორება უთითებს იმაზე, რომ ეს ქვეპროგრამა ეკუთვნის მო-
სახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას (27 03), ხოლო 01 
არის ქვეპროგრამის რიგითი ნომერი. ანალოგიურად იშიფრება სა-
ზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამაც (27 03 02).

 √ დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგის ქვეპროგრამა 
27 03 02 01, რომელიც იშიფრება შემდეგნაირად: 27 03-ის გამეორება 
უთითებს იმაზე, რომ ეს ქვეპროგრამა ეკუთვნის მოსახლეობის ჯან-
მრთელობის დაცვის პროგრამას (27 03), რომელშიც, თავის მხრივ, 
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შედის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამა (27 
03 02), რომელშიც, თავის მხრივ, შედის დაავადებათა ადრეული გა-
მოვლენა და სკრინინგის ეს ქვეპროგრამა 27 03 02 01.

iv. აკავშირებს განსახორციელებელ ღონისძიებებს მიზნებთან და დაგეგ-
მილ შედეგებთან. განსახორციელებელი ღონისძიებაა, მაგალითად, 
რაც ქვეპროგრამის ფარგლებში, ანუ 12 თვის განმავლობაში უნდა გა-
ნვახორციელოთ, მაგ., ორი სხვადასხვა პუნქტის დამაკავშირებელი სა-
ავტომობილო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა.

v. განსაზღვრავს გაზომვად შუალედურ (12 თვე) და საბოლოო (4 წელი) შე-
დეგებს:

 √ შუალედური შედეგი, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ანუ 12 თვის გან-
მავლობაში, მიიღწევა, მაგ., სიკვდილობის შემცირება სამედიცინო 
მომსახურების უკეთესი ხელმისაწვდომობის გამო, გაუმჯობესებული 
მიმოსვლა ამ ორ პუნქტს შორის და სხვ.

 √ საბოლოო შედეგი, პროგრამის ფარგლებში, ანუ 4 წლის განმავლო-
ბაში მიიღწევა. მაგ., საბოლოო შედეგი, რომელიც პროგრამის ფარგ-
ლებში, ანუ 4 წლის განმავლობაში მიიღწევა, შეიძლება იყოს:
• ამ ორ პუნქტს შორის გაუმჯობესებული მიმოსვლით სიკვდილობის 

შემცირება სამედიცინო მომსახურების უკეთესი ხელმისაწვდომო-
ბის გამო ოთხწლიან პერსპექტივაში;

• ეკონომიკური აქტივობის დონის ცვლილება (ზრდა, კლება) გზის 
მოწყობამდე არსებულ (საბაზისო) მონაცემთან შედარებით.

vi. იძლევა საბაზისო მონაცემებს, რაც საშუალებას გვაძლევს, შევადაროთ 
პროგრამის/ქვეპროგრამის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად 
მიღებული შედეგი იმ მდგომარეობას, რაც მანამდე იყო. საბაზისო მო-
ნაცემების შეგროვების გარეშე პროგრამული ბიუჯეტით პროგრამის/
ქვეპროგრამის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მიღებულ 
შედეგს ვერ დავინახავთ, მაგ.:

 - შუალედური შედეგის ინდიკატორი შეიძლება იყოს მუნიციპალიტე-
ტის ამ ორ პუნქტს შორის გადაადგილებული ადამიანების რაოდე-
ნობა, ამ ორ პუნქტს შორის გზის მოწყობამდე არსებულ (საბაზისო) 
მონაცემთან შედარებით;

 - საბოლოო შედეგის ინდიკატორი შეიძლება იყოს, მაგალითად, მუ-
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შუალედური და საბოლოო შედეგის ინდიკატორები განვიხილოთ რამდენიმე 
კარგი და ცუდი მაგალითით:

i. სკრინინგის ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ცუდი ინდიკატორია 
ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევების შემცირება;

ii. სკრინინგის ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის კარგი ინდიკატორია 
ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვე-
ვებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შე-
მცირება 5%-ით, გასული წლის მაჩვენებლებთან შედარებით;

iii. საყოველთაო ჯანდაცვის ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ცუდი 
ინდიკატორია: სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზ-
რუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა;

iv. საყოველთაო ჯანდაცვის ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის კარგი 
ინდიკატორებია:

 √ პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ამბულა-
ტორიული მომსახურებისთვის გადახდილ მთლიან დაფინანსებაში 
სამედიცინო შემოწმებების, ლაბორატორიული გამოკვლევების, სხვა 
დიაგნოსტიკური გამოკვლევების, სამედიცინო პერსონალის ანაზღა-
ურების, ზედნადები ხარჯების და სხვა კომპონენტების წილები;

 √ პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გადა-
უდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობისთვის 
გადახდილ მთლიან დაფინანსებაში სამედიცინო შემოწმებების, ლა-
ბორატორიული გამოკვლევების, სხვა დიაგნოსტიკური გამოკვლევე-
ბის, სამედიცინო პერსონალის ანაზღაურების, ზედნადები ხარჯების 
და სხვა კომპონენტების წილები;

 √ მოსარგებლის მიერ სამედიცინო დაწესებულების შეცვლის საშუალო 
პერიოდულობა, გადაუდებელ ამბულატორიულ და სტაციონარულ 
მკურნალობაში ჭარბი მოხმარების მაჩვენებელი (რა სიხშირით არ-
ღვევენ მომსახურების მიმწოდებლები დაზღვევის პირობებს დამატე-

ნიციპალიტეტის ამ ორი პუნქტის დაკავშირების შემდეგ ეკონომი-
კური აქტივობის დონე, გზის მოწყობამდე არსებულ (საბაზისო) მო-
ნაცემთან შედარებით.

1.3.1. ინდიკატორები 
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ბითი შემოსავლის მისაღებად ბენეფიციარებისთვის იმ მომსახურე-
ბის გაწევით, რაც ამ უკანასკნელთ არ ეკუთვნით);

 √ პროგრამაში გამოვლენილ დარღვევებზე პროვაიდერებისთვის 
(პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებისთვის) დაკის-
რებული საჯარიმო სანქციების რაოდენობა.

ინდიკატორებთან დაკავშირებით ორი მთავარი პრობლემა, რაც თქვენი სა-
ბიუჯეტო ადვოკატირების არეალში შეიძლება მოექცეს, არის:

 - ჯანდაცვის პროგრამებში და ქვეპროგრამებში არ არის შინაარსიანი და 
გაზომვადი ინდიკატორები. ის კარგი ინდიკატორები, რაც ზემოთ მაგა-
ლითებად არის მოყვანილი, არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან მთა-
ვრობის/სამინისტროს რაიმე დოკუმენტიდან აღებული;

 - თუნდაც სახელმწიფო ბიუჯეტში გვქონდეს შინაარსიანი და გაზომვადი 
ინდიკატორები, რაც გამონაკლისია, ეს ინდიკატორები ვერაფერს მოგ-
ვცემს საბაზისო მონაცემების გარეშე. საბაზისო მონაცემები გვაჩვენე-
ბს, რასთან შედარებით მიაღწია სამინისტრომ რაღაც შედეგს.

ამიტომ კითხვა, რომელიც სამინისტროს, ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგე-
ნტოს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს განუწყვეტლივ უნდა დაუსვათ, 
არის ის, თუ როდის დაიწყებენ საბაზისო მონაცემების შეგროვებას და ვინ,3  
რას და რამდენს შეაგროვებს. 

1. აქვს თუ არა ჩაშლილი ზოგიერთ მხარჯავ დაწესებულებას ბიუჯეტი ქვეპ-
როგრამებად (ამ ჩაშლის გარეშე შეუძლებელია საბოლოო და შუალე-
დური შედეგების ერთმანეთისგან გამიჯვნა და მათ შორის შესაბამისო-
ბის დადგენა)?

2. ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე (საბიუჯეტო განაცხადში) ხომ არ არის პროგ-
რამები და ქვეპროგრამები, რომელთა ნაწილსაც მიზნობრიობა არ აქვს 
და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და აქტივო-

1.3.1.1. ოთხი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა        
პროგრამულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით: 

3 სამინისტროს, სააგენტოს დეპ-ები, სსიპ-ები, მომსახურების მიმწოდებლები და ა.შ.
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ბების განსაზღვრა მოგვიანებით, წლის განმავლობაში ხდება (რა არის 
საბიუჯეტო განაცხადი იხ. ქვემოთ)?

3. პროგრამული დანართით წარმოდგენილი ქვეპროგრამის ინდიკატო-
რებს აქვთ თუ არა მიზნობრივი მაჩვენებლები (სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით, 
შეფასების ინდიკატორების ნაწილი ვერ უზრუნველყოფს მიღწეული 
შედეგების გაზომვას და პროგრამის ეფექტიანობის შეფასებას; პროგ-
რამებისა და ქვეპროგრამების ნაწილი შეფასებისათვის საჭიროებს და-
მატებით ინდიკატორს; არასრულად ხდება ცდომილების ალბათობისა 
და შესაძლო რისკების მაჩვენებლების განსაზღვრა)?

4. არის თუ არა ისეთი სრულიად არაგაზომვადი ინდიკატორები, როგორე-
ბიცაა, მაგალითად, მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა და მისთ.

საქართველოში საბიუჯეტო ადვოკატირება შეიძლება ორ სხვადასხვა ეტაპზე 
ვაწარმოოთ: 

 √  სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენის ეტაპზე;
 √  სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ეტაპზე. 

ამ ორივე ეტაპის საკვანძო თარიღები გზამკვლევის საბიუჯეტო კალენდრის 
თავშია მოცემული, მაგალითად, 

 - თუ გვინდა, რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით დაფინანსების 
გაზრდას მივაღწიოთ, ადვოკატირება ბიუჯეტის შედგენის ეტაპზე უნდა 
დავიწყოთ.

 - თუ გვინდა, ბიუჯეტის დანახარჯებზე კონტროლი გავზარდოთ - ბიუჯეტის 
შესრულების ეტაპზე.

1.4. საბიუჯეტო ადვოკატირების ორი 
მთავარი ეტაპი

1.5. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საბიუჯეტო 
ადვოკატირება: რა შემთხვევებში შეიძლება 
მოგვისმინოს მთავრობამ

1.5.1. თუ ადვოკატირების დაწყებამდე ე.წ. გონებრივი იერიშით (ბრეინსტო-
რმინგით) განვსაზღვრავთ 
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1.5.1.1. და შევასრულებთ საშინაო დავალებას, კერძოდ, 
1.5.1.1.1. ყურადღებით გავაანალიზებთ საბიუჯეტო განაცხადებს: ცენტრა-

ლური იქნება თუ ადგილობრივი მთავრობის. როგორც გითხა-
რით, ცენტრალური მთავრობის მხარჯავების საბიუჯეტო განა-
ცხადები გაცილებით დეტალურია.

1.5.1.1.2. სრულად შემოვსაზღვრავთ ლოგოსს, რასაც მამარდაშვილი გან-
მარტავდა, როგორც „ყველაფერს, რასაც საქმესთან შეხება აქვს“. 
მაგ., თუ ქალთა ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობის 
ხელშეწყობისთვის ფულის შოვნას გეგმავთ, ფულის ღირსი არ 
იქნებით, თუ მხედველობიდან გამომოგრჩათ თუნდაც ეს ერთი 
პროექტი და არ ნახეთ ამის ფარგლებში უკვე რა გაკეთდა/რა 
გაკეთდება https://eu4georgia.eu/projects/eu-project-page/?id=1492 
გადაფარვები ძალიან არ უყვართ ფულის მომცემებს. და სახელ-
მწიფოს/დონორს/ბიზნესს არაფერი შესთავაზოთ, რაც უკვე კეთ-
დება/გაკეთდება.

1.5.1.2. დავრწმუნდეთ, რომ პრობლემა, რომლის გადაწყვეტაც ადვოკატი-
რებით გვინდა, ნამდვილად იმსახურებს იმ ძალისხმევას, რის ჩა-
დებასაც მასში ვაპირებთ;

1.5.1.3. ადვოკატირების მიზნებს და დავრწმუნდებით, რომ ეს მიზნები მიღ-
წევადია;

1.5.1.4. წინააღმდეგობებს, შეზღუდვებს, რისკებს და დავრწმუნდებით, რომ 
ეს ყველაფერი გადალახვადია;

1.5.1.5. საკუთარ თავს დაუნდობელ ოპონირებას გავუწევთ;
1.5.1.6. გავწევთ “ეშმაკის ადვოკატობას” და დავრწმუნდებით, რომ მზად 

ვართ იმ კითხვებისთვის, რაც შეიძლება მთავრობამ და დონორებ-
მა დაგვისვან;

1.5.2. თუ მოვახდენთ ცუდი პრაქტიკის იდენტიფიცირებას კონკრეტული ქე-
ისების შესწავლით: იმის საჩვენებლად, რომ დახარჯული სახსრების 
გამოყენება უფრო ეფექტიანად შეიძლებოდა. შევადარებთ ამ ცუდი 
პრაქტიკის ქეისს კარგი პრაქტიკის ქეისს იმის ასახსნელად, თუ რა-
ტომ იყო ერთი ცუდი, ხოლო მეორე - კარგი პრაქტიკა.

1.5.3. თუ დავუსაბუთებთ, რატომ უნდა გაზარდოს რომელიმე კონკრეტული 
მიმართულებით ჯანდაცვის დაფინანსება, კერძოდ,

1.5.3.1. რა საშუალოვადიანი (4 წლის შემდეგ) და გრძელვადიანი შედე-
გები შეიძლება დადგეს და როდის;

https://eu4georgia.eu/projects/eu-project-page/?id=1492
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1.5.3.2. როგორ შეუძლია/თუ შეუძლია სამინისტროს ამ შედეგების პოლი-
ტიკურად გაყიდვა;

1.5.4. თუ დავანახებთ, საიდან უნდა მოიტანოს ფული რომელიმე კონკრეტუ-
ლი მიმართულებით დანართ #1-ში მოცემული პროგრამების დაფინა-
ნსების გასაზრდელად, მაგ.,

1.5.4.1. ჯანდაცვის სხვა პროგრამების დაფინანსების ოპტიმიზაციით, 
რამაც შეიძლება გამოათავისუფლოს სახსრები: ეს არ არის მა-
რტივი ანალიზი, თუმცა სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯე-
ტის შედგენის ეტაპზე ადვოკატირების კალენდარში მოცემულ 
ვადებში კვალიფიციური ანალიზით შესაძლებელია როგორც სა-
მინისტროს, ისე სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობების დარწმუნება, რომ შეამცირონ 
ჯანდაცვის გარკვეული პროგრამების დაფინანსება;

1.5.4.2. დონორების (თანა)დაფინანსებით;
1.5.4.3. კერძო-საჯარო პარტნიორობით; 

1.5.5. თუ დავიწყებთ ადვოკატირებას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
(sao.ge) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტ-
როს და ჯანდაცვაზე ხარჯვის ფინანსური და ეფექტიანობის აუდიტის 
ანგარიშებში დასმულ პრობლემებზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსა-
ხურმა 2013 წლიდან მოყოლებული, ყველაზე მეტი შედეგიანი, მასშტა-
ბური და პროცესების შესწავლის სიღრმით გამორჩეული ფინანსური 
და ეფექტიანობის აუდიტი ჩაატარა, ვიდრე მანამდე ერთად. სწორედ 
იმ დროს, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ასე გააქტიუ-
რდა, მისი აუდიტის ანგარიშებში მოცემული უამრავი ძალიან საჭირო 
რეკომენდაცია აუდიტის ობიექტებს4 უყურადღებოდ რჩებათ. 

1.5.6. თუ თქვენ, სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციები, საჯარო დაწესე-
ბულებებს, მედიასა და საზოგადოებას ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების 
ფინანსური და ეფექტიანობის აუდიტის ისეთ ანგარიშებში დასმულ 
პრობლემებს შეახსენებთ, როგორიებცაა, მაგალითად:

1.5.6.1. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის, გეგმური ამ-
ბულატორიული კომპონენტის ეფექტიანობის აუდიტი5;

4 აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებს.
5 https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2016/tb-sayoveltao-janmrtelobis-dacvis-programa.pdf

https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2016/tb-sayoveltao-janmrtelobis-dacvis-programa.pdf
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6 Benchmarking - ათვლის წერტილთან შესაბამისობის შეფასება.
7 საქართველოში მხოლოდ მარკეტინგულ კვლევებს აქვთ უფრო დიდი ზომის შერჩევები.

1.5.6.2. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზ-
რუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის აუდიტის ანგარიში;

1.5.7. თუ მოვახდენთ სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, 
სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციების (სსიპ-ების და 
საქვეუწყებო დაწესებულებების) “ბენჩმარკინგს”6 რესურსების გამო-
ყენების, ერთეულის ღირებულებისა და ფასის, ისევე როგორც მთლი-
ანად ეფექტიანობის საჩვენებლად, რაც პაციენტებს და ჯანდაცვის/
სოციალური პროგრამების ბენეფიციარებს საშუალებას მისცემს, შე-
დარდეს სხვადასხვა ორგანიზაციის ეფექტიანობა;

1.5.8. თუ მოვახდენთ ჯანდაცვის სხვადასხვა მომსახურებით მოსარგებლე-
თა 8-10 კაციანი ფოკუს ჯგუფების შერჩევას და გამოკითხვას მათი 
სარგებლიანობისა და კმაყოფილების გასარკვევად, ისევე როგო-
რც, საჯარო მოხელეების 8-10 კაციანი ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვას 
სხვადასხვა მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. ეს იქნება თვი-
სობრივი კვლევა, რაც, განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება:

1.5.8.1. იმ პრობლემატიკის განსასაზღვრად, რაზეც სამინისტრომ ან სო-
ციალური მომსახურების სააგენტომ უფრო მასშტაბური კვლევე-
ბი შეიძლება/უნდა ჩაატაროს: საქართველოში ყველაზე დიდი შე-
რჩევა რაოდენობრივი კვლევებისთვის 2500 კაცს არ აღემატება, 
რაც გარკვეულ შემთხვევებში, თუნდაც სწორი მეთოდოლოგიუ-
რი მიდგომის პირობებში, არ არის საკმარისი7;

1.5.9. თუ სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დავანა-
ხებთ:

1.5.9.1. რა დამატებული ღირებულება შეიძლება ჰქონდეს დიდი შერჩე-
ვის და, შესაბამისად, მაღალი სანდოობის რაოდენობრივ კვლე-
ვებს პოლიტიკისა თუ სხვადასხვა ჩარევის კორექტირებისთვის;

1.5.9.2. რომ მაღალი სანდოობის ეს რაოდენობრივი კვლევები, რაც 
პოლიტიკისა თუ სხვადასხვა ჩარევის კორექტირებისთვის შეი-
ძლება გამოდგეს, მოითხოვს დიდ რესურსს, რაც სამოქალაქო 
სექტორის ორგანიზაციებს ან თუნდაც დონორებს არ გააჩნიათ;

1.5.9.3. სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დავეხ-
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მარებით ამ გამოკითხვებისთვის კითხვების ჩამოყალიბებაში;

1.5.10. თუ სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დავანა-
ხებთ საპილოტე მონიტორინგით მომსახურებებით მოსარგებლეთა 
სარგებლიანობისა და კმაყოფილების დადგენის მნიშვნელობას და 
ავუხსნით, როგორ შეიძლება ამ მონიტორინგის საშუალებით არაინ-
ფორმირებული უკმაყოფილების ინფორმირებული კმაყოფილებით 
შეცვლა;

1.5.11.  თუ სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციები ამგვარი მცირემასშტა-
ბიანი დაკვირვების პრეცედენტს შექმნიან, ეს როგორც სამინისტ-
როს, ისე სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაანახებს მათი 
პროგრამებით მოსარგებლეთა კმაყოფილებისა და სარგებლიანო-
ბის კვლევის მნიშვნელობას;

1.5.11.1. მომსახურების მიმღებების მიერ მიღებული სარგებლის განსა-
ზღვრა უამრავ შემთხვევაში გაცილებით უკეთეს წარმოდგენას 
გვიქმნის სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე, ვიდრე მათი 
კმაყოფილება/უკმაყოფილება, მაგ., პაციენტს შესაძლოა ჰქო-
ნდეს არარეალისტური მოლოდინები მისი მდგომარეობის გა-
უმჯობესებასთან დაკავშირებით, ვერ გააცნობიეროს, თუ რა 
შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი ამ მდგომარეობის გათვა-
ლისწინებით და, შესაბამისად, მისი კმაყოფილება არ ასახავდეს 
იმ სარგებელს, რაც მიიღო;

1.5.11.2. სწორედ ამის გამო, სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სამედიცინო 
მომსახურების მიმღებების სარგებლიანობას არაერთ ქვეყანაში 
შერჩევით აკვირდებიან. ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების 
(ნარკომომხმარებელთა მკურნალობის, დიაბეტის მართვის, დი-
ალიზისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციისა და სხვ.) მიმღებების 
სარგებლიანობაზე ამგვარი დაკვირვება, რაც არასდროს არა-
ვის უწარმოებია, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
ძალიან საჭირო ინფორმაციას მისცემს ჯანდაცვის სახელმწიფო 
პოლიტიკის შესაბამისი კორექტირებისთვის.

1.5.11.3. ანალოგიურად, არც სოციალური მომსახურების სააგენტოს უწა-
რმოებია დაკვირვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენე-
ფიციარების კმაყოფილებასა და სარგებლიანობაზე. მაგ., საყო-
ველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი, შესაძლოა, ისეთ 
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სამედიცინო მომსახურებას ითხოვდეს, რასაც პროგრამა არ ფა-
რავს. ამგვარ შემთხვევაში ბენეფიციარი, შესაძლოა, უკმაყოფი-
ლო დარჩეს, რაც არ ნიშნავს, რომ სარგებელი ვერ მიიღო.

1.5.11.4. რა მნიშვნელობა აქვს, ბენეფიციარი ამა თუ იმ მომსახურებით 
საფუძვლიანად არის კმაყოფილი თუ უსაფუძვლოდ და, შესაბა-
მისად, რატომ უნდა ვატაროთ ამის საპილოტე თუ სრულმასშტა-
ბიანი მონიტორინგი?

1.5.11.5. არაერთი სოციოლოგიური კვლევა აჩვენებს, რომ საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციართა საკმაოდ დიდი ნაწილი 
არ არის გათვითცნობიერებული არც საკუთარ უფლებებში და 
არც იმ მომსახურებებში, რაც მათ ეკუთვნით.

1.5.11.6. ამგვარი მონიტორინგი:
• სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშუალებას მისცემს, 

დაიწყოს მუშაობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენე-
ფიციარების არაინფორმირებული უკმაყოფილების ინფორ-
მირებული კმაყოფილებით შესაცვლელად;

• სამინისტროს ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების ბენეფი-
ციარების არაინფორმირებული უკმაყოფილების ინფორმი-
რებული კმაყოფილებით შესაცვლელად,

• როგორც სამინისტროს, ისე სააგენტოს დაეხმარება, უკეთ გა-
აანალიზონ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან სამედიცინო მომსა-
ხურების გასაუმჯობესებლად.

1.5.12. თუ ავუხსნით, როგორ შეიძლება განხორციელდეს სარგებლიანობი-
სა და კმაყოფილების განსაზღვრისთვის მონიტორინგი ჯერ საპილო-
ტედ, შემდეგ კი - სრული მასშტაბით, მაგალითად:

1.5.12.1. სამედიცინო მომსახურების მიმღებებისა და მიმწოდებლების გა-
მოკითხვებით;

1.5.12.2. სამედიცინო მომსახურებაზე დამოუკიდებელი დაკვირვებით იმის 
გასარკვევად, თუ რა შეადგენს ბენეფიციარების სარგებლიანო-
ბას და რა - კმაყოფილებას;

1.5.12.3. რა პრობლემებს აწყდებიან მათთვის საჭირო სამედიცინო მომ-
სახურების მიღებისას;

1.5.12.4. რამდენად ხელმისაწვდომია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეო-
ბისთვის შესაფერისი სამედიცინო მომსახურება და ა.შ.
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წარმატებული საბიუჯეტო ადვოკატირებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვა-
ნია, არ გაუშვათ საბიუჯეტო კალენდრით გათვალისწინებული შემდეგი ვადე-
ბი:

1 ოქტომბრამდე
მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს:
1. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს;
2. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დანართებს, მათ შორის, განმარტებით 

ბარათს;
3. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს (BDD)8, 

რაც მთავრობის საშუალოვადიანი (ოთხწლიანი) გეგმაა და მოიცავს ქვე-
ყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პრიორიტეტებსა და ამოცანებს;

4. მიმდინარე წლის შესრულების შესახებ მოხსენებას;
5. წლიური ბიუჯეტის ასამოქმედებლად საჭირო სხვა კანონებში ცვლილებე-

ბის პროექტს იმ შემთხვევაში, როცა ამგვარი ცვლილებები საჭიროა.

20 ოქტომბრამდე
პარლამენტში წარდგენილ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს თანდართული 
მასალებით და BDD-ს (ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუ-
მენტი) განიხილავენ კომიტეტები, ფრაქციები, უმრავლესობა, უმცირესობა, 
პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრები.

22 ოქტომბრამდე 
პარლამენტის თავმჯდომარე სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის შესა-
ხებ დასკვნებს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გადა-
ცემიდან 2 დღის ვადაში უგზავნის მთავრობას.

31 ოქტომბრამდე 
ფინანსთა სამინისტრო საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვია-
ნეს 1 თვისა პარლამენტს წარუდგენს წინა წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შეს-

1.6. საბიუჯეტო ადვოკატირების კალენდარი 

8 ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს საქართველოს ფინანსთა სამი-
ნისტრო და სხვა უწყებები ხშირად მისი ინგლისური შესატყვისით - Basic Data and Directions-ის აბრევი-
ატურით (BDD) იყენებენ.

https://mof.ge/sabiujeto_kalendari
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რულების 9 თვის ანგარიშს.

5 ნოემბრამდე 
მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და ძირითადი მონაცემებისა 
და მიმართულებების დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტებს, გამოთქმუ-
ლი შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებაზე ინფორმაციასთან 
ერთად, ხელმეორედ წარუდგენს პარლამენტს.

14 ნოემბრამდე 
პარლამენტის პლენარულ სხდომამდე 1 დღით ადრე სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური პარლამენტს წარუდგენს დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კა-
ნონპროექტის გადამუშავებული ვარიანტისა და ამ პროექტით გათვალისწი-
ნებული შემოსულობებისა და გადასახდელების საფუძვლიანობისა და კა-
ნონიერების შესახებ, ხოლო ეროვნული ბანკი − დასკვნას სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონპროექტის გადამუშავებული ვარიანტის ძირითადი პარამეტ-
რების შესახებ.

კომიტეტები, ფრაქციები, უმრავლესობა და უმცირესობა, დამოუკიდებელი 
პარლამენტის წევრები თავიანთ დასკვნებსა და წინადადებებს (შენიშვნებს) 
წარუდგენენ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს, რომელიც მათ 
თავის დასკვნასთან და წინადადებებთან (შენიშვნებთან) ერთად იმავე დღეს 
უგზავნის პარლამენტის თავმჯდომარეს.

15 ნოემბრამდე 
პარლამენტის თავმჯდომარე დასკვნებსა და წინადადებებს უგზავნის მთა-
ვრობას. პლენარულ სხდომაზე წლიური საბიუჯეტო კანონის პროექტსა და 
მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმოხილვის შესახებ მოხსენებას 
წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ან მთავრობის რომელიმე წევრი. პარლამე-
ნტი ასევე ისმენს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, ეროვნული ბანკისა და 
პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მოხსენებებს.

30 ნოემბრამდე 
მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის და BDD-ის (ძირითადი მონაცე-
მებისა და მიმართულებების დოკუმენტი) საბოლოო ვარიანტებს, პარლამე-
ნტის პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების 
გათვალისწინების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციასთან ერთად, წარუ-
დგენს პარლამენტს.
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1 დეკემბრამდე
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და BDD-ის (ძირითადი მონაცემებისა 
და მიმართულებების დოკუმენტი) საბოლოო ვარიანტები და პარლამენტის 
პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების გათვა-
ლისწინების შესახებ ინფორმაცია ეგზავნებათ კომიტეტებს, ფრაქციებს, უმ-
რავლესობას, უმცირესობას, პარლამენტის დამოუკიდებელ წევრებს, ეროვ-
ნულ ბანკსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.

31 დეკემბრამდე
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს პარლამენტი კენჭს უყრის არაუგვიანეს დე-
კემბრის მესამე პარასკევისა და მიიღება სიითი შემადგენლობის უმრავლე-
სობით, ერთი მოსმენით. პარლამენტში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში 
ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მთავრობის თანხმობით. ასეთ შემ-
თხვევაში მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს კანონის შესაბამის შესწორე-
ბულ პროექტს. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებების შეტანა, ასე-
ვე, შესაძლებელია პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვისას 
იმ შემთხვევაში, თუ გამოთქმულ შენიშვნას დაეთანხმება მომხსენებელი. თუ 
პარლამენტი დეკემბრის მესამე პარასკევამდე ვერ მიიღებს სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის პროექტს, შესაძლებელია, პროექტის იმავე ვარიანტს ან 
მთავრობისა და პარლამენტის წევრთა შემთანხმებელი კომისიის მიერ გა-
დამუშავებულ პროექტს, ხელახლა ეყაროს კენჭი 10 დღის ვადაში, მაგრამ 
არაუგვიანეს 31 დეკემბრისა. საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე სახელმწიფო 
ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში, ყოველთვიურად მხარჯავ დაწე-
სებულებებზე გაიცემა არაუმეტეს გასული საბიუჯეტო წლის დამტკიცებული 
ასიგნებების 1/12-ისა.

31 იანვრამდე 
ფინანსთა სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან და ავტო-
ნომიური რესპუბლიკებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უზრუნვე-
ლყოფს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის 
საბოლოო ვარიანტის მომზადებას და პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტისთვის ინფორმაციის სახით წარდგენას (წელს ეს იყო 2022-2025 
წლების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი).

19 თებერვლამდე 
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით9 განსაზღვრული სსიპ–ები ფინანსთა სამინ-
სიტროს წარუდგენენ წინა წლის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშს. 
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28 თებერვლამდე 
მხარჯავი დაწესებულებები ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენენ მათი წინა 
წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიშს.

30 აპრილამდე 
ფინანსთა სამინისტრო პარლამენტს წარუდგენს მიმდინარე წლის სახელ-
მწიფო ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვას. სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების მიმდინარეობას, როგორც წესი, ყოველკვარტალურად განიხი-
ლავენ პარლამენტის კომიტეტები. საკომიტეტო განხილვებს ორგანიზებას 
უწევს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი.

15 მაისამდე 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას გასუ-
ლი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მთავრობის წლიური ანგარი-
შის შესახებ, რომელშიც თავს იყრის უამრავი პრობლემა, რომელთა ახსნა/
გადაწყვეტაც მთავრობას თქვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, უნდა 
მოსთხოვოთ. 

საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მიხედვით, საჯარო 
სახსრების ხარჯვას პარლამენტი აკონტროლებს სახელმწიფო აუდიტის სამ-
სახურის მეშვეობით. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 
და ამ ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებას 
პარლამენტი განიხილავს არაუგვიანეს საგაზაფხულო სესიის დასრულებისა. 

არსებობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების გათვა-
ლისწინების მექანიზმი, კერძოდ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომე-
ნდაციების შესრულების უზრუნველყოფისთვის მთავრობა თავისი განკარგუ-
ლებით ყოველ წელს ადგენს შესაბამის სამოქმედო გეგმას. ამ სამოქმედო 
გეგმის შესრულების მიმდინარეობით თქვენმა დაინტერესებამ, შეიძლება, 
მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან და-
კავშირებული უამრავი ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნების გათვალისწინებას. 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში სახელმწიფო ბიუჯეტის შეს-
რულების შესახებ მთვრობის ანგარიშზე, 2013 წლიდან მოყოლებული, უამრავ 
ძალიან მნიშვნელოვან სისტემურ პრობლემაზეა საუბარი და მოცემულია უა-

9 N442 31.12.2013
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მრავი მიგნება, რაც მთავრობის რეაგირებას ითხოვს (ყველაზე მნიშვნელო-
ვანი სისტემური პრობლემების ჩამონათვალი იხილეთ დანართ #1-ში გზამ-
კვლევის ბოლოს). სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და 
ამ ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებას განი-
ხილავენ: პარლამენტის კომიტეტები − როგორც წესი, მათ გამგებლობას მი-
კუთვნებული სფეროების მიხედვით; ფრაქციები, უმრავლესობა, უმცირესობა 
და პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრები.

31 მაისამდე 
მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს წინა წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრუ-
ლების წლიურ ანგარიშს. ფინანსთა სამინისტრო, ჩვეულებრივ, 31 მარტამდე 
აქვეყნებს ამ ანგარიშს, მიუხედავად იმისა, რომ ვადა საბიუჯეტო კოდექსით 
31 მაისამდე აქვს. ამდენად, ანგარიშს 31 მარტიდან შეგიძლიათ გაეცნოთ. 
მთავრობას აქვს ვალდებულება, კარგად არგუმენტირებული პასუხი გასცეს 
პარლამენტის წევრის ყველა კითხვას იმაზე, თუ რამდენად ზუსტად და სრუ-
ლად ასახავს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში გასულ საბიუჯეტო წელს ბიუ-
ჯეტში შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობებს და მათ კანონი-
ერებას. პარლამენტის წევრებს კითხვები შესაბამისი კომიტეტის აპარატის 
მეშვეობით შეგიძლიათ მიაწოდოთ. 

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების წლიურ ანგარიშს ამტკიცებს იმ შემთხვევაში, თუ იგი ზუსტად 
და სრულად ასახავს გასულ საბიუჯეტო წელს ბიუჯეტში შემოსულობებისა 
და გადასახდელების მოცულობებს და მათ კანონიერებას. წინააღმდეგ შემ-
თხვევაში, პარლამენტს, შეუძლია, არ დაამტკიცოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიში. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ 
ანგარიშში მნიშვნელოვანია ვნახოთ, როგორ შესრულდა გეგმა, რაც შეგვიქ-
მნის წარმოდგენას იმაზე, თუ ბიუჯეტის რომელი ნაწილი შესრულდა და სად 
ფიქსირდება ჩამორჩენა.

18 მაისამდე 
ფინანსთა სამინისტრო მხარჯავ დაწესებულებებს აწვდის ინფორმაციას მო-
მდევნო ოთხი წლის მანძილზე10 სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებუ-
ლი ასიგნებებისა და მომუშავეთა რიცხოვნობის პირველადი საორიენტაციო 
ზღვრული მოცულობების შესახებ, მაგალითად, 2022 წელს ფინანსთა სამი-

10 როგორც აღვნიშნეთ, საბიუჯეტო ციკლი საქართველოში ოთწლიანია.
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ნისტრო მხარჯავ დაწესებულებებს ამ ინფორმაციას მიაწოდებს 2023-2026 
წლებისთვის.

5 ივლისამდე
სამინისტროები ფინანსთა სამინისტროში წარადგენენ მომდევნო ოთხი 
წლის დამტკიცებულ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს, მაგალითად, 
2022 წელს სამინისტროები ფინანსთა სამინისტროში წარადგენენ 2023-2026 
წლების დამტკიცებულ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს.

10 ივლისამდე 
მთავრობა იწონებს ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმე-
ნტის პირველად ვარიანტს, რაც 2022 წელს იქნება 2023-2026 წლების ძირი-
თადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი.

15 ივლისამდე 
მხარჯავი დაწესებულებებები იწყებენ საკუთარი ბიუჯეტის შედგენას: ფინა-
ნსთა სამინისტრო მხარჯავ დაწესებულებებს ბიუჯეტის მართვის ელექტრო-
ნული სისტემის მეშვეობით სწორედ ამ დრომდე აწვდის ელექტრონულ საბი-
უჯეტო განაცხადებს, რითიც დგება ბიუჯეტი.

31 ივლისამდე 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს პარლამენტს წარუ-
დგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს.

1 სექტემბრამდე 
მხარჯავი დაწესებულებები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუ-
დგენენ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო განაცხადებს 
ელექტრონულად, ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. 

15 სექტემბრამდე 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იხილავს მომავალი წლის სახელმწი-
ფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო განაცხადებს და სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის 
ძირითად პარამეტრებს განსახილველად წარუდგენს მთავრობას.

25 სექტემბრამდე 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯე-
ტის პროექტსა და მომდევნო 4 წლის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
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მიმართულებების დოკუმენტის განახლებულ ვარიანტს წარუდგენს მთავრო-
ბას.

15 ოქტომბრამდე 
მხარჯავი დაწესებულებები ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენენ მათი მი-
მდინარე წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიშს.

1.7.1. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები

ყოველი წლის ბოლოს მთავრობა თავისი დადგენილებით ამტკიცებს მო-
მდევნო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს, მაგ., 2021 
წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შე-
სახებ დადგენილება11 გამოიცა 2020 წლის 31 დეკემბერს. ამ დადგენილებაში 
დაწვრილებით არის აღწერილი ჯანმრთელობის დაცვის ყველა სახელმწი-
ფო პროგრამის შინაარსი. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამე-
ბის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შესაბამისი ფინან-
სური გარანტიებით ხელმისაწვდომი გახადოს სამედიცინო მომსახურება.

დადგენილება კარგ წარმოდგენას შეგიქმნით ჯანდაცვის სახელმწიფო 
სისტემის მართვის ყველა ძირითადი განმახორციელებლის მიერ12  წლის გა-
ნმავლობაში გასაწევ საქმიანობაზე და დაგეხმარებათ, მონიტორინგის შესა-
ბამისი აქტივობები დაგეგმოთ.

1.7. კიდევ რა წყაროები დაგვჭირდება საბიუჯეტო 
ადვოკატირების პროცესში

11 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4444992?publication=0
12 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგე-
ნტოს ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელო-
ბის ეროვნული ცენტრი, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენ-
ტრი.

1.7.2. ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოსა და სოციალური მომსახურე-
ბის სააგენტოს ვებგვერდები

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე ძალიან კარგ წარმოდგენას შეგიქმ-
ნით ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოსა და სოციალური მომსახურების 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4444992?publication=0
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სააგენტოს ვებგვერდზე ჯანდაცვის პროგრამების განყოფილებაში მოცემუ-
ლი ინფორმაცია, კერძოდ ის თუ:

 √ ვინ არის ამა თუ იმ სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე;
 √ რას მოიცავს პროგრამა;
 √ ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღე-

ბად;
 √ როგორ ხდება ანაზღაურება და ითვალისწინებს თუ არა პროგრამა თა-

ნაგადახდას;
 √ რას მოიცავს სტაციონარული და ამბულატორული მომსახურება;
 √ სხვა სპეციფიკურ ინფორმაციას, მაგ., ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახე-

ლმწიფო პროგრამის შემთხვევაში აქ იპოვით ინფორმაციას იმაზე, თუ 
როგორ ხდება ფსიქიკური დარღვევების მქონე შშმ პირთა თავშესაფ-
რით უზრუნველყოფა.

ასევე იპოვით ძალიან სასარგებლო ინფორმაციას:
 √ სოციალურ პროგრამებზე (სოციალური პროგრამების განყოფილება);
 √ დეტალურ სტატისტიკას პენსიის, სოციალური პაკეტის, შრომითი მოვა-

ლეობის შესრულებისას ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის ანა-
ზღაურების, ფულადი დახმარების, საარსებო შემწეობის, სახელმწიფო 
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის, საყოფაცხო-
ვრებო სუბსიდიის შესახებ;

 √ მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზას და სხვა ინფო-
რმაციას (სტატისტიკის განყოფილებაში).

1.7.3. ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო დაწესებულებებისგან 

სახელმწიფოს მიერ დახარჯული ფულისა და ფაქტობრივად მიწოდებული 
მომსახურებების ხარისხის შედარება.

საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა ყოველთვის სწორ წარმოდგენას არ გვიქმნის 
მომსახურების ფაქტობრივ მიწოდებაზე. მომსახურების ფაქტობრივი მიწო-
დების შესაფასებლად შეუცვლელი ინსტრუმენტია მომსახურების მიმღებე-
ბის პერიოდული გამოკითხვები. 

1.7.4. სხვა საჭირო წყაროები:

 √  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო: 
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 √ http://www.moh.gov.ge
 √ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო https://nha.gov.ge/ge/home 
 √ სოციალური მომსახურების სააგენტო http://ssa.gov.ge/
 √ ფინანსთა სამინისტრო mof.ge: სახელმწიფო ბიუჯეტები და სახელმწი-

ფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები 
 √ სახელმწიფო ხაზინა: treasury.ge
 √ საქსტატი: http://geostat.ge/ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ინფორმაცი-

ის/მონაცემებისთვის
 √ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ჯანდაცვის სფეროს აუდიტის ანგა-

რიშები: sao.ge
 √ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო: www.procurement.gov.ge
 √ www.tendermonitor.ge ტენდერმონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის სა-

ქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექ-
მნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების 
დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. ტენდერმონიტორი შექმნა საე-
რთაშორისო გამჭვირვალეობა-საქართველომ (Transparency International 
Georgia) 

 √ ფინანსთა მინისტრის 99-ე ბრძანება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესა-
ხებ, რაც საქართველოში საჯარო ფინანსების ფუძემდებლური დოკუმე-
ნტია და აქ თქვენს უამრავ კითხვაზე იპოვით პასუხს. მაგალითად, თუ 
გაინტერესებთ, რა მიიჩნევა ქონებად, ანუ რისგან შედგება არაფინა-
ნსური აქტივები, ძებნის ფუნქციის (Find) პანელში შეიტანთ ამ ფრაზას 
დაბოლოების გარეშე (არაფინანსური აქტივებ) და იპოვით ცხრილს, 
რომელშიც მოცემულია არაფინანსური აქტივების ჩამონათვალი. ნაც-
ვლად იმისა, რომ ამ ბრძანებაში წაიკითხოთ ყველა წინადადება, რო-
მელშიც ეს ფრაზაა ნახსენები, გადააბიჯებთ ამ წინადადებებს და მო-
ძებნით ცხრილს, რომელშიც მოცემულია არა იმის განმარტება, თუ რა 
არის არაფინანსური აქტივები, არამედ ამ არაფინანსური აქტივების ჩა-
მონათვალი. თქვენ კი სწორედ ეს გჭირდებათ. ანალოგიურად იპოვით 
თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას სხვა შემთხვევებშიც. 

 √ matsne.gov.ge 

http://www.moh.gov.ge
https://nha.gov.ge/ge/home
http://ssa.gov.ge/
http://mof.ge
http://treasury.ge
http://geostat.ge/
http://sao.ge
http://www.procurement.gov.ge
http://www.tendermonitor.ge
https://transparency.ge/en
https://transparency.ge/en
http://matsne.gov.ge
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2. სახელმწიფო შესყიდვების 
მონიტორინგი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მიმართულებებით 

წლების განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა 
ბიუროკრატიული, არაეფექტური და ფართო საზოგადოებისათვის ნაკლე-
ბად ხელმისაწვდომი იყო. სისტემა მთლიანად ქაღალდის დოკუმენტბრუნ-
ვას ეფუძნებოდა და მისი სათანადოდ არქივიზაცია არ ხდებოდა. 2010 წლის 
1 დეკემბრის შემდეგ, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელე-
ბული ყველა ტენდერი, აუქციონის მეშვეობით, ელექტრონული ფორმით ტა-
რდება. სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის მისაღებად, კომპანია ვა-
ლდებულია, შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირდეს. 

სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, www.procurement.gov.ge, 
შემსყიდველი ორგანიზაციებისა და მიმწოდებელი კომპანიების გარდა, ხე-
ლმისაწვდომია ყველასთვის. დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ, 
მოძებნონ გამოცხადებული და შემდგარი ტენდერები შემსყიდველი ორგანი-
ზაციის, საქონლის ან მომსახურების სახის მიხედვით, მოიძიონ სატენდერო 
დოკუმენტაცია, გარიგების ფასი, მონაწილე პოტენციური მიმწოდებლები და 
ა.შ. 

გახსოვდეთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში 
facebook-ით დარეგისტრირების შემთხვევაში, წვდომა გექნებათ სახელმწი-
ფო შესყიდვების სრულ ინფორმაციაზე. 

არაერთი საერთაშორისო შეფასებით (მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტ-
რუქციისა და განვითარების ბანკი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა) საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემა (www.procurement.gov.ge) მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო და ყვე-
ლაზე გამჭვირვალეა. ეს კი მონიტორინგის იმ შესაძლებლობებს გაძლევთ, 

2.1. შესყიდვების სისტემის მოკლე აღწერა 

http://www.procurement.gov.ge
http://www.procurement.gov.ge
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რაც, დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რეგიონში არცერთ ქვეყანას არ აქვს. 

2.2.1. კოლექტიური ადვოკატირების მექანიზმი

არსებობს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული მწვავე პრობლე-
მები, რომელთა გადაწყვეტაც შეუძლებელია სამოქალაქო-საჯარო თანამ-
შრომლობის რომელიმე არსებულ ფორმატში, იქნება ეს, მაგალითად, და-
ვების საბჭო თუ საჯარო ფინანსების რეფორმის საკოორდინაციო საბჭო13. 
სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ან დონორე-
ბის მიერ ამ პრობლემების დამოუკიდებლად წამოწევა კი მათი გადაწყვეტის 
არაფექტური გზაა, ვინაიდან ინიციატორებს არ ექნებათ ამ მოსაზრებების თუ 
რეკომენდაციების სააგენტოსა და მთავრობისთვის შეთავაზების კოლექტიუ-
რი გადაწყვეტილებით გამაგრებული ფორმალური მექანიზმი. 

თქვენ, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგე-
ნტოს თანამშრომლობით, შეგიძლიათ, შექმნათ სამოქალაქო მონიტორინგის 
მექანიზმი სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობის საზოგადოებრივი 
საკონსულტაციო საბჭოს სახით, რომლის ფარგლებში სააგენტოს, შემსყიდ-
ველებსა და მთავრობას წარედგინებათ რეკომენდაციები სახელმწიფო შეს-
ყიდვების პოლიტიკის ან პრაქტიკის სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. 
საზოგადოების აქტიური ჩართულობითა და კონკრეტული შემთხვევების სა-
ჯარო განხილვით, შესაძლებელია, არაეფექტური სახელმწიფო შესყიდვების 
პრევენცია და ამ სფეროში არსებული სხვა არაერთი პრობლემის გადაჭრა 
და, შესაბამისად, სისტემის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. ეს კი, როგორც 
აღვნიშნეთ, შეუძლებელია სამოქალაქო-საჯარო თანამშრომლობის რომე-

2.2. სამოქალაქო მონიტორინგის მიმართულებე-
ბი ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მიმართუ-
ლებებით სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვა-
ლობის გასაზრდელად

13 ფინანსთა სამინისტროსთან არებული საჯარო ფინანსების რეფორმის საკოორდინაციო საბჭო სა-
მოქალაქო საზოგადოებასთან და საერთშორისო დონორებთან ერთად პერიოდულად განიხილავს 
პროცესში ჩართულ სხვადასხვა უწყების, მათ შორის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, სამოქმე-
დო გეგმების განხორციელების პროგრესს.
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14 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით, 2017 წელს, 
2016 წელთან შედარებით, გამარტივებული შესყიდვების ჯამური მოცულობა შემცირებულია დაახლო-
ებით 40%-ით (600 მილიონი ლარი).

ლიმე არსებულ ფორმატში. 

სახელმწიფო შესყიდვების პრობლემების გადაწყვეტა მოითხოვს იმ ლეგი-
ტიმაციას, რაც მონიტორინგის ასეთ კოლექტიურ მექანიზმს ექნება. 

ის ორგანიზაციები, რომლებიც სამოქალაქო მონიტორინგის ამ მექანიზმში 
ჩაერთვებიან, შესაძლოა, შესაბამის ანალიზს საკუთარი რესურსებით, დამო-
უკიდებლად ისედაც აკეთებდნენ, მაგრამ მათ არ აქვთ ამ მოსაზრებების თუ 
რეკომენდაციების სააგენტოსა და მთავრობისთვის შეთავაზების კოლექტი-
ური გადაწყვეტილებით გამაგრებული ფორმალური მექანიზმი. ამგვარი ფო-
რმალური მექანიზმი სახელმწიფო შესყიდვების ანალიზით დაკავებულ ორ-
განიზაციებს, კარგ შესაძლებლობას მისცემდა კოლექტიური ადვოკატირება 
გაეწიათ. 

2.2.2. სახელმწიფო შესყიდვების დღეს არსებული სისტემის ყველაზე მწვა-
ვე პრობლემებია:

• გამარტივებული შესყიდვები, რომელიც ელექტრონული სისტემის 
გვერდის ავლით ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების ყველა-
ზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა. 2015 წლის 1 ნოემბრი-
დან ამოქმედებული რეგულაცია ითვალისწინებს გამარტივებული 
შესყიდვის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შეთანხმებას 
და მოიცავს შესყიდვის აუცილებლობის დასაბუთებას. მიუხედავად 
იმისა, რომ ამის შედეგად გამარტივებული შესყიდვები შემცირდა14.

ვინაიდან გამარტივებული შესყიდვები კვლავ ელექტრონული სისტე-
მის გვერდის ავლით ხორციელდება, მნიშვნელოვანია, სააგენტოს, 
შემსყიდველებსა და მთავრობას სამოქალაქო მონიტორინგის მექა-
ნიზმმა გარედან დაანახოს:

 √ შემსყიდველების მიერ გამარტივებული შესყიდვების ბოროტად 
გამოყენების ის რისკები, რაც კვლავ რჩება;

 √ თუ რამდენად ჰქონდა შემაკავებელი ეფექტი ამ ინიციატივას და 
რამდენად არგუმენტირებულად ასაბუთებდნენ შემსყიდველი 
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ორგანიზაციები ერთ პირთან მოლაპარაკების აუცილებლობას. 
 √ სახელმწიფო შესყიდვების პლატფორმაზე განთავსებული ინ-

ფორმაციის (სახელმწიფო შესყიდვის გეგმები, ხელშეკრულე-
ბები, რეესტრიდან ამონაწერები, ტექნიკური მახასიათებლები, 
საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია და ა.შ.) ელექტრონულად წაკი-
თხვად ფორმატში15 (MS Word ან Excel) გადატანა: ასეთი ფორ-
მატის არგამოყენება არა მხოლოდ მნიშვნელოვან პრობლემებს 
უქმნის მათ, ვისაც ამ ინფორმაციის ანალიზი სჭირდება, არამედ 
ამ ანალიზს, ხშირ შემთხვევაში, შეუძლებელს ხდის. ელექტრო-
ნულად წაკითხვადი ფორმატი დაინტერესებულ საზოგადოებას 
საშუალებას მისცემს, სახელმწიფო შესყიდვების უზარმაზარი 
მოცულობის ინფორმაცია დაამუშაონ და ანალიზისა და მონი-
ტორინგისთვის გამოიყენონ16. 

• სატენდერო პროცესის შეზღუდული ვადები, არაკვალიფიციურად 
შედგენილი სატენდერო მოთხოვნები, ან კონკრეტული კომპანიის/
მწარმოებლის საქონელზე/მომსახურებაზე მორგებული სატენდერო 
მოთხოვნები, რომელიც დაბალი კონკურენციის ერთ-ერთ მიზეზად 
შეიძლება დასახელდეს17;

• მიწოდების ბაზრის შეუსწავლელობის გამო, რეალურ საჭიროებასა 
და მიწოდებას შორის შეუსაბამობა;

• შემსყიდველი ორგანიზაციების თანამშრომელთა დაბალი კვალი-
ფიკაცია, რის გამოც ვერ ხდება შესასყიდი საქონლის/მომსახურების 
ზუსტი მახასიათებლების განსაზღვრა;

• სახელმწიფო შესყიდვების სუბსიდირების მიმართ პროტექციონისტუ-
ლი მიდგომა: განიხილება სახელმწიფო შესყიდვების სუბსიდირების 

15 machine readable format.
16 ერთი შეხედვით, ეს ტექნიკური პრობლემა არც თუ ისე ადვილად მოსაგვარებელია, რადგან მას სჭირ-
დება სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებული ისეთი ინფორმაციის ელექტრონულად წაკითხვად 
ფორმატში გადატანა, რის გენერირებასაც შემსყიდველი ვერ ახორციელებს (რეესტრიდან ამონაწე-
რები, საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია და ა.შ.). შესაბამისად, მთავრობის დადგენილებით, საჭიროა 
განისაზღვროს საკვალიფიკაციო და სხვა დოკუმენტაციის გამცემი უწყებების ვალდებულება, ელექტ-
რონულად წაკითხვად ფორმატში აწარმოონ მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი დოკუმენტაცია. ეს 
შესაძლებლებელს გახდის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაი-
სის №5 ბრძანებით, დადგინდეს სახელმწიფო შესყიდვების პლატფორმაზე განთავსებული მთლიანი 
ინფორმაციის ელექტრონულად წაკითხვად ფორმატში ატვირთვის ვალდებულების შემოღება.
17 შემჭიდროებულ ვადებთან დაკავშირებული პრობლემის საკანონმდებლო მოგვარებისკენ 2017 
წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა პრობლემა ბოლომდე არ მოგვარებულა.
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ინიციატივა იმ მიმწოდებლებისთვის, რომლებიც ადგილობრივად 
წარმოებულ პროდუქტს შესთავაზებენ შემსყიდველებს. ეს ინიციატი-
ვა ითვალისწინებს ადგილობრივი საქონლის მიმწოდებლებისთვის, 
გამარჯვების შემთხვევაში, სატენდერო ღირებულებაზე გარკვეული 
პროცენტის დამატებას, იმპორტირებული პროდუქციის მიმწოდებლე-
ბისგან განსხვავებით. ამგვარი პროტექციონისტული მიდგომა დაა-
მახინჯებს სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარს, რაც განსაკუთრებით 
ადგილობრივი ფარმაცევტული მწარმოებლების შემთხვევაშია აქტუ-
ალური;

2.2.3. სახელმწიფო შესყიდვების მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია, რაც სა-
მოქალაქო მონიტორინგის მიღმა რჩება: 

• შესყიდვის ორდერი და ინსპექტირების დასკვნები/ანგარიშები: ძა-
ლიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია, რაც საქართველოში, როგორც 
წესი, არამხოლოდ არ საჯაროვდება (არ იტვირთება სახელმწიფო 
შესყიდვების პლატფორმაზე), არამედ ხშირად, სრულყოფილად არც 
იწარმოება. 

შესყიდვის ორდერში მოცემულია შესყიდვის შეკვეთის უნიკალური 
ნომერი, გამოგზავნის თარიღი, გამომგზავნის იურიდიული მისამა-
რთი, ტრანსპორტირების პირობები. აქ ხშირად, ასევე, მოცემულია 
საქონლისა და მომსახურების ცალკეული კომპონენტების ფასი. შე-
მსყიდველი სწორედ შესყიდვის ორდერით ამოწმებს მოწოდებული 
საქონელი შეესაბამება თუ არა სპეციფიკაციის მოთხოვნებს, ხოლო 
გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული საქონ-
ლის შემთხვევაში ასევე იმას, თუ რა განაკვეთით აუნაზღაურდა მიმ-
წოდებელს მოწოდებული საქონლის ღირებულება. შესყიდვის ორდე-
რი იცავს როგორც მიმწოდებელს, ისე შემსყიდველს, თაღლითობისა 
და ნებისმიერი დანაკარგებისგან.

ინსპექტირების დასკვნები/ანგარიშები: საქონლის/სამუშაოს/მომ-
სახურების ჩაბარებამდე შემსყიდველმა შეიძლება დანიშნოს ამ სა-
ქონლის/სამუშაოს/მომსახურების ტექნიკური ინსპექტირება/შემოწ-
მება მოთხოვნებთან შესაბამისობის საბოლოოდ დადგენის მიზნით. 
ინსპექტირების/შემოწმების დასკვნების/ანგარიშის საფუძველზე, სა-
დაც აღიწერება მოწოდებული საქონლის/სამუშაოს/მომსახურების 
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განსხვავებები მოთხოვნებისგან, ისევე როგორც მიწოდების დროუ-
ლობა და სხვ., ამგვარი განსხვავებების შემთხვევაში შესაძლებელია 
მიმწოდებლისთვის თანხის გამოქვითვა. თუ არის განსხვავებები და 
გამოქვითვა არ ხდება, ან ხდება ერთი მომწოდებლის შემთხვევაში, 
ხოლო სხვა მომწოდებლის შემთხვევაში - არა, ეს შესაბამის კითხვის 
ნიშნებს აჩენს შემსყიდველის მიმართ.

• ინვოისები და კრედიტორული დავალიანების დაფარვის მონიტო-
რინგი: საქონლის/სამუშაოს/მომსახურების მიწოდების შემდეგ მიმ-
წოდებელი შემსყიდველს უგზავნის ინვოისს, სადაც მოცემულია ასა-
ნაზღაურებელი თანხის ოდენობა. შესყიდვის ორდერის მსგავსად, 
ინვოისში, ასევე მოცემულია ხარისხის შესახებ ინფორმაცია და ტექ-
ნიკური მახასიათებლები. ორგანიზაციის მიერ ინვოისის მიღების შე-
მდეგ ასანაზღაურებელი თანხა აღირიცხება როგორც კრედიტორუ-
ლი დავალიანება. მაშასადამე, მოწოდებული საქონლის/სამუშაოს/
მომსახურებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა არის შემსყიდველის 
კრედიტორული დავალიანება, ანუ ის თანხები, რაც მას მომწოდებ-
ლებისთვის მართებს.

კრედიტორული დავალიანების დაფარვისას, შესაძლებელია, შეც-
დომით ან გამიზნულად (თაღლითურად) მოხდეს ერთი და იმავე სა-
ქონლის/სამუშაოს/მომსახურებისთვის ორჯერ გადახდა ან საერთოდ 
არგადახდა. დაგვიანებული ანაზღაურება კი მიმწოდებლების, გან-
საკუთრებით კი მცირე მიმწოდებლებისთვის სერიოზულ პრობლემას 
წარმოადგენს.

როგორც აღვნიშნეთ, სახელმწიფო შესყიდვების ამ მნიშვნელოვან დოკუმე-
ნტაციას არ შეხებია სახელმწიფო შესყიდვების არცერთი ადგილობრივი თუ 
საერთაშორისო შეფასება. ამ მიმართულებით სამოქალაქო მონიტორინგი 
სრულიად აუთვისებელი და ძალიან საჭირო მიმართულებაა. ამდენად, მნიშ-
ვნელოვანია ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროში მოქმედმა სამოქალაქო 
სექტორის ორგანიზაციებმა ამ მიმართულებით დაიწყონ მონიტორინგი.

2.2.4. შესყიდვის წლიური გეგმები

დაგეგმვა შესყიდვების პროცესის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რომელზეც 
პირდაპირ არის დამოკიდებული შესყიდვის ეკონომიურად და ეფექტიანად 
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განხორციელება. სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული შეს-
ყიდვების ანალიზმა აჩვენა, რომ ყველაზე მეტი პრობლემა შესყიდვების 
დაგეგმვის ეტაპზე გვხვდება. სამინისტროები და სხვა უწყებები ამ გეგმებს 
ადგენენ არა არსებული საჭიროებების, არამედ წინა წლების ტენდენციის მი-
ხედვით, რის გამოც ხშირია გეგმაში ცვლილებები.

სამოქალაქო მონიტორინგის თუნდაც ქმედითი მექანიზმი ვერ იქნება 
ეფექტური სამოქალაქო მონიტორინგის არსებობისთვის საკმარისი პირო-
ბა. მისი მექანიზმის ფარგლებში არაფერი იქნება დასაკვირვებელი თუ, მა-
გალითად, სააგენტო არ უზრუნველყოფს, რომ შემსყიდველებმა შესყიდვის 
წლიურ გეგმაში ასახონ ის, რაც მათ მეორადი კანონმდებლობით18 იმპერა-
ტიულად არ მოეთხოვებათ. შესყიდვების დეტალური წლიური გეგმების გა-
რეშე, საზოგადოებას არ ეცოდინება, რის შესყიდვას აპირებს დაახლოებით 
4,500 შემსყიდველი 3.6 მილიარდ ლარზე მეტი ოდენობის სახსრებით, წლის 
განმავლობაში19. 

შესყიდვის წლიური გეგმის მნიშვნელობისა და საერთაშორისო საუკეთესო 
პრაქტიკის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, სააგენტომ უზრუნველყოს, 
რომ შემსყიდველებმა შესყიდვის წლიურ გეგმაში: 

• ასახონ ის მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც საჭიროა ყოველი შეს-
ყიდვის განხორციელების პროცედურების დაწყებამდე (არ ეხება 
გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეულ შესყიდვებს). კერძოდ, 
შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლების, სავარაუდო ღირებულების, 
შესყიდვის განხორციელების საშუალებისა და დაფინანსების მოცუ-
ლობის დაზუსტების, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან 
დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ხელშეკრულების პროექტის მომ-
ზადებისთვის.

• აღწერონ შესყიდვის ობიექტთა ერთგვაროვნება. შესყიდვის ერთგ-
ვაროვანი ობიექტები არის იდენტური, ასევე არაიდენტური, მაგრამ 
მსგავსი კომპონენტების, ტექნიკური მაჩვენებლების (მახასიათებლე-
ბის) ან/და ფუნქციების მქონე შესყიდვის ობიექტები, რომლებიც და-

18 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება „შემ-
სყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“.
19 გზამკვლევის მომზადების დროისთვის სააგენტოს ბოლო ანგარიშიდან (2017 წ.) აღებული მონაცე-
მების მიხედვით.
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დგენილია წესის შესაბამისად.
• განსაზღვრონ შესყიდვის ობიექტი (საქონელი, სამუშაო, მომსახურე-

ბა), მისი ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები, როგორიცაა: 
ხარისხი, ფუნქციონირება, უსაფრთხოება, ზომები, შეფუთვა, ნიშა-
ნდება და მარკირება, წარმოების მეთოდები და პროცესები, სიმბო-
ლოები, ტერმინოლოგია, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადგე-
ნილი შესაბამისობის მოთხოვნები და ა.შ.

• დაადგინონ შესაბამისობის მოთხოვნები;
• დაადგინონ მიწოდების ვადები და ადგილი;
• ასახონ პოტენციური მიმწოდებლების გამოვლენისა და შემსყიდვე-

ლი ორგანიზაციისათვის, მისაღები ხელშეკრულების პირობების გან-
საზღვრის მიზნით, ბაზრის გამოკვლევის შედეგები;

• მიუთითონ მისაწოდებელი საქონლის რაოდენობა, შესასრულებელი 
სამუშაოს ან გასაწევი მომსახურების მოცულობა არსებული მარაგე-
ბის გათვალისწინებით;

• აღწერონ შესყიდვის ობიექტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომ-
ლის ერთობლივი შესყიდვის საშუალებით შესყიდვაზეც თანახმაა შე-
მსყიდველი ორგანიზაცია (კონსოლიდირებული ტენდერის შემთხვე-
ვაში კონსოლიდირებული შესყიდვის საშუალებით);

• აღწერონ შესყიდვის საშუალების შერჩევის საფუძველი, შესყიდვის 
პროცედურების სავარაუდო ვადები;

• აღწერონ გასაწევი მომსახურების მოცულობა, არსებული საჭიროებე-
ბის გათვალისწინებით;

• შესყიდვის ობიექტების სავარაუდო ღირებულება;
• შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
• გრძელვადიანი ხელშეკრულებებით ან წინა წელს დადებული ხელშე-

კრულებებით გათვალისწინებული ფინანსური ვალდებულებები მი-
მდინარე წლისათვის;

• დასადები ხელშეკრულების შესრულების სავარაუდო ვადები;
• შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დაზუსტებისას, გაით-

ვალისწინონ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავ-
შირებული ყველა ხარჯი, ხელშეკრულების მოქმედების სავარაუდო 
ვადა (მათ შორის, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელე-
ბის შესაძლებლობა), ფასების არსებული დონე, მსგავსი შესყიდვე-
ბის განხორციელების გამოცდილება. იმ შემთხვევაში, თუ შესასყიდი 
საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 
500 000 ლარს, ხოლო სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება – 1 000 000 
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ლარს, ფასების არსებული დონის გათვალისწინება ხდება შიდა ბაზ-
რის შესწავლის საფუძველზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შესასყიდი 
საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება არის 500 000 
ლარი ან მეტი ან/და სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება – 1 000 000 
ლარი ან მეტი – ფასების არსებული დონის გათვალისწინება შესაძ-
ლებელია მოხდეს საერთაშორისო ბაზრის შესწავლის საფუძველზე.

• აღწერონ შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გარემოე-
ბები.

ასევე, მნიშვნელოვანია, მეორადი კანონმდებლობა ითვალისწინებდეს შე-
მსყიდველების არა მხოლოდ ზოგად ვალდებულებას, შესყიდვის ობიექტის 
სავარაუდო ღირებულების დაზუსტებისას გაითვალისწინონ სახელმწიფო 
შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, არამედ 
გააკეთონ ხარჯთაღრიცხვები (კანონმდებლობა შესყიდვების წლიური გეგ-
მისთვის მხოლოდ შესყიდვის ობიექტების სავარაუდო ღირებულების დადგე-
ნას ითხოვს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის). 

2.3. დავების განხილვის მექანიზმი

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ, 
ტენდერის შედეგები გაასაჩივრონ საჩივრების განხილვის საბჭოში, რომე-
ლიც დაკომპლექტებულია პარიტეტულ საწყისებზე (სულ 6 წევრი) სახელმწი-
ფო შესყიდვების სააგენტოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმო-
მადგენლების მონაწილეობით. კანდიდატების შერჩევაში მონაწილეობის 
მიღება შეუძლია ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგე-
ნელს. შერჩევის მონაწილეები ხმათა უმრავლესობით გამოავლენენ დავების 
განხილვის საბჭოს, მათთვის მისაღებ 2 წევრს, რომლებიც აირჩევიან 1 წლის 
ვადით. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლებს უფლება აქვთ, წინასწარი განცხადების გარეშე მიიღონ 
არჩევნებში მონაწილეობა.
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სახელმწიფო შესყიდვების ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მიმართულე-
ბებით მონიტორინგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ შესაბამისი 
კოდები. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებულია კლასიფიკატო-
რი20, რომელიც ადგენს სახელმწიფო შესყიდვის ობიექტების ერთიან სისტე-
მას და მიზნად ისახავს შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვის ობი-
ექტის აღწერისას გამოყენებული მითითებების სტანდარტიზაციას.

კოდები შემდეგნაირად განიმარტება:

მაგალითი 1. შესყიდვის ობიექტი 8-ნიშნა კოდით: 80511000 - მომსახურებე-
ბი კადრების მომზადების სფეროში და შესყიდვის ობიექტი 8-ნიშნა კოდით: 
80522000 - საწვრთნელი/საგანმანათლებლო სემინარები შედიან ერთ და-
ნაყოფში (80500000  სატრენინგო მომსახურება), რადგან ორივე ობიექტის 
8-ნიშნა კოდის პირველი სამი ციფრი (805) არის იდენტური, შესაბამისად, 
აღნიშნული შესყიდვის ობიექტები წარმოადგენს შესყიდვის ერთგვაროვან 
ობიექტებს.

85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები სისტემაში შემდეგნაირად იშ-
ლება:
85110000 - საავადმყოფოს და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
85120000 - სამედიცინო პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებე-
ბი
85130000 - სტომატოლოგიური და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
85140000 - სხვადასხვა მომსახურება ჯანდაცვის სფეროში
85150000 - რენტგენოგრაფიული და ტომოგრაფიული მომსახურებები
85160000 - ოპტიკური მომსახურებები

85300000 - სოციალური დახმარების სამსახური და მასთან დაკავშირებული 

2.4. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურებების 
CPV კოდები სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 
სისტემაში

20 ევროკავშირის EC #213/2008 დირექტივით გათვალისწინებული შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონი 
(Common Procurement Vocabulary – CPV).
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მომსახურებები სისტემაში შემდეგნაირად იშლება:

85310000 - სოციალური დახმარების სამსახურის მომსახურებები
85320000 - სოციალური მომსახურებები

ასევე, მონიტორინგისთვის შეიძლება გამოგადგეთ შემდეგი კოდები:
80560000 - პროფესიული მომზადება ჯანმრთელობის დაცვისა და პირველა-
დი დახმარების სფეროში
80561000 - პროფესიული მომზადება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
80562000 - პროფესიული მომზადება პირველადი დახმარების სფეროში
80570000 - პირადი პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავში-
რებული მომსახურებები
80590000 - მომსახურებები ინდივიდუალური მეცადინეობის სფეროში

თუ სისტემაში ამ კოდის სხვადასხვა საფეხურს კარგად დაძებნით, დიდი ალ-
ბათობით იპოვით თქვენთვის სასურველ ქვეკოდს. თუმცა, თუ გადააწყდებით 
იმ უიშვიათეს შემთხვევას, როდესაც ამ კოდებში ვერ პოულობთ თქვენთვის 
სასურველ მომსახურებას, შეგიძლიათ, ეს მომსახურება იპოვოთ დამატებით 
კოდებში და მიმართოთ სააგენტოს სისტემაში ამ კოდის/კოდების შესატა-
ნად.
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გზამკვლევის ამ ნაწილის მიზანია დაგაფიქროთ თქვენს მონაწილეობაზე იქ, 
სადაც აქამდე არ გიფიქრიათ ან სერიოზულად არ გიფიქრიათ თქვენს როლ-
ზე. თქვენი აქტივიზმი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის/სოციალუ-
რი დაცვის საჯარო დაწესებულებების ღიაობის უზრუნველყოფაში. 

სხვა როგორ უნდა დავძლიოთ საჯარო დაწესებულებების „რა თქვენი ჭკუის 
საქმეა“ დამოკიდებულება კრიტიკის და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნე-
ბის მიმართ?

ქვემოთ მოცემულია 
 √ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და 

მისი სსიპ-ების ის დანაყოფები, რომლებიც თქვენს სამოქალაქო აქტი-
ვიზმში შეიძლება ყველაზე მეტად დაგეხმარონ.

 √ მაგალითები თუ რა შემთხვევებში შეიძლება მიმართოთ მათ:

3.1. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრ-
თელობის დაცვის დეპარტამენტს თუ

3.1.1. დაინტერესდებით სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებისა და 
მართვის საკითხებით ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, 
სამედიცინო, წამლის, ფარმაცევტულ და სხვა სფეროებში, მაგა-
ლითად:

3.1.2. ვინ არის და რატომ ამ პროგრამების ბენეფიციარი;
3.1.3. რა თანხით ფინანსდება ეს პროგრამები: ამას ნახავთ სახელმწი-

ფო ბიუჯეტის მე-6 თავში ან მთავრობის დადგენილებაში ჯანმრ-
თელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, რაც ყო-
ველი წლის ბოლოს მტკიცდება;

3.1.4. გსურთ ჩაერთოთ ახალი გაიდლაინებისა21 და პროტოკოლების22 
შემუშავებაში;

3.1.5. არსებული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების პერიოდულ 

3. როდის ვის შეიძლება მიმართოთ

21 კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციები.
22 კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტები.
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სრულყოფაში, მაგალითად ამ დოკუმენტებში ღიობების/შეუსა-
ბამობების მითითებით;

3.1.6. გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ ჯანმრთელობის მართვის საინ-
ფორმაციო სისტემების სრულყოფასა და კოორდინაციის გაუმ-
ჯობესებაში;

3.1.7. გაგიჩნდათ მოსაზრებები ჯანმრთელობის, საზოგადოებრივი ჯა-
ნმრთელობის, სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში მარე-
გულირებელი მექანიზმებისა და ნორმების შემუშავებასა და მათ 
სრულყოფაზე;

3.1.8. გაქვთ შენიშვნები საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ეფექტი-
ანობის შეფასების ანგარიშებზე, ჯანდაცვის ეროვნულ ანგარი-
შებზე და მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ ეროვნულ მოხ-
სენებებზე;

3.1.9. გაინტერესებთ ნებისმიერ სფეროში სამინისტროს მიერ დადებუ-
ლი ხელშეკრულებებით, მემორანდუმებით, შეთანხმებებით (მათ 
შორის საერთაშორისო)

3.1.10. რა ვალდებულებებს იღებს სამინისტრო და, მაშასადამე, ქვეყანა 
და რის სანაცვლოდ;

3.1.11. გაქვთ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მარეგულირებელი ძირი-
თადი და მეორადი კანონმდებლობის გაუმჯობესების იდეები;

3.1.12. გინდათ სამინისტროში განსახილველად შეიტანოთ სამართლებ-
რივი აქტების პროექტები ან უკვე შეტანილზე მოამზადოთ დასკვ-
ნები (შენიშვნები);

3.1.13. გაქვთ კონკრეტული წინადადებები სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებელთა მარეგულირებელი მექანიზმებისა და ინსტრუ-
მენტების, მათ შორის სალიცენზიო/სანებართვო პირობების, მა-
ღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობების ტექნიკური 
რეგლამენტების, სერვისის მიმწოდებელთა მიმართ მოთხოვნე-
ბის შემუშავებასთან ან გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით;

3.1.14. გიფიქრიათ ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული 
რეგულირების მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების შემუშავებასა 
და სრულყოფაზე;

3.1.15. გინდათ წამლისა და ფარმაცევტულ სფეროში მარეგულირებელი 
მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გაუმჯობესება, მაგალითად, 
ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადებასთან, წარმოებასთან, 
სტანდარტიზაციასთან, ხარისხის კონტროლთან, რეკლამასთან, 
რეალიზაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შემუშავება ან 
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გაუმჯობესება. 
3.1.16. გინდათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მარეგული-

რებელი მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების შემუშავება ან გაუმ-
ჯობესება, მაგალითად: 

3.1.16.1. საზოგადოების ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარე-
მოს (წყალი, ნიადაგი, ჰაერი, გარემოს ფიზიკური და ქი-
მიური ფაქტორები) უზრუნველყოფის მიზნით ტექნიკური 
რეგლამენტების პროექტების მომზადება;

3.1.16.2. სურსათის უვნებლობის ნორმებისა და პარამეტრების, 
მომხმარებელთა სპეციალური ჯგუფებისთვის სურსათის 
უვნებლობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების განსა-
ზღვრაში მონაწილეობა;

3.1.16.3. ჯანსაღი კვების პრინციპების დამკვიდრების მიზნით ნორ-
მატიული ბაზის მომზადება;

3.1.16.4. უწყებრივი სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების მომზადება;
3.1.16.5. გადამდები და არაგადამდები დაავადებების ეპიდემიო-

ლოგიური ზედამხედველობის, პრევენციისა და კონტრო-
ლის მიზნით ნორმატიული აქტების მომზადება;

3.1.16.6. ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და ანტიმიკრო-
ბული რეზისტენტობის სტრატეგიული მიმართულებების, 
ასევე, შესაბამისი მარეგულირებელი ინსტრუმენტების 
მომზადება;

3.1.16.7. ბიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით 
სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების მომზადე-
ბაში მონაწილეობა;

3.1.17. გაქვთ იდეები დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის და ავადობის 
შემცირების მიზნით მონიტორინგის ან შესაბამისი მარეგულირე-
ბელი ინსტრუმენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით;

3.1.18. გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთე-
ლობის საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში; 

3.1.19. გინდათ ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების ხარისხის მა-
რეგულირებელი მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების შემუშავება 
და გაუმჯობესება;

3.1.20. გაქვთ იდეები ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის განათლე-
ბასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის 
შემუშავებასთან და გაუმჯობესებასთან და შესაბამისი სახელ-
მწიფო პროგრამების მომზადებასთან და მართვასთან დაკავში-
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რებით;
3.1.21. გსურთ მონაწილეობა სამედიცინო მომსახურების მიწოდება-

სთან დაკავშირებული ნორმატიული ბაზის შემუშავებაში;
3.1.22. გინდათ მონაწილეობა პაციენტის უფლებებისა და სამედიცინო 

ეთიკის პრინციპების დაცვის მიზნით მარეგულირებელი მექანი-
ზმებისა და ინსტრუმენტების შემუშავების სრულყოფაში;

3.1.23. გინდათ მონაწილეობა მიიღოთ ჯანმრთელობის დაცვის სფერო-
ში სახელმწიფო პოლიტიკის შემდეგი უმთავრესი ინსტრუმენტე-
ბის შეფასებაში: 

3.1.23.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ ეროვნული მოხსენება;

3.1.23.2. ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები;
3.1.23.3. ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასების დოკუმე-

ნტების მომზადება;
3.1.24. არ მოგწონთ პოლიტიკის ამოცანების მთავრობის მიერ შემოთა-

ვაზებული გადაწყვეტები და ფიქრობთ, რომ შეგიძლიათ უკეთე-
სი/ოპტიმალური ალტერნატივების შემუშავება და შესაბამისი 
რეკომენდაციების მომზადება;

3.1.25. დაინტერესდებით როგორ სრულდება საერთაშორისო ვალდე-
ბულებები: ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ ამ ვალდე-
ბულებების შესრულების ანგარიშები;

3.1.26. დაინტერესდებით დონორი ორგანიზაციების მიერ შესაბამისი 
ფინანსური და ტექნიკური რესურსების გამოყოფის შესახებ ინ-
ფორმაციით;

3.1.27. დაინტერესდებით ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის გან-
მახორციელებლები როგორ ახორციელებენ ამ პროგრამებს: ამ 
შემთხვევაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ კვარტალურად მიღებუ-
ლი ჯამური ინფორმაცია, პროგრამის კომპონენტების მიხედვით, 
რაოდენობრივი და ფინანსური შესრულებისა და პროგრამის მი-
მდინარეობისას გამოვლენილი დარღვევების შესახებ;

3.1.28. დაინტერესდებით ვინ რა გააკეთა განმახორციელებლების მიერ 
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე პროგრამის ეფექტურო-
ბის გაუმჯობესებისათვის;

3.1.29. დაინტერესდებით როგორ ხდება სახელმწიფო პროგრამების შე-
ფასება და ანალიზი;

3.1.30. გინდათ „რეფერალური მომსახურების” ფარგლებში შესაბამი-
სი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების 
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მიღების მიზნით უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობას დააკვირ-
დეთ, კერძოდ: 

3.1.30.1. ინდივიდუალურ რეჟიმში შემოსული განცხადებების გა-
ნხილვას,

3.1.30.2. კომისიის სხხდომაზე განსახილველი განცხადებების მო-
ნაცემთა ბაზის შევსებას, რევიზიას, უზუსტობების გასწო-
რებას.

3.1.31. გინდათ მოახდინოთ რეფერალური მომსახურების ფარგლებში 
შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვე-
ტილების მიღების მიზნით უწყებათაშორისი კომისიური განხილ-
ვის შედეგების ანალიზი სხვადასხვა ჭრილში;

3.1.32. მიიღოთ ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების 
თაობაზე და ამასთან დაკავშირებით შესაბამის სახელმწიფო 
უწყებებს შორის კოორდინაციაზე.

3.2. ეკონომიკურ დეპარტამენტს თუ
3.2.1. დაინტერესდებით სახელმწიფო პროგრამებისათვის დანახარჯე-

ბისა და რესურსების პროგნოზირებით და ხარჯვის მიმდინარეო-
ბით;

3.2.2. თუ გინდათ:
3.2.3. ჩაერთოთ წლიური და საშუალოვადიანი ბიუჯეტების პროექტე-

ბის მომზადებაში;
3.2.4. ჩაერთოთ სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავე-

ბაში;
3.2.5. გინდათ ჩაერთოთ საბიუჯეტო ცვლილებების განხორციელების 

კოორდინაციასა და მართვაში;
3.2.6. ჩაერთოთ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში;
3.2.7. ჩაერთოთ სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სა-

ჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების შედგენაში;
3.2.8. ჩაერთოთ სამინისტროს ჯანმრთელობისა და სოციალური და-

ცვის სახელმწიფო პროგრამებისათვის დანახარჯებისა და რესუ-
რსების პროგნოზირებასა და ხარჯვის მიმდინარეობის ანალიზ-
ში;

3.2.9. ჩაერთოთ ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებე-
ბის დოკუმენტის (BDD) მომზადებაში სამინისტროს შესაბამის 
დეპარტამენტებთან და სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 
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დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან 
კოორდინირებულ მუშაობაში;

3.2.10. ჩაერთოთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის გათ-
ვალისწინებულ ასიგნებებში საჭიროების მიხედვით ცვლილებე-
ბის მომზადებაში, რათა დასვათ კითხვები ამ საჭიროების შესა-
ხებ;

3.2.11. ჩაერთოთ ბიუჯეტის კანონით სამინისტროსათვის გათვალისწი-
ნებული ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ყოველკვარტალური და 
ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებაში;

3.2.12. მიიღოთ ინფორმაცია სამინისტროს საჯარო სამართლის იური-
დიული პირების (სსიპ-ები) თანამშრომელთა მატერიალური წა-
ხალისებისა და სახელფასო დანამატის გამოსაყოფი სახსრების, 
აგრეთვე მათ მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკა-
ციო ხარჯების ლიმიტების შეთანხმებაში;

3.2.13. მიიღოთ ინფორმაცია სამინისტროს საჯარო სამართლის იური-
დიული პირების მომდევნო წლის შესყიდვების წლიური გეგმების 
შეთანხმებასა და საჭიროების შემთხვევაში შესყიდვების გეგმებ-
ში (საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საბიუჯეტო სახ-
სრების, საკუთარი შემოსავლებისა და გრანტების ფარგლებში) 
განსახორციელებელი ცვლილებების/კორექტირებასა და შეთა-
ნხმებაში;

3.2.14. ჩაერთოთ სამინისტროს სსიპ-ების მომდევნო საბიუჯეტო წლის 
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლების განსაზღვრა-
ში;

3.2.15. ჩაერთოთ იმ ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებაში, 
რაც დეპარტამენტის პასუხისმგებლობაა;

3.2.16. მიიღოთ ინფორმაცია ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პირებ-
თან წარმოშობილ ანგარიშსწორებათა აღრიცხვაზე (ბუღალტ-
რული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო);

3.2.17. ჩაერთოთ ინვენტარიზაციის პროცესში (ბუღალტრული აღრი-
ცხვა-ანგარიშგების სამმართველო);

3.2.18. მიიღოთ ინფორმაცია სსიპ-ების ბუღალტრული ბალანსებისა და 
კანონმდებლობით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების შესა-
ხებ (ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო);

3.2.19. მიიღოთ ინფორმაცია ძირითადი საშუალებების, მცირეფასიანი 
და სწრაფცვეთადი საგნების აღრიცხვის მდგომარეობაზე (ბუღა-
ლტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო);
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3.3. სოციალური დაცვის დეპარტამენტს, თუ გინდათ:
3.3.1. ჩაერთოთ სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუ-

შავებასა და პროგრამების მართვის მიზნით ინფორმაციის მიღე-
ბა/დამუშავებასა და ანალიზში, რეკომენდაციების შემუშავებასა 
და შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებაში, კერძოდ:

3.3.1.1. ჩაერთოთ პროგრამის განმახორციელებლებისგან კვა-
რტალურად მიღებული ჯამური ინფორმაციის პროგრამის 
(კომპონენტების მიხედვით) რაოდენობრივი და ფინან-
სური შესრულების, ასევე, პროგრამის მიმდინარეობისას 
გამოვლენილი დარღვევების შესახებ;

3.3.1.2. ჩაერთოთ განმახორციელებლების მიერ მიღებული ინფო-
რმაციის საფუძველზე პროგრამის ეფექტურობის გაუმჯო-
ბესებისათვის წინადადებების შემუშავებაში;

3.3.1.3. ჩაერთოთ განმახორციელებლებისგან მიღებული ინფო-
რმაციის საფუძველზე პროგრამის შესრულების წლიური 
ანგარიშის მომზადებაში;

3.3.2. ჩაერთოთ სოციალურ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გა-
ნხორციელების სტრატეგიული გეგმისა და მექანიზმების შემუშა-
ვებაში;

3.3.3. ჩაერთოთ სოციალური დაცვის სფეროში მარეგულირებელი 
აქტების შემუშავებასა და სრულყოფაში;

3.3.4. ჩაერთოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზ-
მულთა და ბავშვთა ზრუნვის, ასევე, მოწყვლადი სოციალური 
ჯგუფების სოციალური დახმარებებისა და საპენსიო უზრუნვე-
ლყოფის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და 
განხორციელების ხელშეწყობაში;

3.3.5. ჩაერთოთ სახელმწიფო სოციალური დაცვის პროგრამების ფა-
რგლებში განხორციელებული მომსახურებების ხარისხისა და 
სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგში;

3.3.6. ჩაერთოთ ბავშვთა სააღმზრდელო და სამინისტროს სისტემაში 
არსებული სხვა სადღეღამისო დაწესებულებების მიერ განხო-
რციელებული მომსახურებების მონიტორინგში;

3.3.7. ჩაერთოთ სხვადასხვა საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან 
დეპარტამენტის თანამშრომლობასა და ასევე მოქალაქეთა გა-
ნცხადებებისა და წერილების დადგენილი წესით განხილვაში;

3.3.8. ჩაერთოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარსადგენი ანგა-
რიშების მომზადებაში;
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3.3.9. ჩაერთოთ საპენსიო და სოციალური დახმარების პოლიტიკის შე-
მუშავებაში (პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართვე-
ლო);

3.3.10.ჩაერთოთ სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირების 
ეფექტური მექანიზმების შემუშავებაში და ამ მიზნით ინფორმა-
ციის მიღება-დამუშავებაში, ანალიზში და შესაბამისი რეკომე-
ნდაციების შემუშავებასა და ცვლილებების განხორციელებაში 
(პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველო);

3.3.11. ჩაერთოთ საპენსიო უზრუნველყოფისა და სოციალური დახმარე-
ბის სფეროს ნორმატიული ბაზის ფორმირების, განახლებისა და 
სრულყოფის წინადადებათა შემუშავებაში და შესაბამისი საკა-
ნონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების პროექტების მომზა-
დებაში (პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველო);

3.3.12. ჩაერთოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზ-
მულთა და ბავშვთა ზრუნვის სფეროში სოციალური პოლიტიკის 
შემუშავებაში (სოციალურ საკითხთა და პროგრამების სამმა-
რთველო);

3.3.13. ჩაერთოთ სოციალური მომსახურებების დაგეგმვისა და ადმი-
ნისტრირების ეფექტური მექანიზმების შემუშავების კოორდინა-
ციის მიზნით ინფორმაციის მიღება/დამუშავებასა და ანალიზში, 
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებასა და ცვლილებების 
განხორციელებაში (სოციალურ საკითხთა და პროგრამების სამ-
მართველო);

3.3.14. მიიღოთ ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესაბამისად, 
სოციალური მომსახურებების მიმწოდებელთა რეგისტრაციაზე 
(სოციალურ საკითხთა და პროგრამების სამმართველო);

3.3.15. ჩაერთოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზ-
მულთა და ბავშვთა ზრუნვის სფეროში სახელმწიფო სოციალუ-
რი პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურების 
ხარისხისა და სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგში 
(სოციალური პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო);

3.3.16. ჩაერთოთ სოციალური მომსახურების დაგეგმვისა და ადმინისტ-
რირების ეფექტური მექანიზმების შემუშავებაში (სოციალური 
პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო).
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4. კითხვა-პასუხი

საკვანძო ცნებები სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის გასაგებად 

ქვემოთ ანბანური რიგის მიხედვით 
მოცემულია ყველაზე მნიშვნელო-
ვან და საჭირო კითხვებზე პასუხე-
ბი, რაც ბიუჯეტის კანონის და შეს-
რულების ანგარიშგების აღქმაში 
დაგეხმარებათ. თუმცა, სანამ კი-
თხვა-პასუხზე გადავალთ, ბიუჯეტში 
მოცემული თანხების სწორად წასა-
კითხად გთხოვთ გაითვალისწინოთ, 
რომ ბიუჯეტის კანონს ან შესრულე-
ბის ანგარიშებს და თანდართულ 
დოკუმენტაციას ზედა მარჯვენა ან 
მარცხენა კუთხეში შეიძლება ჰქო-

ნდეს მინაწერი ათას ლარებში ან 
მილიონ ლარებში.

შენიშვნა: მინაწერი ათას ლარებ-
ში ნიშნავს, რომ, მაგალითად, 
5000 ათასი ლარი არის 5 მილიონი 
ლარი. მინაწერი მილიონ ლარებში 
კი ნიშნავს, რომ, მაგალითად, 5000 
მილიონი ლარი არის 5 მილიარდი 
ლარი. თუ ამგვარი მინაწერი არ 
გვაქვს, რიცხვები ჩვეულებრივ უნდა 
წაიკითხოთ. განვიხილოთ სამივე 
შემთხვევა მაგალითებით:

მაშასადამე, 2020 წლის ფაქტობრივმა შემოსავლებმა შეადგინა ათი მილი-
არდ ოთხას ოთხმოცდაათი მილიონ სამას სამოცდათი ათასი ლარი, 2021 
წლის ფაქტობრივმა შემოსავლებმა - თორმეტი მილიარდ ორას ორმოცდა-
ცხრა მილიონ ორმოცი ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის 
მიხედვით დაგეგმილმა შემოსავლებმა - ცამეტი მილიარდ ცხრაას ოცდაათი 
მილიონ, ას სამოცდარვა ათასი ლარი (ვინაიდან 2022 წ. ბიუჯეტის პროექტი 
ჯერ არ დამტკიცებულა, გზამკვლევის დასრულების შემდეგ 2022 წ. შემოსა-
ვლები კიდევ შეიძლება დაზუსტდეს). 

ცხრილი 1 ათას ლარებში

დასახელება
2020 წლის 

ფაქტი

2021 წლის 

გეგმა

2022 წლის 

პროექტი

რეალური მთლიანი შიდა 

პროდუქტი
10,490,370.0 12,249,040.0 13,930,168.0
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მაშასადამე, 2018 წლის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა შეადგინა ოცდათ-
ვრამეტი მილიარდ ოთხასი მილიონი ლარი, 2019 წლის მთლიანმა შიდა 
პროდუქტმა -- ორმოცი მილიარდ სამასი მილიონი ლარი, ხოლო 2020 წლის 
მთლიანმა შიდა პროდუქტმა - ოცდაჩვიდმეტი მილიარდ რვაასი მილიონი 
ლარი.

ცხრილი 2 მლნ. ლარებში 

დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი

რეალური მთლიანი შიდა 

პროდუქტი
38,400 40, 300 37, 800

ცხრილი 3

დასახე-

ლება
გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა

ხარჯები 12,491,100,000.00 12,606,483,187.19 115,383,187.19 12,590,181,622.03 12,590,181,622.03

აქ რიცხვებს წაიკითხავთ ისე, როგორც წერია, მაგალითად, გეგმის გრაფაში 
წერია: თორმეტი მილიარდ ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი მილიონ ასი ათასი 
ლარი.

შენიშვნა: მძიმეებით მთელი რიცხვები გამოიყოფა, წერტილებით კი - ათწი-
ლადები, თუმცა თუ გვაქვს მინაწერი - ათას ლარებში ან მილიონ ლარებში, 
ეს ათწილადებიც მთელ რიცხვებად იქცევა, როგორც პირველი ორი ცხრილი 
გვიჩვენებს, ხოლო მესამე ცხრილში კი, სადაც ამგვარი მინაწერი არ გვაქ-
ვს, წერტილებით გამოყოფილი ათწილადები დარჩება ათწილადებად, მაგა-
ლითად, მე-3 ცხრილის ვალდებულების გრაფაში წერტილის შემდეგ მდგომი 
19 ნიშნავს ცხრამეტ თეთრს.
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ა

რა არის არაფინანსური აქტივების კლება?

არაფინანსური აქტივების კლება არის სახელმწიფო ქონების გასხვისებიდან 
მიღებული სახსრები.

რა არის არაფინანსური აქტივების ზრდა?

არაფინანსური აქტივების ზრდა არის სახელმწიფოს მიერ 500 ლარის და 
მეტი ღირებულების ქონების შეძენა. ასევე, აუცილებელი პირობაა ის, რომ 
ეს ქონება ერთ წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში მრავალჯერადად ან 
განუწყვეტლივ გამოიყენებოდეს. მაგალითად, მაგიდა ან სხვა ნებისმიერი 
ნივთი, რომელიც ღირს 499 ლარი, ტარდება ხარჯებში, 500 ლარიანი მაგიდა 
ან სხვა ნებისმიერი ნივთი კი უკვე ქონებად, ანუ არაფინანსურ აქტივად მიი-
ჩნევა.

რა არის არაფინანსური აქტივების ცვლილება?

არაფინანსური აქტივების ცვლილება არის არაფინანსური აქტივების ზრდის 
და კლების სხვაობა.

რა არის არაპირდაპირი გადასახადი?

გადასახადი (დღგ, აქციზი და იმპორტის გადასახადი), რომელიც დგინდე-
ბა შესაძენი საქონლის ან მომსახურების ფასზე დანამატის სახით და იხდის 
მყიდველი.

რა არის ასიგნება?

ასიგნება არის ბიუჯეტიდან ნებისმიერი მიზნით გამოყოფილი თანხის ხარ-
ჯვის უფლებამოსილება, მაგ., რომელიმე პროგრამისთვის, ვალდებულებე-
ბის დასაფარად და სხვ. ყველა ასიგნება ერთად გვაძლევს გადასახდელებს 
(გადასახდელების განმარტება იხ. ქვემოთ).
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ბ

რა არის ბიუჯეტის განწერა?

ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ყო-
ველკვარტალურად განაწილება.

რა არის კაპიტალური ბიუჯეტი?

კაპიტალურ ბიუჯეტში ძირითადად იგულისხმება ისეთი მსხვილი პროექტები, 
რომელთაც საინვესტიციო ხასიათი აქვთ და მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 
ეკონომიკურ განვითარებას.

ყველა კაპიტალური პროექტი, რომლისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილია დაფინანსება, აუცილებელია დაკავშირებული იყოს მთავრო-
ბის მიერ განსაზღვრულ რომელიმე პრიორიტეტთან.

კაპიტალური პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
 - მისი ღირებულება არ უნდა იყოს 50,000 ლარზე ნაკლები და შექმნი-

ლი პროდუქტის გამოყენების ვადა 5 წელზე ნაკლები;
 - მანქანა-დანადგარების და სხვა აღჭურვილობის და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შეძენის შემთხვევაში, ერთეულის ან მთლიანი 
პროექტის ღირებულება არ უნდა იყოს 150,000 ლარზე ნაკლები, 
ხოლო მათი გამოყენების ვადა 3 წელზე ნაკლები.

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია აღწერს, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს კაპიტალური ბიუჯეტის მომზადება, რომელიც პროგრამული ბიუჯე-
ტის შემადგენელი ნაწილია. კაპიტალური ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის კა-
ნონის ცალკე დანართად არის წარმოდგენილი.

რა არის ერთიანი ბიუჯეტი?

ერთიანი ბიუჯეტი არის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების, მუნი-
ციპალური და სსიპ-ების/ააიპ-ების ბიუჯეტების კონსოლიდაცია, რასაც ხელი-
სუფლების არცერთი წარმომადგენლობითი ორგანო არ ამტკიცებს.
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რა არის ნაერთი ბიუჯეტი?

ნაერთი ბიუჯეტი არის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუ-
ნიციპალური ბიუჯეტების კონსოლიდაცია, რასაც ხელისუფლების არცერთი 
წარმომადგენლობითი ორგანო არ ამტკიცებს.

რა არის სახელმწიფო ბიუჯეტი?

სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი, არის ის სახსრე-
ბი, რომელთაც მთავრობა მიიღებს და დახარჯავს წლის განმავლობაში თა-
ვისი ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად, ნაშთის ცვლილე-
ბის ჩათვლით (ნაშთის ცვლილების განმარტება იხ. ქვემოთ).

რა არის ცენტრალური ბიუჯეტი?

ცენტრალური ბიუჯეტი არის სახელმწიფო და სსიპ-ების/ააიპ-ების ბიუჯეტების 
კონსოლიდაცია, რასაც ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენლობითი 
ორგანო არ ამტკიცებს.

რა არის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო?

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო იგივე ბიუჯეტის დეფიციტი ან პროფიციტია. ბიუ-
ჯეტის დეფიციტის და პროფიციტის გაგება გაცილებით უფრო მარტივია, ვი-
დრე ბევრ ადამიანს ჰგონია და ამისთვის სულ სამი მარტივი გამოკლებაა 
საჭირო: შემოსავლებს გამოვაკლებთ ხარჯებს და გამოვაკლებთ ქონების გა-
ყიდვასა და შეძენას შორის სხვაობას (ანუ არაფინანსური აქტივების ცვლი-
ლებას). თუ მივიღებთ უარყოფით რიცხვს, გვექნება ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ 
მივიღებთ დადებითს - პროფიციტი.

მნიშვნელოვანია შევხედოთ ერთიანი ბიუჯეტის და არა სახელმწიფო ბიუჯე-
ტის დეფიციტს, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა არსებობს ადგილო-
ბრივი ბიუჯეტები და სსიპ-ების/ააიპ-ების ბიუჯეტები. იმისთვის, რომ მთლიანი 
დეფიციტი გავზომოთ, უნდა ავიღოთ სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯე-
ტების, ანუ ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, რაც ეკონომიკური თავისუფლების 
აქტის მიხედვით, მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი შეგიძლიათ ნახოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის ძი-
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გ
რა არის გადასახადი? 

სავალდებულო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის 
გადამხდელი (დღგ, საშემოსავლო, მოგების გადასახადი, აქციზი და ა.შ.).

რა არის გადასახდელები?

გადასახდელები, განსხვავებით ხარჯებისგან, არის ის მთლიანი სახსრები, 
რომელიც მთავრობას შეუძლია წლის განმავლობაში გამოიყენოს, კერძოდ:

1. ხარჯები:
1.1. შრომის ანაზღაურება
1.2. საქონელი და მომსახურება
1.3. პროცენტი
1.4. სუბსიდიები
1.5. გრანტები
1.6. სოციალური უზრუნველყოფა
1.7. სხვა ხარჯები

2. არაფინანსური აქტივების ზრდა
3. ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)
4. ვალდებულებების კლება (ვალის ძირის დაფარვაზე მიმართული სახსრები).

შესაბამისად, ხარჯები, როგორც ხშირად არასწორად ჰგონიათ ხოლმე, არ 
არის ის მთლიანი სახსრები, რომელთა გამოყენებაც მთავრობას წლის გან-
მავლობაში შეუძლია (შედარებისთვის იხ. შემოსულობების განმარტება ქვე-
მოთ).

დ
რა არის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა?

დაზუსტებული გეგმა არის დამტკიცებულ გეგმაში წლის განმავლობაში გა-
ნხორციელებული ცვლილებებით კორექტირებული გეგმა.

რითადი ფინანსური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების დანართში.
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რა არის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმა?

დამტკიცებული გეგმა არის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში მოცემული პა-
რამეტრები, რასაც პარლამენტი ამტკიცებს დეკემბრის ბოლომდე.

რა არის დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) - არაპირდაპირი გა-
დასახადის ერთ-ერთი სახე, რომელსაც იხდის მომხმარებელი საქონლის ან 
მომსახურების შეძენისას.

რა არის დებიტორული დავალიანება და რატომ ითხოვს თქვენს ყურადღე-
ბას?

დებიტორული დავალიანება არის სხვების (ბიზნესის, ფიზიკური პირების და 
ა.შ.) დავალიანება მთავრობის მიმართ. აქ მნიშვნელოვანია: 1. რომელ სა-
ბიუჯეტო დაწესებულებას რამდენი დებიტორული დავალიანება აქვს (ანუ 
როგორია მთელი დებიტორული დავალიანების ჩაშლა საბიუჯეტო დაწესებუ-
ლებების მიხედვით) 2. როდის დაასრულებს მომწოდებელი საბიუჯეტო დაწე-
სებულებისთვის მომსახურების/სამუშაოს გაწევას ან საქონლის მიწოდებას 
3. რა ზომებს მიმართავს ფულის დასაბრუნებლად საბიუჯეტო დაწესებულე-
ბა/მთავრობა იმ შემთხვევაში, როცა მომსახურების/სამუშაოს გაწევის ან სა-
ქონლის მიწოდების იმედი აღარ არსებობს.

ვ
რა არის ვალდებულება?

ვალდებულება არის სესხების აღება და მათი ძირის დაფარვა.

რა არის ვალდებულებების ზრდა?

ვალდებულებების ზრდა არის სესხის აღება. ეკონომიკური თავისუფლების 
შესახებ კანონის მიხედვით, მთავრობის ვალის მოცულობა, რაც არის მიმდი-
ნარე და წინა პერიოდის ვალი, არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პრო-
დუქტის (მშპ) 60%-ს.

რა არის ვალდებულებების კლება?
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ვალდებულებების კლება არის სესხის ძირის დაფარვა.

რა არის ვალდებულებების ცვლილება?

ვალდებულებების ცვლილება არის ვალდებულებების ზრდას და კლებას შო-
რის სხვაობა.

ი
ვინ არის იმპორტის გადასახადის გადამხდელი?

გადამხდელია პირი, რომელიც საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადააა-
დგილებს საქონელს, გარდა ექსპორტისა. თუ რა განაკვეთებით რა საქონე-
ლი იბეგრება და რა შეღავათებით არის შესაძლებელი სარგებლობა, იხ. სა-
გადასახადო კოდექსის 195-199 მუხლები.

კ
რა არის კრედიტორული დავალიანება?

კრედიტორული დავალიანება არის სხვების (ბიზნესის, ფიზიკური პირების 
და ა.შ.) მიმართ მთავრობის დავალიანება.

ნ
რა არის ნაშთი?

ნაშთი არის შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე გარკვეული პერიოდისათვის 
არსებული ფულადი სახსრები.

რა არის ნაშთის ცვლილება?

ნაშთის ცვლილება არის შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე შესაბამისი პერიო-
დისათვის არსებული ფულადი სახსრების გამოყენება ან დაგროვება.

როდის ხდება ნაშთის დაგროვება?

ნაშთის დაგროვება ხდება მაშინ, როდესაც შემოსულობები მეტია გადასახ-
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დელებზე.

როდის ხდება ნაშთის გამოყენება?

ნაშთის გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც შემოსულობები ნაკლებია გადა-
სახდელებზე.

პ
რა არის პირდაპირი გადასახადი?

პირდაპირი გადასახადია გადასახადი, რომელსაც სახელმწიფო უშუალოდ 
ამოიღებს გადასახადის გადამხდელის შემოსავლიდან და ქონებიდან. მას 
განეკუთვნება საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ქონების 
გადასახადი.

რა არის პირობითი ვალდებულება? 

პირობითი ვალდებულება არის
1. შესაძლო ვალდებულება ან ზარალი, რომელიც წარმოიქმნება წარსუ-

ლი მოვლენის ან გადაწყვეტილებისგან, რაც ამ ვალდებულების შემს-
რულებლის ან დაზარალებულის სრული კონტროლის ქვეშ არ არის, მა-
გალითად, სასამართლო დავა.

2. რაიმე ამჟამინდელი ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობს წარ-
სული მოვლენებისაგან, მაგრამ არ არის აღიარებული, რადგან:
2.1 ნაკლებად სავარუდოა, რომ ვალდებულებების დასაფარად საჭი-

რო გახდება რაიმე რესურსის გადინება;
2.2 ვერ ხერხდება ვალდებულებათა თანხის შეფასება საფუძვლიანად 

და საიმედოდ.

რა არის საბიუჯეტო (ფისკალური) წელი?

საბიუჯეტო (ფისკალური) წელი იგივე კალენდარული წელია.

ს
რა არის საბიუჯეტო პროცესი?
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საბიუჯეტო პროცესი არის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა, გა-
ნხილვა, დამტკიცება, დაზუსტება, ბიუჯეტის შესრულება, ანგარიშგება და კო-
ნტროლი.

რა არის საბიუჯეტო განაცხადი?

საბიუჯეტო განაცხადი არის ის დოკუმენტი, რომლითაც საბიუჯეტო მხარჯავი 
დაწესებულებები გეგმავენ საკუთარ ბიუჯეტს და ფინანსთა სამინისტროს ბი-
უჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარუდგენენ არაუგვი-
ანეს 1 სექტემბრისა.

რა არის საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები?

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადებია: საშემოსავლო გადასახადი, 
მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი, იმ-
პორტის გადასახადი.

რა არის საგადამხდელო ბალანსი?

საგადამხდელო ბალანსი არის საქართველოს და ყველა სხვა ქვეყანას 
შორის განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციების შედეგი. ამ ფულადი 
ტრანზაქციებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია იმპორტი, ექსპორტი და შემო-
სავალი ინვესტიციებიდან. ექსპორტი და შემოსავალი ინვესტიციებიდან სა-
გადამხდელო ბალანსს აუმჯობესებს, ხოლო იმპორტი -- აუარესებს.

რადგან საქართველოს იმპორტი აღემატება ექსპორტს, ჩვენი სავაჭრო ბა-
ლანსი ტრადიციულად უარყოფითია. საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის 
დაბალანსება შეიძლება მოხდეს ინვესტიციებით, სხვა ქვეყნისგან ვალის 
აღებით ან, უკიდურეს შემთხვევაში, ეროვნული ბანკის რეზერვების გამოყე-
ნებით.

რა არის საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები?

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებია:
1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა;
2. საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა;
3. მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები;
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4. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი;
5. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამა-

რთლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი;
6. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები;
7. სხვა კატეგორიები, თუ ასეთი განისაზღვრა წლიური ბიუჯეტით.

რა არის საკასო ხარჯი?

საკასო ხარჯი არის ფულადი ოპერაცია, კერძოდ, ანგარიშიდან ფულის გა-
დახდა/ გადარიცხვა. შეადარეთ ქვემოთ მოცემულ ფაქტობრივ ხარჯს.

რა არის მთლიანი საფინანსო რესურსი?

მთლიანი საფინანსო რესურსი არის შემოსულობებს პლუს ნაშთის გამოყენე-
ბა, ანუ ის სახსრები, რომელთა გამოყენებასაც მთავრობა წლის განმავლო-
ბაში გეგმავს.

რა არის მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები?

მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები იქმნება სახელმწიფო 
ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად. ორი-
ვე ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვა-
ლისწინებული ასიგნებების მთლიანი ოდენობის 1 პროცენტს. სარეზერვო 
ფონდების მთლიანი მოცულობის გაზრდა შესაძლებელია თითოეული სარე-
ზერვო ფონდის დამტკიცებულ მოცულობასთან შედარებით არაუმეტეს 20%-
ით. 2019 და 2020 წლის ბიუჯეტებში პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი აღარ 
არის გათვალისწინებული.

რას მოიცავს საქონელი და მომსახურება?

საქონელი და მომსახურება მოიცავს ოფისის ხარჯებს, მივლინებებს, კომუ-
ნალურ, შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებას, წარმომადგენლო-
ბით ხარჯებს, კვების ხარჯებს, სამედიცინო ხარჯებს, სხვა საქონელსა და მო-
მსახურებას და სხვ.
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რა არის სუბსიდიები?

სუბსიდიები არის საწარმოებსა და ორგანიზაციებზე სახელმწიფოს მიერ მი-
მდინარე მიზნებისათვის უსასყიდლოდ, დაუბრუნებლად გაცემული თანხები.

რა არის სხვა შემოსავლები?

სხვა შემოსავლები არის პროცენტებიდან, დივიდენდებიდან, რენტიდან, სან-
ქციებიდან, ჯარიმებიდან, საურავებიდან, ადმინისტრაციული მოსაკრებლე-
ბიდან, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან, 
ჰუმანიტარული დახმარებებიდან და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსა-
ვლებიდან მიღებული სახსრები.

რა ხარჯებს მოიცავს „სხვა ხარჯები“?

1. სხვა ხარჯები
1.1. ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

1.1.1. დივიდენდები არარეზიდენტებს;
1.1.2. დივიდენდები რეზიდენტებს;
1.1.3. რენტა;
1.1.4. ხარჯები რეინვესტირებულ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე.

1.2. მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფი-
ცირებული
1.2.1. შენობა-ნაგებობის დაზღვევის ხარჯი;
1.2.2. დანადგარების დაზღვევის ხარჯი;
1.2.3. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი;
1.2.4. პერსონალის დაზღვევის ხარჯი;
1.2.5. დაზღვევის სხვა ხარჯები;
1.2.6. მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი;
1.2.7. სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი;
1.2.8. სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი;
1.2.9. პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი;
1.2.10. პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი;
1.2.11. პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი;
1.2.12. სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი;
1.2.13. სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი;
1.2.14. გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებუ-
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ლებაში აღრიცხული დღგ-ისა);
1.2.15. მოსაკრებლები;
1.2.16. საკომისიოები.

1.3. დაზღვევის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გა-
რანტიის სქემით გადასახდელი პრემიები, გადახდები და მოთხო-
ვნები
1.3.1. სადაზღვევო პრემიები, ჩარიცხვები და მოთხოვნები
1.3.2. სადაზღვევო პრემიები

„სხვა ხარჯების“ მუხლის ჩაშლა მოცემულია ბიუჯეტის დანართში „ინფორ-
მაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღო-
ნისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ 
მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ („სხვა ხარჯების“ 
მუხლის ჩაშლა 2013 წლიდან დაიწყო, რაც საშუალებას გაძლევთ თვალი მი-
ადევნოთ, თუ რისი დაფინანსება იგეგმება ამ მუხლით).

რა არის საოპერაციო სალდო?

საოპერაციო სალდო არის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯე-
ბს შორის სხვაობა.

ტ
მუნიციპალიტეტებისთვის ფინანსური დახმარება: დღგ-ს განაწილების 
ახალი წესი

გათანაბრებითი ტრანსფერის ნაცვლად 2019 წლიდან თითოეული მუნიცი-
პალიტეტი ექსკლუზიური უფლებამოსილებების განხორციელების უზრუნვე-
ლყოფის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს დამატებული ღირებულე-
ბის გადასახადის 19%-ის გარკვეულ წილს, რისი ცხრილიც მოცემულია სახ. 
ბიუჯეტის კანონის მე-7 თავში.
დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების ახალმა სისტემამ 
ჩაანაცვლა გათანაბრებითი ტრანსფერი. ახალ სისტემაზე გადასვლის გა-
რდამავალი პერიოდია 2019 წლიდან 2023 წლამდე.

2019-2020 წლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის 19%-დან თითო-
ეულ მუნიციპალიტეტს განესაზღვრება წილი. ამ 19%-ის რამდენი პროცენტი 
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რომელ მუნიციპალიტეტში წავა განსაზღვრულია სახელმწიფო ბიუჯეტის მე-7 
თავში.

რა არის მიზნობრივი ტრანსფერი?

მიზნობრივი ტრანსფერი არის დელეგირებული უფლებამოსილების განსა-
ხორციელებლად თვითმმართველი ერთეულისთვის სახელმწიფო ან ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები.

რა არის სპეციალური ტრანსფერი?

სპეციალური ტრანსფერი გამოიყოფა სტიქიური მოვლენების, ეკოლოგი-
ური და სხვა სახის კატასტროფების, საომარი მოქმედებების, ეპიდემიების 
და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგების, ანუ ზიანის სალიკვიდაციოდ, 
აგრეთვე სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად. სპეციალური ტრანს-
ფერი ადგილობრივ თვითმმართველობას შეიძლება გამოუყოს სახელმწი-
ფო ბიუჯეტმა, ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტმა ან სხვა ადგილობრივმა 
თვითმმართველობამ.

რა არის კაპიტალური ტრანსფერი?

კაპიტალური ტრანსფერი არის კაპიტალური პროექტის განსახორციელებ-
ლად გაწეული ფინანსური დახმარება, რაც ზრდის ტრანსფერის მიმღების 
ქონებას, ანუ არაფინანსურ აქტივებს. კაპიტალური ტრანსფერი ადგილო-
ბრივ თვითმმართველობას შეიძლება გამოუყოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, 
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტმა ან სხვა ადგილობრივმა თვითმმა-
რთველობებმა. კაპიტალური ტრანსფერები გაიცემა რეგიონებში განსახო-
რციელებელი პროექტების ფონდიდან (იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 
მე-8 თავის მე-18 მუხლი) და სხვა წყაროებიდან.

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსე-
ბელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შე-
რჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები დამტკიცებულია მთავრობის 2013 
წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით. რეგიონებში განსახორციელებე-
ლი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა თვითმმართველი ერთეულის 
მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში, რის წესსაც განსაზღვრავს მთავრო-
ბა.
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რა არის საკრედიტო რეიტინგის საინვესტიციო დონე?

საკრედიტო რეიტინგის საინვესტიციო დონე შესაძლებელს გახდის საქა-
რთველოში საერთაშორისო მსხვილი საინვესტიციო ფონდების და, საზოგა-
დოდ, მაღალი ხარისხის ინვესტიციების მოზიდვას და იაფ ფინანსურ რესუ-
რსებზე წვდომას, მათ შორის კერძო სექტორისათვის. ამისთვის მთავრობა 
შეიმუშავებს საშუალოვადიან სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას. მთავრო-
ბის ეკონომიკური გადაწყვეტილებები შესაბამისობაში უნდა იყოს ამ სტრა-
ტეგიასთან და სამოქმედო გეგმასთან.

ფ
რა არის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია?

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, რომელიც სა-
ხელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მე-3 თავის მე-9 მუხლშია მოცემული, გვაძლევს 
ცალკეული დარგების და ამ დარგების შიგნით სექტორების დაფინანსებას. 
ბიუჯეტის კანონში (მე-3 თავის მე-9 მუხლი) ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არ-
სებული ზოგიერთი სექტორის დაფინანსება შესაძლოა არ იყოს მოცემული, 
თუმცა თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია ამ ცხრილში მოცემული ნების-
მიერი სექტორის დაფინანსების შესახებ შეგიძლიათ ფინანსთა სამინისტ-
როსგან გამოითხოვოთ.

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

• აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნ-

ველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

• აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნ-

ველყოფა

• ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

• საგარეო ურთიერთობები

• საგარეო ეკონომიკური დახმარება

• საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარე-

ბა

• საერთო დანიშნულების მომსახურება
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• საერთო საკადრო მომსახურება

• საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

• საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

• ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

• გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

• ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები (არ შედის ვალის ძირითადი ნაწილის და-

ფარვა. შედგება მხოლოდ ვალის საპროცენტო მომსახურებისა და კრედიტების 

საგარანტიო ხარჯების და სახელმწიფო დაწესებულებების ვალდებულებების 

რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯებისგან)

• საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შო-

რის

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 

მომსახურებაში

2. თავდაცვა

• შეიარაღებული ძალები

• სამოქალაქო თავდაცვა

• გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

• პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

• სახანძრო-სამაშველო სამსახური

• სასამართლოები და პროკურატურა

• სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

• გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფე-

როში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსა-

ფრთხოების სფეროში

4. ეკონომიკური საქმიანობა

• საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებუ-

ლი საქმიანობა
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• საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

• შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები

• სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

• სოფლის მეურნეობა

• სატყეო მეურნეობა

• მეთევზეობა და მონადირეობა

• სათბობი და ენერგეტიკა

• ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

• ნავთობი და ბუნებრივი აირი

• ბირთვული საწვავი

• სხვა სახის საწვავი

• ელექტროენერგეტიკა

• არაელექტრული ენერგია

• სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

• მინერალური რესურსების მოპოვება მინერალური საწვავის გარდა

• გადამამუშავებელი მრეწველობა

• მშენებლობა

• ტრანსპორტი

• საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

• საზღვაო ტრანსპორტი

• სარკინიგზო ტრანსპორტი

• საჰაერო ტრანსპორტი

• მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

• კავშირგაბმულობა

• ეკონომიკის სხვა დარგები

• ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

• სასტუმროები და რესტორნები

• ტურიზმი

• მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

• გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

• გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესუ-

რსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

• გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევ-

ზეობასა და მონადირეობაში

• გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

• გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ დაგადამამუშავებელ მრეწველო-

ბასა და მშენებლობაში
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5. გარემოს დაცვა

• ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

• ჩამდინარე წყლების მართვა

• გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

• ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

• გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

• გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

• გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

• გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

6. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

• ბინათმშენებლობა

• კომუნალური მეურნეობის განვითარება

• წყალმომარაგება

• გარე განათება

• გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7. ჯანმრთელობის დაცვა

• სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

• ფარმაცევტული პროდუქცია

• სხვა სამედიცინო პროდუქცია

• თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

• ამბულატორიული მომსახურება

• ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

• სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

• სტომატოლოგიური მომსახურება

• საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

• საავადმყოფოების მომსახურება
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8. დასვენება, კულტურა და რელიგია

• მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

• მომსახურება კულტურის სფეროში

• ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

• რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

• გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგი-

ის სფეროში

• ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

• სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

• სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

• სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

• გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

9. განათლება

• სკოლამდელი აღზრდა

• ზოგადი განათლება

• დაწყებითი ზოგადი განათლება

• საბაზო ზოგადი განათლება

• საშუალო ზოგადი განათლება

• პროფესიული განათლება

• უმაღლესი განათლება

• უმაღლესი პროფესიული განათლება

• უმაღლესი აკადემიური განათლება

• უმაღლესი განათლების შემდგომი განათლება

• განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

• გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
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რა არის ფინანსური აქტივები?

ფინანსური აქტივები არის სახსრები, რასაც სარგებელი უნდა მოჰქონდეს. 
ფინანსურ აქტივებზე ოპერაციებში შედის სესხების გაცემა, მათი დაბრუნება, 
ხაზინის ანგარიშებზე ფულის დაგროვება და გამოყენება, ასევე ფასიანი ქა-
ღალდების შეძენა და მათი გაყიდვა.

ფინანსური აქტივების საპარლამენტო საბიუჯეტო ზედამხედველობისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია ფინანსური მოთხოვნები. ფინანსური 
მოთხოვნების ყველაზე პრობლემურ მაგალითს წარმოადგენს დებიტორული 
დავალიანებები, რომელთა მოცულობაც სრულად შეფასებული არ არის.

რა არის ფინანსური აქტივების ზრდა?

ფინანსური აქტივების ზრდა ძირითადად სახელმწიფოს მიერ სესხის გაცე-
მაა.

რა არის ფინანსური აქტივების კლება?

10. სოციალური დაცვა

• ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური და-

ცვა

• ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

• ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

• მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

• ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

• უმაღლესი განათლება

• უმუშევართა სოციალური დაცვა

• საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

• სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფი-

ცირებას

• გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
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ფინანსური აქტივების კლება ძირითადად სახელმწიფოსთვის მის მიერ გა-
ცემული სესხის დაბრუნებას აღნიშნავს.

რა არის ფინანსური აქტივების ცვლილება?

ფინანსური აქტივების ცვლილება არის ფინანსური აქტივების ზრდას მინუს 
კლება.

რა არის ფისკალური პოლიტიკა?
ფისკალური პოლიტიკა არის მთავრობის გადაწყვეტილებები დანახარჯებ-
თან, გადასახადებთან და ვალთან დაკავშირებით. ფისკალური პოლიტიკა 
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ეკონომიური ზრდის ხელშესაწყობად, 
რაც განსაკუთრებით აქტუალურია იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ეკონომიური 
ზრდა განვითარების უმთავრესი გამოწვევაა.

რა არის ფაქტობრივი ხარჯი?

ფაქტობრივი ხარჯი არის ის, რომლის გადახდის ვალდებულებაც აღიარა 
დამკვეთმა ორგანიზაციამ (კონტრაქტით ან სხვა დოკუმენტით), მაგრამ რისი 
გადახდაც ჯერ არ განხორციელებულა, მაშინ, როცა საკასო ხარჯი არის ის, 
რაც უკვე გადახდილია. მაშასადამე, ფაქტობრივი ხარჯის გაწევა ხდება მა-
შინ, როცა მას აღიარებს დამკვეთი ორგანიზაცია საქონლის მიწოდების ან 
რაიმე მომსახურების/სამუშაოს შეუსრულების შემდეგ, მაგრამ შემსრულებ-
ლის/მომწოდებლისთვის ფული ჯერ არ გადაუხდია. შეადარეთ ზემოთ მოცე-
მულ საკასო ხარჯს.

რა ქონებაზე ვიხდით ქონების გადასახადს? ფიზიკური პირებისთვის ქონე-
ბის გადასახადი:

 √ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება (მათ შორის, დაუმთავრებელი 
მშენებლობა, შენობა-ნაგებობა ან მათ ნაწილი), მსუბუქი ავტომობილე-
ბი, იახტები (კატარღები), შვეულმფრენები, თვითმფრინავები;

 √ არარეზიდენტისაგან ლიზინგით მიღებულ ქონება;
 √ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, მის ბალა-

ნსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივები, დაუმონტაჟებელი 
მოწყობილობები, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემული ქონება.
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ფიზიკური პირებისა და საწარმოებისათვის მიწაზე ქონების გადასახადი:

 √ საკუთრებაში არსებული მიწა;
 √ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწა, რომლითაც სარგებლობს ან 

რომელსაც ფლობს;
 √ მფლობელობაში ან/და სარგებლობაში არსებული, გარდაცვლილი პი-

რის სახელზე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, გარდა იმ შემთხვევისა, 
როდესაც მიწის ნაკვეთით სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, 
უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე.

შ

რა არის შემოსულობები?

შემოსულობები, განსხვავებით შემოსავლებისგან, არის ის მთლიანი სახსრე-
ბი, რომელთა მიღებასაც მთავრობა წლის განმავლობაში აპირებს, რაც მო-
იცავს:

1. შემოსავლებს;
2. არაფინანსური აქტივების კლებას (ქონების გაყიდვა);
3. ფინანსური აქტივების კლებას (გაცემული სესხის დაბრუნება);
4. ვალდებულებების ზრდას (სესხის აღება).

რას მოიცავს შემოსავლები?

შემოსავლები მოიცავს:
1. გადასახადებს
2. გრანტებს
3. სხვა შემოსავლებს

შესაბამისად, შემოსავლები, როგორც ხშირად არასწორად ჰგონიათ ხოლმე, 
არ არის ის მთლიანი სახსრები, რომელთა მიღებასაც მთავრობა წლის გან-
მავლობაში აპირებს.

რა არის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი (BDD)?

ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი არის მთავრობის 
საშუალოვადიანი (ოთხწლიანი) გეგმა და მოიცავს ქვეყნის პოლიტიკურ და 
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ეკონომიკურ პრიორიტეტებს და ამოცანებს.
მთავრობა, არაუგვიანეს 10 ივლისისა, იწონებს BDD-ის პირველად ვარიანტს, 
ხოლო ფინანსთა სამინისტრო თავის ვებგვერდზე აქვეყნებს. მართალია, ძი-
რითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი პარლამენტს მოგვი-
ანებით სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარედგინება, რომ:

 √ პარლამენტის კომიტეტები გამოქვეყნებისთანავე დაინტერესდნენ ამ 
დოკუმენტით, რადგან მათ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის გამოქვე-
ყნებამდე თითქმის სამი თვით ადრე შეუძლიათ გაეცნონ როგორც მო-
მავალი წლის, ისე მისი მომდევნო სამი წლის ბიუჯეტის ყველაზე მნიშ-
ვნელოვან მონაცემებს და მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს. 2022 წლის 
ბიუჯეტის პროექტს, მაგალითად, თანდართული აქვს 2022-2025 წლების 
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD). 
BDD ყოველწლიურად განახლებადი დოკუმენტია და მასში მოცემულია:
 √ ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფინანსური პარამეტრები. ბიუჯეტს 

ახლავს ამ პარამეტრების საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური 
ვარიანტები. ბიუჯეტი დაგეგმილია საბაზისო პარამეტრების მიხედ-
ვით;

 √ ბიუჯეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები მიმდინარე, წინა 
წლისა და მომდევნო სამი წლისთვის, რაც დაგანახვებთ ბიუჯეტის პა-
რამეტრების დინამიკას ხუთწლიან პერსპექტივაში;

 √ მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები 
და მათი დაფინანსება ოთხწლიანი პერიოდისთვის (მომავალი წელი 
პლუს მისი მომდევნო 3 წელი, მაგ., 2021 წლის 10 ივლისამდე მოწონე-
ბული ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი 
(BDD) მოიცავს 2021, 2022, 2023 და 2024 წლებს;

 √ მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები-
სა და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი 
პროგრამები და მათი დაფინანსება.
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დანართი 1 
საბ. პროგრამების გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსი - შესაძლებლო-
ბების მიდგომა23

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების გენდერული მნიშვნელოვნების შეფა-
სებისთვის შეიძლება გამოიყენოთ შესაძლებლობების მიდგომა (capabilities 
approach), რომელიც საშუალებას იძლევა, არა მხოლოდ შეფასდეს სახე-
ლმწიფო რესურსების გადანაწილება ქალ და კაც ბენეფიციარებს შორის, 
არამედ დადგინდეს კავშირი მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკასა და გე-
ნდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის არსებითად მნიშვნელო-
ვან მიმართულებებს შორის.

შესაძლებლობების მიდგომა ეფუძნება ნობელის პრემიის ლაურეატის, ეკო-
ნომისტ ამარტია სენის (Amartya Sen) თეორიას, რომლის მიხედვითაც სოცია-
ლური მოწყობა ფასდება პიროვნების თავისუფლების ხარისხით - იმოქმედოს 
საკუთარი ღირებულებების მიხედვით24. აღნიშნული მიდგომა აკრიტიკებს 
კეთილდღეობის (welfare) ეკონომიკას და ამტკიცებს, რომ იგი სრულყოფი-
ლად ვერ ასახავს ადამიანის საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილების დონეს. 
გამომდინარე იქიდან, რომ განსხვავდება ადამიანების პიროვნული და გა-
რეგნული მახასიათებლები, ისევე, როგორც მათი საცხოვრებელი ბუნებრივი 
და სოციალური გარემო, არარეალისტურია დაშვება, რომ თანაბარი ოდენო-
ბის შემოსავალი ან/და მოხმარება მათ ცხოვრებით კმაყოფილების ერთსა 
და იმავე დონეს უქმნის. შესაბამისად, შესაძლებლობების მიდგომის მიხედ-
ვით, უთანასწორობის შეფასებისას, ამოსავალ წერტილს არ წარმოადგენს 
კონკრეტული პიროვნების შემოსავალი ან მოხმარება, არამედ ის, თუ რეა-
ლურად რა შედეგის (outcome) მიღება სურს მას საკუთარი შემოსავლისა და 
მოხმარების საფუძველზე.
ანალოგიურად, გენდერული თანასწორობის კუთხით სრულყოფილი სურა-
თის წარმოსადგენად, არსებითია არა მხოლოდ ქალთა და კაცთა შორის 
რესურსების გადანაწილების, არამედ მათი შესაძლებლობების შედარება. 
შესაძლებლობების მიდგომაზე დაფუძნებული გენდერული ბიუჯეტირება, 
პირველ რიგში, განიხილავს ქალისა და კაცის იმ ძირითად შესაძლებლობე-
ბს, რომელთა გათანაბრება არსებითია გენდერული თანასწორობის უზრუნ-

23 სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული მნიშვნელოვანების ინდექსი მომზადებულია პარლამენტის სა-
ბიუჯეტო ოფისის მიერ.
24 Sen, A.K. (1993), “Capability and Well-being”, in (M. Nussbaum and A. Sen, eds.), pp. 30-53, Oxford: Clarendon 
Press.
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ველყოფისათვის, შემდეგ კი ადგენს კავშირს აღნიშნულ შესაძლებლობებსა 
და მთავრობის ფისკალურ გადაწყვეტილებებს შორის. ხოლო მას შემდეგ, 
რაც აღნიშნულ შესაძლებლობებზე გავლენის გათვალისწინებით მოხდება 
საბიუჯეტო მიმართულებების (პროგრამების) კლასიფიცირება, იწყება რე-
სურსების გადანაწილების ანალიზი და მისი გავლენის შეფასება გენდერულ 
თანასწორობაზე25.
რაც შეეხება უშუალოდ შესაძლებლობათა იმ კატეგორიების განსაზღვრას, 
რომლებიც არსებითია გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, 
მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნას შემდეგი მახასიათებლები:

1. შესაძლებლობების კატეგორიები უნდა იყოს ყოვლისმომცველი, 
რაც გულისხმობს, რომ კატეგორიები შეძლებისდაგვარად უნდა 
მოიცავდეს გენდერული თანასწორობის ყველა ძირითად ასპექტს. 
ამასთან, შესაძლებლობების კატეგორიები არ უნდა იყოს ურთიე-
რთგამომრიცხავი, ვინაიდან აღნიშნული, შეფასებისას უზუსტობის 
რისკს ზრდის.

2. შესაძლებლობები უნდა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური და არ ით-
ვალისწინებდეს კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკურ და კულტურულ 
მახასიათებლებს. 

გამოიკვეთა გენდერული თანასწორობის შემდეგი ხუთი კატეგორია:26

A - თანაბარი შესაძლებლობა საზოგადოებრივი და პირადი ცხოვრების ფორმი-

რებისას: რაც გულისხმობს კაცისა და ქალის თანასწორ შესაძლებლობას, იყვნენ 

აქტიური მოქალაქეები და ერთვებოდნენ სხვადსხვა სოციალურ აქტივობაში, თა-

ნასწორად ინაწილებდნენ და ეკისრებოდეთ თანაბარი პასუხისმგებლობა ოჯახში 

გაწეულ საქმიანობაზე, ჰქონდეთ თანაბარი გავლენა ოჯახში გადაწყვეტილების მი-

ღების პროცესში, ჰქონდეთ ზრუნვის მიღებისა და გაცემის თანასწორი შესაძლებ-

ლობა და ა.შ.

B - თანაბარი შესაძლებლობა პოლიტიკური და სოციალური სისტემის ფორმირები-

სას: რაც გულისხმობს კაცებისა და ქალების თანასწორ შესაძლებლობას, იყვნენ 

ჩართული პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიღების პრო-

ცესში, ეკონომიკურ თანასწორობას ქალებსა და კაცებს შორის, თანაბარ შესაძ-

25 Addobbo, T. (2016), “Gender Budgeting in the Capability Approach”, in (J. Campbell and M. Gillespie, eds.), 
Feminist Economics and Public Policy, pp. 56-60, Routledge IAFFE Advances in Feminist Economics.
26 შესაძლებლობების კატეგორიები ეყრდნობა ევროპის პარლამენტის პოლიტიკის დეპარტამენტის 
მიერ გენდერული თანასწორობის კომიტეტისთვის მომზადებულ დასკვნას (ევროკავშირის ბიუჯეტის 
გენდერული ანალიზის შესახებ: Policy Department, (2015), “The EU Budget for Gender Equality”, European 
Parliament.
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ლებლობებს, მიიღონ განათლება, ჰქონდეთ დასაქმებისა და თანაბარი ანაზღაუ-

რების შესაძლებლობა მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად 

და ა.შ.

C - თანაბარ შესაძლებლობას, იცხოვრონ და იმუშაონ დაცულ და სუფთა გარემოში: 

თანაბარი ხელმისაწვდომობა ან/და შესაძლებლობა ქალისა და კაცისთვის, ჰქო-

ნდეთ თავშესაფარი და იცხოვრონ უსაფრთხო და სუფთა გარემოში. 

D - თანაბარი შესაძლებლობა პიროვნული ხელშეუხებლობის თვალსაზრისით: რაც 

გულისხმობს კაცისა და ქალის თანასწორ შესაძლებლობას, დამოუკიდებლად და 

საკუთარი სურვილის შესაბამისად აირჩიონ განათლება და პროფესია, საყვარელი 

საქმიანობა (ჰობი), რელიგია და მრწამსი, დაგეგმონ თავისუფალი დრო და ა.შ. 

E - თანაბარი შესაძლებლობა ფიზიკური ხელშეუხებლობის თვალსაზრისით: რაც 

გულისხმობს კაცისა და ქალის თანასწორ შესაძლებლობას, იცხოვრონ ღირსეუ-

ლად, იყვნენ დაცული ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ემოციური ძალადობისგან/

წნეხისგან, გამოხატონ საკუთარი მოსაზრება და პიროვნული თვისებები საკუთარი 

სურვილისებრ, მათ შორის ვიზუალურად, ძალადობისა და დამცირების შიშის გარე-

შე და ა.შ. 

შესაძლებლობების აღნიშნული კატეგორიები აკმაყოფილებს ზემოთ წარმო-
დგენილ 2 ძირითად მახასიათებელს: 1. კატეგორიები მოიცავს გენდერული 
თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის (EIGE27) გენდერული თანასწორობის 
საერთაშორისო ინდექსის28 ყველა ძირითად მიმართულებას, რაც გარკვე-
ულწილად განაპირობებს აღნიშნული კატეგორიების დამოუკიდებლობას 
სპეციფიური სოციალური გავლენისაგან; 2. შეფასებისას უზუსტობის თავი-
დან აცილების მიზნით, აღნიშნული კატეგორიები არის ფართო და არაუ-
რთიერთგამომრიცხავი. ასე მაგალითად, პიროვნების შესაძლებლობა, თავი 
იგრძნოს დაცულად, პირდაპირ კავშირშია როგორც თავშესაფრის ხელმი-
საწვდომობასთან, ისე მის ფინანსურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან. 
შესაბამისად, აღნიშნული შესაძლებლობა ხვდება როგორც B, ისე C კატეგო-
რიაში. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსი

შესაძლებლობების ზემოაღწერილი მიდგომის საფუძველზე საბიუჯეტო ოფი-

27 გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტის ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://eige.europa.eu/
28 გენდერული თანასწორობის ინდექსი შედგენილია გენდერული თანასწორობის კომპლექსური კონ-
ცეფციისა და ამ მიმართულებით ევროპის კავშირის პოლიტიკის საფუძველზე. შესაბამისად, აღნიშ-
ნული ინდექსი ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით პროგრესის მონიტორინგს 
ევროპის კავშირის მასშტაბით. 
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გენდერული მნიშვნელოვნების 
ინდექსი (ინტერვალი)

პროგრამების რაოდენობა

1-ზე ნაკლები 109

1-დან 2-მდე 48

2-დან 3-მდე 17

3-ზე მეტი 9

ცხრილი N1

როგორც ინდექსის გაანგარიშებისას გამოვლინდა, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პროგრამების უდიდესი წილი (32%) პირდაპირ გავლენას ახდენს ქალისა და 
კაცის შესაძლებლობებზე, მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკური და სოცია-
ლური სისტემების ფორმირებაში, რაც გარკვეულწილად შესაბამისობაშია 
სამთავრობო გეგმასთან, რომლის პრიორიტეტსაც გენდერული თანასწო-
რობის ჭრილში, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში და გადაწყვეტი-
ლების მიღების დონეზე ქალის როლის ზრდა წარმოადგენს. პროგრამების 
დაახლოებით 25% პირდაპირ გავლენას ახდენს ქალისა და კაცის შესაძ-
ლებლობებზე საზოგადოებრივი და პირადი ცხოვრების ფორმირებისას, 
პროგრამების 18% - პიროვნული ხელშეუხებლობის თვალსაზრისით ქალისა 
და კაცის შესაძლებლობებზე, პროგრამების 16% - მათ შესაძლებლობებზე, 

სის მიერ შემუშავებული ინდექსი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტის თი-
თოეული პროგრამის გავლენას ზემოთ წარმოდგენილი შესაძლებლობების 
5-ვე კატეგორიაზე და ეყრდნობა შემდეგ დაშვებებს: 

• ინდექსის გამოთვლისას შესაძლებლობათა კატეგორიებს არ აქვთ იერ-
არქია და აქვთ თანაბარი წონა გენდერული თანასწორობის უზრუნვე-
ლყოფის კუთხით. შესაძლებლობათა კონკრეტულ კატეგორიაზე გავლე-
ნა ფასდება, როგორც ბინარული ცვლადი (1/0).

• პროგრამის გავლენა შესაძლებლობის კონკრეტულ კატეგორიაზე შე-
საძლებელია იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი. ინდექსის კალკულა-
ციისას პირდაპირ გავლენას ენიჭება 70%-იანი წონა, ხოლო არაპირდა-
პირს - 30%-იანი წონა.

თავად ინდექსი გაიანგარიშება, როგორც შესაძლებლობების ზემოაღნიშ-
ნულ კატეგორიებზე პროგრამების პირდაპირი და არაპირდაპირი გავლენე-
ბის საშუალო შეწონილი. ინდექსის მაქსიმალური მაჩვენებელი უტოლდება 
3.5 ქულას, ხოლო მინიმალური - 0 ქულას.
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იცხოვრონ დაცულ და სუფთა გარემოში, და ყველაზე ნაკლები, პროგრამე-
ბის 8% - მათ შესაძლებლობებზე ფიზიკური ხელშეუხებლობის თვალსაზრი-
სით. 
ჯამურად, გენდერული მნიშვნელოვნების ინდექსის გაანგარიშების საფუძველზე 

გამოიკვეთა 9 საბიუჯეტო პროგრამა, რომელიც ყველაზე მაღალი შეფასებით გა-

მოირჩევა და შესაბამისად, კლასიფიცირდება გენდერული თანასწორობის უზრუნ-

ველსაყოფად არსებითად მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამად, ხოლო 17 

პროგრამა დაკლასიფიცირდა, როგორც გენდერული თანასწორობის უზრუნველსა-

ყოფად მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამა. ინდექსის საფუძველზე პროგ-

რამების განაწილება გენდერული მნიშვნელოვნების დონის მიხედვით წარმოდგე-

ნილია ცხრილში N1. 
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29 საკანონმდებლო საქმიანობის (პროგრ. კოდი 01 01) პროგრამის ფარგლებში საკანონმდებლო, წა-
რმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობის ქვეპროგრამის (01 01 01) მიზნებში ასახულია 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა. 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამა-
რთლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და მართვის პროგრამის 
(პროგრ. კოდი 26 01) ერთ-ერთ მიზნად მითითებულია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა 
და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებების (სა-
ქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი - პროგრ. კოდი 41 01) ქვეპროგრამის მიზნებში მითითებუ-
ლია: „საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთა-
შორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული 
თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შე-
საბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება.“
30 როლიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, ინდიკატორები მითითებული არ არის არსებითად მა-
ღალი მნიშვნელოვნების მქონე სამი პროგრამისათვის: საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებ-
ლო საქმიანობა (01 01), საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია (04 00), საქართველოს იუსტიცი-
ის სამინისტროს სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის 
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის 
განხორციელება (26 01).
31 იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია უკვე ითვალისწი-
ნებს ზემოაღნიშნული მიმართულებით ინდიკატორების ჩამოყალიბებას, ნაკლებად მოსალოდნელია 
ანგარიშგების ნაწილის ამ მიმართულებით დახვეწა დაკავშირებული იყოს დამატებით არსებით ფი-
ნანსურ/ადამიანურ რესურსთან, გარდა მონაცემების შეგროვების სისტემის ჩამოყალიბების/დახვეწის 
აუცილებლობის შემთხვევისა.

დანართი 2. არსებითად მაღალი და მაღალი გენდერული მნიშვნელოვნების 
მქონე საბიუჯეტო პროგრამები

დანართის მიზანია მოგაწოდოთ გენდერულ ინდექსზე დაფუძნებული არ-
სებითად მაღალი და მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამების გე-
ნდერული მიმართულებით მიზნების, მოსალოდნელი შედეგებისა და აღნიშ-
ნული შედეგების შეფასების ინდიკატორების ანალიზი. 

როგორც ბიუჯეტის პროგრამული დანართის ანალიზით ვლინდება, არსე-
ბითად მაღალი და მაღალი მნიშვნელოვნების მქონე პროგრამებიდან (26 
პროგრამა) უმრავლესობაში გენდერული ასპექტი პროგრამის მიზნებში ცა-
ლსახად გაწერილი არ არის, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებშია აღნიშნუ-
ლი ასპექტის შესახებ ზოგადი მითითება29 და შესაბამისად, არ არის ასახული 
მოსალოდნელი შედეგები და მათი შეფასების ინდიკატორები. შესაბამისად, 
ქვემოთ წარმოდგენილია საბიუჯეტო პრიორიტეტების მიხედვით ზემოაღ-
ნიშნული პროგრამებისათვის გენდერულ ასპექტში შესაძლო საბოლოო და 
შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები შეთავაზების სახით30. 
ამასთან, აღნიშნული ინდიკატორების შეფასებისათვის საჭირო ძირითადი 
მონაცემების31 შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ანგარიშის დანართში. 



74

30 01: საზოგადოებრივი 
წესრიგი, სახელმწიფო სა-
ზღვრის დაცვა და საერთა-
შორისო თანამშრომლობის 
განვითარება/გაღრმავება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.1

პროგრამის ასიგნე-
ბა: 549.6 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, C, D, E B

პრიორიტეტი: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

აღნიშნული პროგრამა პირდაპირ კავშირშია ადამიანის უფლებებისა და თავი-

სუფლების დაცვასთან, ვინაიდან იგი წარმოადგენს აღკვეთის პირდაპირ მექანი-

ზმს ისეთი დანაშაულებისათვის, როგორებიცაა ძალადობა, ტრეფიკინგი და დისკ-

რიმინაცია. შესაბამისად, წარმოდგენილი პროგრამა პირდაპირ გავლენას ახდენს 

ქალთა პიროვნულ და ფიზიკურ ხელშეუხებლობაზე, მათ შესაძლებლობაზე იცხო-

ვრონ და იმუშაონ უსაფრთხო გარემოში და იყვნენ ოჯახისა და საზოგადოების 

სრულუფლებიანი წევრები. რაც შეეხება არაპირდაპირ გავლენას, დაცულობისა და 

უსაფრთხოების გარანტიები არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისა, რომ ქალები 

მოახდენენ საკუთარი თავის უკეთ რეალიზებას, აქტიურად ჩაერთვებიან საგანმა-

ნათლებლო და ეკონომიკურ აქტივობებში, გაზრდიან თავიანთ გავლენას როგორც 

პოლიტიკური, ისე სოციალური სისტემის ფორმირებაში. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ქალთა %-ული წილი, რომლებიც გახდნენ ძალადობის/ტრეფიკინგის მსხვერ-

პლი უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში

• ქალთა %-ული წილი, რომლებიც ერთხელ მაინც გამხდარან ძალადობის/ტრე-

ფიკინგის მსხვერპლი  
• ძალადობის “სიხშირე” (violence rate) (რეგისტრირებული შემთხვევები/რისკ 

ჯგუფის მოსახლეობაზე)

• ქალთა მიმართ ძალადობისადმი და ტრეფიკინგისადმი ტოლერანტობის მაჩ-

ვენებელი  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• შეტყობინებების მაჩვენებელი (reporting rate):

1. ძალადობა
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გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ, ქალ სამართალდამრღვევთა და 

პატიმრებთან მოპყრობის წესების დამტკიცების შედეგად, აღიარებულ იქნა გარე-

მოება, რომ სისხლის სამართლის სისტემა, როგორც წესი, აგებულია მამაკაც და-

მნაშავეთა და სამართალ დამრღვევებზე და ნაკლებად ითვალისწინებს ქალთა 

მახასიათებლებს, გენდერულ როლსა და დანაშაულის ჩადენის წინაპირობებს. ხში-

რად, ქალი დამნაშავეები თავად გვევლინებიან ოჯახური და სექსუალური ძალადო-

ბის მსხვერპლად. შესაბამისად, აღნიშნული მახასიათებლების გათვალისწინება 

პირდაპირ აისახება ქალთა ფსიქიკურ და პიროვნულ ხელშეუხებლობასა და მათ 

შესაძლებლობაზე, ჩაერთონ პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმირე-

ბაში. რაც შეეხება არაპირდაპირ გავლენას, გენდერული ასპექტის გათვალისწინე-

ბა მოცემული პროგრამის ფორმირებისას არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისა, 

რომ ქალები მოახდენენ საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ რეალიზებას.

  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• პროგრამის ბენეფიციარებში დანაშაულის განმეორების მაჩვენებელი, გე-

ნდერულ ჭრილში

• ბენეფიციარებში დასაქმების მაჩვენებელი მიღებული მომსახურების სახეების 

მიხედვით მომსახურების მიღებიდან 6, 12, 24 თვის შემდეგ, გენდერულ ჭრილ-

ში

• ბენეფიციართა ჩართულობა საგანმანათლებლო პროგრამებში მომსახურების 

26 07: დანაშაულის პრევენ-
ცია და ყოფილ პატიმართა 

რესოციალიზაცია

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
1.3 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, D, E B, C

2. ტრეფიკინგი  

• გახსნილი საქმეების მაჩვენებელი (prosecution rate)  

• გეოგრაფიული განფენილობა (spread):

1. რეგიონებში ოფისების რაოდენობა ერთ მოსახლეზე

• სამართალდამცველების რაოდენობა ერთ მოსახლეზე  

• თავშესაფარზე ხელმისაწვდომობა (shelter/refugee)  
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მიღებიდან 6, 12, 24 თვის შემდეგ, გენდერულ ჭრილში 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• მოცვის მაჩვენებელი - ინფორმირების მიზნით დანაშაულის პრევენციის ცენ-

ტრის სოციალური მუშაკების სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრების მაჩვენებელი 

(რამდენ პატიმარს შეხვდნენ %-ულად, პატიმართა რამდენ ოჯახს შეხვდნენ 

%-ულად)  

• მოხმარების მაჩვენებელი (consumption rate): დანაშაულის პრევენციის ცენტ-

რის ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში 

მიმართვებისა და პროგრამაში რეალურად ჩართვის რაოდენობათა ფარდო-

ბა  

• პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში მათთვის გაწეუ-

ლი მომსახურების მითითებით (ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება, თავ-

შესაფრით უზრუნველყოფა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია, პროფესიული 

გადამზადება, ბიზნეს იდეის დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია 

და ა.შ)  

• რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის მომსახურების ბაზის მოცვის მაჩვენებელი 

(რეგიონების დონეზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა)  

• იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც მი-

მართული იყო ყოფილ პატიმართა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციაზე იუსტი-

ციის სამინისტროს ყოფილ პატიმართა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციაზე 

მიმართული საგრანტო პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა გენდერულ 

ჭრილში  

გაერთიანებული ერების დამტკიცებული ე.წ „ბანკოკის წესების“ მიხედვით, არსე-

ბითია მოხდეს ქალ სამართალდამრღვევთა გენდერული როლის, განსაკუთრებით 

ოჯახში მათი მზრუნველობითი პასუხისმგებლობის გათვალისწინება, რაც არსები-

27 02: სრულყოფილი პრო-
ბაციის სისტემა

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
5.4 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, D, E B, C



77

32 პრობაციის ბიუროს უფროსი მსჯავრდებულის შესაბამისი განცხადებისა და სათანადო საფუძვლის 
არსებობის შემთხვევაში მსჯავრდებულისათვის პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და ნასამართლობის 
მოხსნის შესახებ შუამდგომლობით მიმართავს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი მსჯავ-
რის გაუქმების საკითხთა განმხილველ მუდმივმოქმედ კომისიას (საქართველოს კანონი არასაპატი-
მრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ).

თია პრობაციის სისტემის ფორმირებისას. შესაბამისად, აღნიშნული მახასიათებ-

ლების გათვალისწინება პირდაპირ აისახება ქალთა ფსიქიკურ და პიროვნულ ხელ-

შეუხებლობასა და მათ შესაძლებლობაზე პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების 

ფორმირებისათვის. რაც შეეხება არაპირდაპირ გავლენას, გენდერული ასპექტის 

გათვალისწინება არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისა, რომ ქალები მოახდენენ 

საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ რეალიზებას და იცხოვრებენ და იმუშავებენ და-

ცულ გარემოში.  

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  

• საპრობაციო პერიოდის წარმატებით დასრულების მაჩვენებელი (% of 

successfully completing supervision), გენდერულ ჭრილში

• პრობაციონერთა მიერ დანაშაულის განმეორებითობის მაჩვენებელი (recidivism 

rate) პრობაციის დასრულებიდან 12, 24 და 36 თვის შემდეგ, გენდერულ ჭრილში

• პრობაციონერთა დასაქმების მაჩვენებელი, გენდერულ ჭრილში

• დასაქმებულ პრობაციონერთა საშუალო ანაზღაურების მაჩვენებელი, გე-

ნდერულ ჭრილში

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  

• კომისიის მიერ პრობაციის ბიუროს შუამდგომლობის დაკმაყოფილების მაჩვენებე-

ლი32 (rate)  

• შეხვედრათა გაცდენის მაჩვენებელი (rate):

1. საპატიო

2. არასაპატიო  

• სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი:

1. ნებაყოფლობითი

2. სავალდებულო  

• სერვისების ხელმისაწვდომობა - გეოგრაფიული განფენილობა  
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პრიორიტეტი: ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების 
სამართლებრივი მხარდაჭერა

აღნიშნული უწყება უშუალოდ ზედამხედველობს საქართველოს ტერიტორიაზე ადა-

მიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას, ავლენს ამ მიმართულებით დარ-

ღვევის ფაქტებს და უზრუნველყოფს დარღვეული უფლებისა და თავისუფლების 

აღდგენას. გამომდინარე იქიდან, რომ გენდერული შესაძლებლობის ხუთივე კა-

ტეგორია უშუალოდ დაკავშირებულია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან, სა-

ხალხო დამცველის აპარატის საქმიანობა პირდაპირ გავლენას ახდენს შესაძლებ-

ლობათა ხუთივე კატეგორიაზე.  

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• გენდერული ნიშნით ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვის 

კუთხით გაკეთებულ განცხადებათა/საჩივართა დასაშვებობის33 მაჩვენებელი 

(rate)  

• გენდერული ნიშნით ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვის 

კუთხით სახალხო დამცველის კანონიერ მოთხოვნათა შესრულების მაჩვენე-

ბელი (rate) 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• გენდერული ნიშნით ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვის 

კუთხით გაკეთებულ განცხადებათა/საჩივართა სიხშირე (rate)  

• კონსულტაციებით მოცვის მაჩვენებელი (რისკ ჯგუფების გათვალისწინებით)

• გეოგრაფიული განფენილობა (ხელმისაწვდომობა)

1. რეგიონალური ოფისების მაჩვენებელი 1 მოსახლეზე  

33 საქმისწარმოების საწყისი ეტაპი, როდესაც ხდება განცხადებაში/საჩივარში დასმული საკითხის 
შესაბამისობის დადგენა საქართველოს სახალხო დამცველის კომპეტენციასთან (საქართველოს სა-
ხალხო დამცველის აპარატის საქმისწარმოების ერთიანი წესი).

41 00: საქართველოს 
სახალხო დამცველის 

აპარატი

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.5

პროგრამის ასიგნება: 
5.5 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, C, D, E 
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თანამედროვე მსოფლიოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვა წარმოადგენს ადამი-

ანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტს. 

შესაბამისად, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატის პროგ-

რამა პირდაპირ აისახება გენდერული თანასწორობის ხუთივე კატეგორიაზე. პერ-

სონალური მონაცემების დაცვა არის ერთ-ერთი გარანტი პიროვნულ და ფიზიკურ 

ხელშეუხებლობაზე. შესაბამისად, მოცემული პროგრამა მნიშვნელოვნად ზრდის 

როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა შესაძლებლობას იცხოვრონ დაცულ გარემოში. 

მეტიც, უსაფრთხოებისა და დაცულობის განცდა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ქალთა როლზე საზოგადოებასა და ოჯახში, მათ ჩართულობაზე სოციალური და პო-

ლიტიკური სისტემის ფორმირების პროცესში. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• სამართალდარღვევათა სიხშირე (გამოვლენილ სამართალდარღვევათა ფა-

რდობა ინსპექტირებათა ჯამურ რაოდენობასთან)

• ბენეფიციართა კმაყოფილების ხარისხი 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• მონაცემთა მაკონტროლებლების მოცვის მაჩვენებელი (პრიორიტეტული 

სექტორების გათვალისწინებით):

1. კონსულტაციები 

2. ინსპექტირება  

• მოქალაქეთა მოცვის მაჩვენებელი (რისკ-ჯგუფების გათვალისწინებით): 

1. კონსულტაციები 

2. მიმართვიანობა  

51 00: პერსონალური 
მონაცემთა დაცვის ინ-

სპექტორის აპარატი 

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.5

პროგრამის ასიგნება:
41.7 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, C, D, E 
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იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა პირდაპირ აისახება პიროვნების 

წვდომაზე სამართლიან მართლმსაჯულებაზე (access to justice). სამართლებრივ სა-

კითხებთან დაკავშირებით იურიდიული დახმარებისა და კონსულტაციების ხელმი-

საწვდომობა პირდაპირ გავლენას ახდენს ქალთა პიროვნულ და ფიზიკურ ხელშე-

უხებლობაზე. აღნიშნული მიმართულებით ქალთა ცნობიერების ამაღლება, თავის 

მხრივ, აისახება მათ როლზე ოჯახსა და საზოგადოებაში. ყოველივე ეს კი არის წი-

ნაპირობა ქალთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისა. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• სასამართლო საქმეების შედეგები

• მომსახურების ბენეფიციართა კმაყოფილების ხარისხი 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• ბენეფიციართა თანაფარდობა მიღებული დახმარების სფეროების მიხედვით 

გენდერულ ჭრილში (მაგ: ძალადობა, მემკვიდრეობა, იურიდიული დოკუმე-

ნტის შედგენა და ა.შ)  

• კონსულტაციის მიმღებთა და საზოგადოებრივი ადვოკატის დახმარების მიმ-

ღებთა თანაფარდობა გენდერულ ჭრილში  

• ხელმისაწვდომობა - გეოგრაფიული განფენილობა  

36 00: სსიპ - იურიდიუ-
ლი დახმარების 

სამსახური

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.1

პროგრამის ასიგნება:
6.4 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, E C



81

შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის შემუშავების პროცესში გენდერული ასპექტის 

გათვალისწინება არსებითად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და ქა-

ლთა სამუშაო ძალაში ჩართულობის პირდაპირი კავშირიდან გამომდინარე, შრო-

მით კაპიტალსა და უმუშევრობის დონეზე გავლენის გათვალისწინებით. ქალთა 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობიდან გრძელვადიანი გამოთიშვა ან/და საე-

რთოდ არ ჩართვა, მნიშვნელოვანწილად, დაკავშირებულია მათ გენდერულ როლ-

სა და ოჯახში პასუხისმგებლობების არათანაბარ გადანაწილებასთან. აღნიშნული 

კი სტრუქტურული უმუშევრობის არსებობის ერთ-ერთი წინაპირობაა. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• საჯარო სამსახურში დასაქმების შესაძლებლობა - ახალი დასქმებულების გე-

ნდერული კომპოზიცია (ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობა)

• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 

ჭრილში საჯარო სექტორში დასაქმებულთა განსხვავებულ ფარდობას სფერო-

ების (მიმართულებების) მიხედვით ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით. 

• ვერტიკალური დაყოფა (vertical segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ ჭრი-

ლში საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ფარდობის განსხვავებულ დინამიკას 

პოზიციების (თანამდებობების) მიხედვით

• საჯარო სამსახურში კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა - დაწინაურებუ-

ლთა გენდერული კომპოზიცია (ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობა)

• საჯარო სამსახურში ანაზღაურების სხვაობა გენდერულ ჭრილში - წლიური სა-

შუალო ანაზღაურება (თანაფარდობა)

• თანაბარი წვდომა და შესაძლებლობა, ჰქონდეთ მოქნილი, შრომითი პირობე-

ბი (flexible working arrangements) - საშუალოდ წლიური ანაზღაურებული სამუშაო 

საათების თანაფარდობა გენდერულ ჭრილში

• თანაბარი წვდომა და შესაძლებლობა უსაფრთხო სამუშაო გარემოზე - გე-

ნდერული შევიწროების ან/და დისკრიმინაციის შემთხვევათა მაჩვენებელი 

(თანაფარდობა)  

50 00: სსიპ - საჯარო 
სამსახურის ბიურო

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2

პროგრამის ასიგნება: 
2.7 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D C, E
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შუალედური შედეგების ინდიკატორები: 
 

• არამმართველობით დონეზე დასაქმებულთა ფარდობა გენდერულ ჭრილში 

 

• მმართველობით დონეზე, დონეების მიხედვით, დასაქმებულთა ფარდობა გე-

ნდერულ ჭრილში  

• პრემირებისა და დანამატის გაცემის მაჩვენებელი გენდერულ ჭრილში (ქა-

ლთა და მამაკაცთა შრომის ანაზღაურებაში პრემიისა და დანამატის საშუალო 

%-ული წილის სხვაობა (ან თანაფარდობა))  

• საშუალო შვებულების (ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი) ხანგრძლივო-

ბის სხვაობა:

1. შვებულება ბავშვის მოვლის ან/და ბავშვის შვილად აყვანის გამო

2. შვებულება პროფესიული განვითარებისთვის  

პრიორიტეტი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწი-
ფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამა პირდაპირ გავლენას ახდენს შესაძლებლობების 5-ვე კატე-

გორიაზე, ვინაიდან პროგრამის ერთ-ერთი უშუალო მიზანია სამიზნე ჯგუფებში გე-

ნდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და ამ მიმართულებით სხვადასხვა ღონის-

ძიების განხორციელება. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• სამიზნე ჯგუფებში ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისა და მობილი-

ზაციის მაჩვენებელი (participation rate) 

22 00: შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწო-
რობის საკითხებში სა-

ქართველოს სახელმწი-
ფო მინისტრის აპარატი

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.5

პროგრამის ასიგნება: 
1.6 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, C, D, E 
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იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

ფონის გათვალისწინებით, რაც პირდაპირ კავშირშია მათ დაბალ სოციალურ-ეკო-

ნომიკურ აქტივობასა და მობილიზაციის მაჩვენებელთან, მოცემული პროგრამა გა-

ნსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბენეფიციართა შესაძლებლობების გასაძლიერებ-

ლად, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათი კეთილდღეობა. პროგრამა პირდაპირ 

გავლენას ახდენს გენდერულ თანასწორობაზე, არა მარტო იმიტომ, რომ კონფლიქ-

ტურ სიტუაციებში ქალი, როგორც წესი, ძალადობის მსხვერპლია, არამედ იმიტომ, 

რომ მნიშვნელოვნად განსხვავებულია ქალის როლი კონფლიქტის გადაჭრის პრო-

ცესში. ამასთან, განსხვავებული გენდერული როლიდან გამომდინარე, მნიშვნელო-

ვნად განსხვავებულია ქალ და მამაკაც მიგრანტთა ყოფაც. მაგალითად, როგორც 

წესი, ქვეყნების საემიგრაციო პოლიტიკა ემყარება იმ სტერეოტიპს, რომ ოჯახის 

თავი არის მამაკაცი, და მიგრაციასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას სწორედ 

იგი იღებს, ქალი კი ამ პროცესში უფრო მოსალოდნელია მასზე დამოკიდებული 

იყოს.  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• დევნილთა, ლტოლვილთა და/ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ქალთა სოცი-

ალურ-ეკონომიკური აქტივობისა და მობილიზაციის მაჩვენებლები (participation 

rate)  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• სამიზნე ჯგუფებში გენდერული თანასწორობის დარღვევის კუთხით გამოვლე-

ნილი შემთხვევებისა და გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა  

34 01: იძულებით გადაადგი-
ლებულ პირთა და მიგრან-
ტთა ხელშეწყობის მიზნით 
სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და პროგრამების 
მართვა

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.5

პროგრამის 
ასიგნება: 

12.9 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, C, D, E 
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შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• სტრატეგიაში ან სამოქმედო გეგმაში და მარეგულირებელ ნორმებში დევნილ-

თა, ლტოლვილთა და/ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, მიგრანტთა 

და ეკომიგრანტთა არსებული მდგომარეობისა და საჭიროებების შეფასების 

გათვალისწინების გენდერული ასპექტის ჩართვა  

• დევნილთა, ლტოლვილთა და/ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ქალებისათ-

ვის საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა  

პრიორიტეტი: განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრისას 

არსებითია გენდერული ასპექტების გათვალისწინება, ვინაიდან განათლება პირ-

დაპირ კავშირშია პიროვნების უნართან, დაამსხვრიოს ან/და შეცვალოს არსებული 

გენდერული სტერეოტიპები და დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი როლი 

როგორც ოჯახში, ისე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სისტემის ფორმირების 

პროცესში, დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს და დაიცვას საკუთარი პიროვნული 

შეხედულებები. ამასთან, განათლებაში ინვესტირება პირდაპირ უკავშირდება პი-

როვნების დასაქმებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებს. შესაბამისად, 

განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი პიროვნების ეკონომიკური 

დამოუკიდებლობისა. ეკონომიკური დამოუკიდებლობა კი არის წინაპირობა უსა-

ფრთხო და სუფთა გარემოში ცხოვრებისა და მუშაობისა, ისევე როგორც პიროვნე-

ბის ფიზიკური ხელშეუხებლობისა. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 

ჭრილში საგანმანათლებლო პროგრამების მონაწილეთა განსხვავებულ ფა-

რდობას მიმართულებების მიხედვით ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით. 

• ვერტიკალური დაყოფა (vertical segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ ჭრი-

ლში მონაწილეთა ფარდობის განსხვავებულ დინამიკას განათლების დონეე-

32 01: განათლებისა და მეც-
ნიერების სფეროში სახელ-

მწიფო პოლიტიკის შემუშავე-
ბა და პროგრამების მართვა

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნე-
ბა:

29.6 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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აღნიშნული პროგრამა განათლების სფეროში, სახელმწიფო პოლიტიკის განსა-

ზღვრის პროგრამის მსგავსი გენდერული გავლენებით ხასიათდება. თუმცა ამ შემ-

თხვევაში, ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, 

განსაკუთრებით კი ადრეულ ასაკში, მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყოფს ქალი-

სა და მამაკაცის, როგორც თანასწორუფლებიან და გენდერული სტერეოტიპების-

გან თავისუფალ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, აღნიშნულ პროგრამას 

აქვს პირდაპირი გავლენა პიროვნების ხელშეუხებლობაზე, მის როლზე საკუთარი 

და საზოგადოებრივი ცხოვრების, ისევე, როგორც სოციალური სისტემის ფორმირე-

ბაში.  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• მონაწილეობის მაჩვენებელი (participation rate) გენდერულ ჭრილში - საშუალო 

სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობის წილი 6-დან 17 წლამდე ასაკის მოსახლე-

ობაში

• ვერტიკალური დაყოფა (vertical segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ ჭრი-

ლში მონაწილეთა (მოსწავლეებისა და მასწავლებლების) ფარდობის განსხვა-

ვებულ დინამიკას განათლების საფეხურების/აკადემიური პოზიციების მიხედ-

ვით  

• საშუალო სკოლის დასრულების მაჩვენებელი (graduation rate) გენდერულ ჭრი-

ლში - შესაბამის ასაკობრივ ჯგუში %-ული წილი იმ მე-9 კლასელთა, რომლებ-

ბის/აკადემიური პოზიციების მიხედვით   

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• სამინისტროს სტრატეგიაში ან სამოქმედო გეგმაში და მარეგულირებელ ნო-

რმებში გენდერული ასპექტის გათვალისწინება  

• სერვისების ხელმისაწვდომობა  

32 02: სკოლამდელი და 
ზოგადი განათლება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის 
ასიგნება: 

678.1 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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მაც დაამთავრეს მე-12 კლასი (ანუ სკოლა დაამთავრა)

• მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი (achievement) გენდერულ 

ჭრილში - საშუალო შეფასება სკოლის დამამთავრებელ გამოცდებზე 

 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• ზოგადი განათლების საფეხურებზე ჩარიცხვის მაჩვენებელი (enrollment rate) 

(%-ული წილი შესაბამისი ასაკის მოსახლეობაში):

1. დაწყებითი საფეხური

2. საბაზო საფეხური

3. საშუალო საფეხური  

• სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი (retention rate) - სასწავლო წლის დაწყები-

სას მე-12 კლასის მოსწავლეთა რაოდენობა შესაბამისი პროგრამის მე-9 კლა-

სის მოსწავლეთა რაოდენობასთან %-ულად  

• %-ული წილი იმ მოსწავლეებისა, რომლებიც სკოლის დამთავრების წელსვე 

გახდნენ სტუდენტები და მიიღეს 50 %-იანი ან მეტი მოცულობის სახელმწიფო 

გრანტი, გენდერულ ჭრილში  

• კლასის დამრიგებელთა გენდერული კომპოზიცია:

1. დაწყებითი საფეხური

2. საბაზო საფეხური

3. საშუალო საფეხური  

• სკოლის დირექტორთა გენდერული კომპოზიცია  

32 03 - პროფესიული 
განათლება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
40.8 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E

აღნიშული პროგრამა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური ჩართულობის 

უზრუნველყოფის კუთხით, ვინაიდან იგი შესაძლებელია მოიაზრებოდეს, როგორც 

ურბანული და ელიტარული საგანმანათლებლო სისტემის ჩამანაცვლებელი მექანი-

ზმი, რომელიც ხელს უწყობს ამ კუთხით ჩართულობის ზრდას. ამასთან, აღნიშნული 

პროგრამის ეფექტიანობა პირადპირ უკავშირდება შრომის ბაზრის საჭიროებებთან 



87

შესაბამისობას, რაც გულისხმობს, რომ იგი პირდაპირ და არსებით გავლენას უნდა 

ახდენდეს ამ მიმართულებით არსებულ ჰორიზონტალურ სეგრეგაციაზე. შესაბამი-

სად, პროფესიული განათლების სახელმწიფო პროგრამა პირდაპირ გავლენას ახ-

დენს ქალთა შესაძლებლობებზე აირჩიონ სასურველი საქმიანობა/პროფესია და 

მოიპოვონ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, რაც ცხადია პირდაპირ აისახება მათ 

ჩართულობაზე სოციალური სისტემის, ისევე, როგორც საკუთარი და სოციალური 

ცხოვრების ფორმირებაში. ყოველივე ეს კი მნიშვნელი წინაპირობაა მათი ფიზი-

კური ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფისათვის და შესაბამისად ხელს უწყობს მათ 

უსაფრთხო და სუფთა გარემოში ცხოვრებასა და საქმიანობას. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა - პროფესიების (მიმართულებების) არჩევანი გე-

ნდერულ ჭრილში (differences in average shares of major occupational groups by sex) 

ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით

• დასაქმების მაჩვენებელი (დასაქმებულთა ფარდობა კურსდამთავრებულებ-

თან) გენდერულ ჭრილში  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• მოცვის მაჩვენებელი (აპლიკაციების ფარდობა ადგილების რაოდენობასთან) 

გენდერულ ჭრილში  

• კურსების დასრულების დონე (completion rate) გენდერულ ჭრილში  

• კურსებიდან გამორიცხვის (კურსის შეწყვეტის) დონე (dropout rate) გენდერულ 

ჭრილში  

• გეოგრაფიული მოცვა - ხელმისაწვდომობა  

• თითოეული სპეციალობისთვის საჭირო პროფესიული უნარებისა და საკვანძო 

კომპეტენციების (სამეწარმეო უნარები, კომპიუტერული უნარები, კომუნიკა-

ცია, უცხო ენა და სხვ.) მიხედვით სტუდენტების დასაქმებადობა (დაბალი, სა-

შუალო, მაღალი)  

32 04: უმაღლესი 
განათლება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 3.0

პროგრამის ასიგნება: 
133.8 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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აღნიშნული პროგრამა, განათლების სფეროში, სახელმწიფო პოლიტიკის განსა-

ზღვრის პროგრამის მსგავსი გენდერული გავლენებით ხასიათდება. თუმცა, ამ შემ-

თხვევაში, ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ არსებითია უმაღლესი განათლების 

პირდაპირი გავლენა პროფესიულ სეგრეგაციაზე. რაც თავისმხრივ პირდაპირ აისა-

ხება ქალისა და მამაკაცის ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე. აღნიშნული, ცხადია, 

გავლენას ახდენს ქალის გენდერულ როლზე ოჯახში ისე, როგორც საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში მისი ჩართულობის ხარისხზე.

  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 

ჭრილში მონაწილეთა (სტუდენტებისა და პროფესორ/მასწავლებლების) გან-

სხვავებულ ფარდობას პროფესიების (მიმართულებების) მიხედვით ცალკეუ-

ლი სტერეოტიპების გავლენით. 

• ვერტიკალური დაყოფა (vertical segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ ჭრი-

ლში მონაწილეთა (სტუდენტებისა და პროფესორ/მასწავლებლების) ფარდო-

ბის განსხვავებულ დინამიკას განათლების დონეების/აკადემიური პოზიციების 

მიხედვით 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი (retention rate) - დამამთავრებელი კურსის 

სტუდენტების ფარდობა განათლების შესაბამის საფეხურზე პირველი კურსის 

სტუდენტების ოდენობასთან  

• განათლების შესაბამის საფეხურზე მიღების მაჩვენებელი (enrollment rate) გე-

ნდერულ ჭრილში  

• განათლების შესაბამისი საფეხურის დამთავრების მაჩვენებელი (graduation 

rate) გენდერულ ჭრილში  

32 05: მეცნიერებისა და 
სამეცნიერო კვლევების 

ხელშეწყობა

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება:
65.6 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E

პროფესიული სეგრეგაციის გავლენით მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების 

ხელშეწყობა მნიშვნელოვან და პირდაპირ გავლენას ახდენს ქალთა ჩართულობაზე 
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აღნიშნული პროგრამა განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსა-

ზღვრის პროგრამის მსგავსი გენდერული გავლენებით ხასიათდება. თუმცა, ამ 

სოციალური და პოლიტიკური სისტემის ფორმირებაში. ხოლო სფეროს სპეციფიკი-

დან გამომდინარე, ქალთა ჩართულობის ზრდა მეცნიერებაში იძლევა დამატებით 

შესაძლებლობებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა აქტიური მონაწი-

ლეობისა. აღნიშნული, თავის მხრივ, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალთა ეკო-

ნომიკურ დამოუკიდებლობაზე და, მაშასადამე, მათ როლზე ოჯახსა და საზოგადო-

ებაში. ყოველივე ეს კი ქმნის ფიზიკური ხელშეუხებლობისა და დაცულ გარემოში 

მუშაობისა და ცხოვრების მნიშვნელოვან წინაპირობას.  

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გე-

ნდერულ ჭრილში მონაწილეთა (დოქტორანტებისა და მეცნიერ/მკვლევარე-

ბის) განსხვავებულ ფარდობას პროფესიების (მიმართულებების) მიხედვით 

ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით. 

• ვერტიკალური დაყოფა (vertical segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ ჭრი-

ლში მონაწილეთა (დოქტორანტებისა და მეცნიერ/მკვლევარების) ფარდობის 

განსხვავებულ დინამიკას აკადემიური პოზიციების მიხედვით  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილეთა გე-

ნდერული კომპოზიცია  
• სამეცნიერო გრანტის მოპოვების მაჩვენებელი - გრანტის მფლობელ-

თა %-ული წილი სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულთა/და-
საქმებულთა ჯამურ რაოდენობაში, გენდერულ ჭრილში  

• გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა - მკვლევართა რაოდენობა, რომელ-
თაც აქვთ წვდომა შესაბამის ინფრასტრუქტურასთან (გენდერულ და რე-
გიონულ ჭრილში)  

32 06: ინკლუზიური 
განათლება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.3

პროგრამის ასიგნება:
5.1 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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34 გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) შეფა-
სებით, გენდერული უთანასწორობის გავლენით, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
ქალთა და მამაკაცთა წიგნიერების დონე მნიშვნელოვნად განსხვავდება.

შემთხვევაში, ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ ინკლუზიური განათლების სა-

ხელმწიფო პროგრამა პირდაპირ უნდა პასუხობდეს საგანმანათლებლო სისტემაში 

არსებულ ე.წ „ორმაგ დისკრიმინაციას“, რაც გულისხმობს, რომ აღნიშნული პროგ-

რამა პირდაპირ გავლენას ახდენს ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პირებზე, თუმცა ამ კუთხით ასევე საინტერესოა გენდერულ ჭრი-

ლში შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასება34.

  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• სსსმ პირების ფორმალურ განათლებაში მონაწილეობის დონე (participation 

rate) გენდერულ ჭრილში, იდენტიფიცირებული მიზნობრივი ჯგუფების მიხედ-

ვით

• სსსმ პირების ფორმალური განათლების შესაბამისი დონის დასრულების მაჩ-

ვენებელი (graduation rate) გენდერულ ჭრილში, იდენტიფიცირებული მიზნობ-

რივი ჯგუფების მიხედვით  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების პროგრამის ჩამოყალი-

ბებისა და განხორციელებისას, ასევე მიზნობრივი ჯგუფების საზოგადოებაში 

ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების/პრო-

ექტების შემუშავებისას და განხორციელებისას გენდერული ასპექტის გათვა-

ლისწინება  

• მიმღებლობის დონე პროგრამის ბენეფიციარებისადმი მიზნობრივი ჯგუფების 

მიხედვით გენდერულ ჭრილში  

32 08: ახალგაზრდობის 
სფეროში სახელმწიფო 

ხელშეწყობის 
ღონისძიებები

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.3

პროგრამის ასიგნება:
4.2 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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ადრეული ასაკიდან გოგონათა აქტიური მონაწილეობა კულტურულ-შემოქმედებით, 

შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებში, ზრუნვა მათი ცოდნისა და უნარების გა-

ღრმავებაზე, მათთვის ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველყოფა, არსებით და პირ-

დაპირ გავლენას ახდენს მათი პიროვნების ფორმირებაზე და, შესაბამისად, მათ 

აქტიურობაზე პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების, ისევე როგორც, პოლიტი-

კური და სოციალური სისტემის ფორმირების პროცესში. ყოველივე ეს კი არის მნიშ-

ვნელოვანი წინაპირობა მათი ფიზიკური ხელშეუხებლობისა და უსაფრთხო და სუფ-

თა გარემოში ცხოვრებისა თუ საქმიანობისა. 

  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს, რომ არ-

სებობს ცალკეული სტერეოტიპები ქალისა და მამაკაცისათვის მისაღები/სა-

სურველი პროგრამების/პროექტების შესახებ, და სწორედ აღნიშნული სტერე-

ოტიპები განაპირობებს გოგონებისა და ბიჭების არჩევანსა და ჩართულობას 

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებებში (შესა-

ბამის პროგრამებში/პროექტებში)

• ახალგაზრდებში მოხალისეობის მაჩვენებელი (დაბალი, საშუალო, მაღალი) 

გენდერულ ჭრილში 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• მიზნობრივი ჯგუფების ჩართულობის მაჩვენებლები ახალგაზრდობის სფერო-

ში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში პროგრამებში/

პროექტებში გენდერულ ჭრილში  

• ახალგაზრდებში მოხალისეობის მაჩვენებელი (დაბალი, საშუალო, მაღალი) 

გენდერულ ჭრილში  

• გეოგრაფიული მოცვა - ხელმისაწვდომობა  

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და 
სპორტი

33 02: ხელოვნების გა-
ნვითარების ხელშეწყო-
ბა და პოპულარიზაცია

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
80.8 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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კულტურა აღიქმება, როგორც სიღარიბის აღმოფხვრისა და ეკონომიკური მდგრა-

დობის მიღწევისათვის არსებითი წინაპირობა. კულტურული მრავალფეროვნება 

ადამიანისა და საზოგადოების ფორმირებისა და განვითარების ერთ-ერთი უმნიშ-

ვნელოვანესი ელემენტია. მას აქვს სოციალური გარდაქმნის უნარი, ვინაიდან იგი 

ახდენს გავლენას საზოგადოებრივი შეხედულებებისა და სტერეოტიპების ცვლილე-

ბაზე. ხელოვნება გამოხატვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა. შესაბამი-

სად, არსებითია აღნიშნული პროგრამის გავლენა პიროვნების ხელშეუხებლობისა 

და თავისუფლების კუთხით. ამასთან, ხელოვნების სფეროში ქალთა ჩართულობა 

პირდაპირ უკავშირდება პროფესიულ სეგრეგაციასა და კარიერული შესაძლებლო-

ბების არსებობას, რაც თავის მხრივ აისახება ქალის როლზე პოლიტიკური და სოცი-

ალური სისტემის ფორმირებისას. რაც შეეხება არაპირდაპირ გავლენას, ხელოვნე-

ბის სფეროში ქალთა ჩართულობა და ამ კუთხით ეკონომიკური შესაძლებლობების 

გაძლიერება არაპირდაპირ, თუმცა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალთა წვდო-

მაზე უსაფრთხო და სუფთა გარემოზე, ისევე როგორც პიროვნების ფიზიკურ ხელშე-

უხებლობაზე. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• მიწოდების ღიობი (gender-gap in arts supply) - ხელოვანთა გენდერული კომპო-

ზიცია ან სექტორში დასაქმების მაჩვენებლები, გენდერულ ჭრილში

• ანაზღაურების ღიობი (pay-gap) - სექტორში მოღვაწე/დასაქმებულ ქალთა და 

მამაკაცთა საშუალო ანაზღაურებას შორის სხვაობა

• მოხმარების ღიობი (gender-gap in arts consumption) - კულტურულ ღონისძიებებ-

ზე დამსწრეთა გენდერული კომპოზიცია 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი:

1. ღონისძიების ტიპების მიხედვით მონაწილეების გენდერული კომპოზიცია  

• საგრანტო დაფინანსების მოპოვების მაჩვენებელი საგრანტო პროგრამების ტი-

პების მიხედვით:

1. გრანტის მიმღებთა ფარდობა პროგრამაში მონაწილეთა ჯამურ რაოდენო-

ბასთან (გენდერულ ჭრილში)  

• შემოქმედებითი პროექტების დაფინანსების მაჩვენებელი პროექტების ტიპების 

მიხედვით:

1. დაფინანსებული პროექტების ფარდობა განაცხადების ჯამურ რაოდენობა-

სთან (ავტორთა გენდერულ ჭრილში)  

• ხელმისაწვდომობა:

1. კულტურული ღონისძიებების გეოგრაფიული განფენილობა  
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ისევე როგორც სხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამები, აღნიშნულიც პირდა-

პირ კავშირშია პიროვნების უნართან, დაამსხვრიოს ან/და შეცვალოს არსებული 

გენდერული სტერეოტიპები და დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი როლი 

როგორც ოჯახში, ისე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სისტემის ფორმირების 

პროცესში,  

დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს და დაიცვას საკუთარი პიროვნული შეხედულებე-

ბი. ამასთან, განათლებაში ინვესტირება პირდაპირ უკავშირდება პიროვნების და-

საქმებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებს. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 

ჭრილში საგანმანათლებლო პროგრამების მონაწილეთა განსხვავებულ ფა-

რდობას პროფესიების (მიმართულებების) მიხედვით ცალკეული სტერეოტიპე-

ბის გავლენით. 

• მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი (achievement) გენდერულ 

ჭრილში - მოსწავლეთა წარმატება საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივა-

ლებზე. 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• სახელოვნებო, საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარიცხვის მაჩვენებელი გე-

ნდერულ ჭრილში - პროგრამების ტიპების მიხედვით:

1. არაფორმალური განათლება

2. სასკოლო განათლება

3. უმაღლესი განათლება  

• სპორტულ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარიცხვის მაჩვენებელი გე-

ნდერულ ჭრილში - პროგრამების ტიპების მიხედვით:

1. არაფორმალური განათლება

2. სასკოლო განათლება

33 03: სახელოვნებო და 
სასპორტო განათლე-

ბის ხელშეწყობა

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
22.6 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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3. უმაღლესი განათლება  
• სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების დამთავრების მაჩვენებელი 

გენდერულ ჭრილში - პროგრამების ტიპების მიხედვით:

1. არაფორმალური განათლება

2. სასკოლო განათლება

3. უმაღლესი განათლება  

• სპორტულ საგანმანათლებლო პროგრამების დამთავრების მაჩვენებელი გე-

ნდერულ ჭრილში - პროგრამების ტიპების მიხედვით: 

1. სასკოლო განათლება

2. უმაღლესი განათლება

3. არაფორმალური განათლება  

33 05: სპორტის განვი-
თარების ხელშეწყობა 
და პოპულარიზაცია

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
124.6 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E

სპორტი მოიაზრება არსებული გენდერული ნორმების ცვლილების ერთ-ერთ ქმე-

დით მექანიზმად. კერძოდ, ქალთა ჩართულობა სპორტში ამსხვრევს ისეთ გე-

ნდერულ სტერეოტიპებს, როგორიც არის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ქალები 

ფიზიკურად სუსტები არიან და ეს მათ ხელს უშლით სპორტის ცალკეულ (უმრავლეს) 

სახეობებში წარმატების მიღწევაში; რომ სპორტული აქტივობა საზიანოა მათი ჯან-

მრთელობისთვის, კერძოდ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის; რომ სპორტში 

ჩართულობა არ შეესაბამება ქალთა როლს საზოგადოებასა და ოჯახში. შესაბამი-

სად, სპორტის განვითარების პოლიტიკაში გენდერული ასპექტის გათვალისწინება 

მნიშვნელოვნად ამცირებს მსგავსი სტიგმების არსებობის ალბათობას, რაც პირდა-

პირ აისახება ქალთა მოტივაციასა და თვითშეფასებაზე. ზემოაღნიშნული, თავის 

მხრივ, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პროფესიულ სეგრეგაციასა და არჩევანის 

თავისუფლებაზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად ზრდის ქალთა პიროვნული ხელშე-

უხებლობის შესაძლებლობებს, პირდაპირ გავლენას ახდენს მათ როლზე ოჯახსა და 

საზოგადოებაში, დადებითად აისახება მათ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა და 

მათ შესაძლებლობაზე, ჩაერთონ პოლიტიკური თუ სოციალური სისტემის ფორმი-

რებაში. ყოველივე ეს კი არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა (არაპირდაპირი გავლე-
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ნა), იცხოვრონ დაცულ და სუფთა გარემოში და უზრუნველყონ საკუთარი ფიზიკური 

ხელშეუხებლობა. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჩართულობის ღიობი (gender-gap in sports consumption) - სპორტულ აქტივობებში 

ჩართულობის გენდერული კომპოზიცია

• ქვეყნის ნაკრები გუნდების თანაბარი ხელშეწყობა - ქალთა და კაცთა ნაკრე-

ბების დაფინანსებასა და შრომის ანაზღაურებას შორის სხვაობა

• მწვრთნელ-მასწავლებელთა ანაზღაურების სხვაობა გენდერულ ჭრილში 

 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• საქართველოს ნაკრებთა თანაფარდობა (ქალთა ნაკრებები და კაცთა ნაკრე-

ბები)  

• საქართველოს პროფესიონალი სპორტსმენების გენდერული კომპოზიცია

• მწვრთნელ-მასწავლებელთა გენდერული კომპოზიცია  

• სპორტის ფედერაციებში გადაწყვეტილების მიმღებთა/ხელმძღვანელ პოზიცი-

ებზე მყოფ პირთა გენდერული კომპოზიცია  

პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა

შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის შემუშავების პროცესში გენდერული ასპექტის 

გათვალისწინება არსებითად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და ქა-

ლთა სამუშაო ძალაში ჩართულობის პირდაპირი კავშირიდან გამომდინარე, შრო-

მით კაპიტალსა და უმუშევრობის დონეზე გავლენის გათვალისწინებით. ქალთა 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობიდან გრძელვადიანი გამოთიშვა ან/და არჩა-

რთვა, მნიშვნელოვანწილად, დაკავშირებულია მათ გენდერულ როლსა და ოჯახში 

პასუხისმგებლობების არათანაბარ გადანაწილებასთან. აღნიშნული კი სტრუქტუ-

35 05: შრომისა და და-
საქმების სისტემის რე-
ფორმების პროგრამა

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.7

პროგრამის ასიგნება: 
3.7 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E
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რული უმუშევრობის არსებობის ერთ-ერთი წინაპირობაა. ქალთა დასაქმება პირ-

დაპირ გავლენას ახდენს მათ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე, რაც, თავის მხრივ, 

მნიშვნელოვნად აისახება მათი არჩევანის თავისუფლებაზე ოჯახსა და საზოგადო-

ებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით. ამასთან, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა 

არის წინაპირობა უსაფრთხო და სუფთა გარემოში ცხოვრებისა და მუშაობისა, ისე-

ვე, როგორც პიროვნების ფიზიკური ხელშეუხებლობისა. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• სამუშაო ძალის აქტივობის მაჩვენებელი, გენდერულ ჭრილში (labor-force 

participation rate)  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 

ჭრილში დასაქმებულთა განსხვავებულ ფარდობას სფეროების (მიმართულე-

ბების) მიხედვით ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით. 

• ვერტიკალური დაყოფა (vertical segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ ჭრი-

ლში დასაქმებულთა ფარდობის განსხვავებულ დინამიკას პოზიციების (თანა-

მდებობების) მიხედვით 

• ანაზღაურების სხვაობა ქალი და მამაკაცი დასაქმებულებისათვის (სხვაობა 

საშუალო ანაზღაურებას შორის)

• დასაქმებულთა წვდომა და შესაძლებლობა მოქნილ შრომით ურთიერთობებ-

ზე, გენდერულ ჭრილში (flexible working arrangements) - წლის ან კვირის განმა-

ვლობაში სამუშაო საათების საშუალო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 

• დასაქმებულთა წვდომა და შესაძლებლობა უსაფრთხო სამუშაო გარემოზე, 

გენდერულ ჭრილში - დისკრიმინაციისა და შევიწროების შემთხვევათა რაო-

დენობა  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• საშუალო პერიოდი სწავლის დასრულებიდან დასაქმებამდე გენდერულ ჭრი-

ლში  

• რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა და რეგისტრირებულ სამუშაო ადგი-

ლებს შორის თანაფარდობა გენდერულ ჭრილში  
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პრიორიტეტი: მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო 
გარემოს გაუმჯობესება

ეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვის/შემუშავების პროცესში გენდერული ასპექტის 

გათვალისწინება პირდაპირ უკავშირდება ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას, რაც, 

თავის მხრივ, პირდაპირ აისახება მათ როლზე ოჯახსა და საზოგადოებაში. 

 

შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამა პირდაპირ გავლენას ახდენს ქალთა ჩართუ-

ლობაზე საკუთარი და საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და პოლიტიკური და სოცია-

ლური სისტემის ფორმირებაში. აღნიშნული მიმართულებებით ქალთა შესაძლებ-

ლობების ზრდა არაპირდაპირ, თუმცა მნიშვნელოვნად, აისახება მათ პიროვნულ 

და ფიზიკურ ხელშეუხებლობაზე, ისევე როგორც მათ შესაძლებლობაზე იცხოვრონ 

დაცულ და სუფთა გარემოში.

  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები35:  
• ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვისას გენდერული ასპექტის გათვა-

ლისწინებით ეკონომიკის მოკლევადიანი სტიმულირებისა და საშუალო/გრძე-

ლვადიანი პოტენციური დონის ზრდის ხელშეწყობა   

35 აღნიშნული პროგრამისათვის ცალკე არ იქნა მითითებული შეულედური შედეგების ინდიკატორები, 
რამდენადაც აღნიშნული იფარება სხვა პროგრამების შუალედური შედეგების ინდიკატორებით (მაგ. 
მეწარმეობის განვითარება (24 07), ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08), შრომისა 
და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05)). შუალედური შედეგის ინდიკატორად შესაძ-
ლებელია მიჩნეულ იქნას გენდერული ასპექტის ეკონომიკურ აგრეგატებზე გავლენის შეფასების გა-
ნხორციელება.

24 01: ეკონომიკური 
პოლიტიკის შემუშავება 

და განხორციელება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.3

პროგრამის ასიგნება:
22 მლნ. ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E 



98

მეწარმეობის განვითარების პროგრამა პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ 

ზრდასა და დასაქმების დონეზე. შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამა პირდაპირ 

გავლენას ახდენს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, რაც ასევე პირდაპირ აისა-

ხება მათ სოციალურ და პოლიტიკურ გაძლიერებაზე, ისევე, როგორც მათ შესაძ-

ლებლობებზე პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმირებისას. რაც შეეხე-

ბა არაპირდაპირ გავლენებს, აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური გაძლიერება არის 

მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისა, რომ ქალებს ექნებათ თანაბარი წვდომა უსა-

ფრთხო და სუფთა გარემოზე, პიროვნულ და ფიზიკურ ხელშეუხებლობაზე. 

 

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს გენდერულ 

ჭრილში მეწარმეთა განსხვავებულ ფარდობას სფეროების (მიმართულებების) 

მიხედვით ცალკეული სტერეოტიპების გავლენით. 

• მეწარმე ქალთა აქტივობა (ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობა)

• სესხის მქონე ქალი და კაცი მეწარმეების საპროცენტო განაკვეთებს შორის 

სხვაობა (interest on debt financing) - ფინანსების ხელმისაწვდომობის მაჩვენებე-

ლი  

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• პროგრამის მიერ დაფინანსებული ბიზნეს პროექტების ფარდობა (ქალი/კაცი)

• დაფინანსების მსურველთა განაცხადების რაოდენობათა ფარდობა (ქალი/

კაცი)  

• სამეწარმეო საქმიანობისთვის სესხის მქონე ქალი და კაცი მეწარმეების თანა-

ფარდობა  

• მოგება 1 თანამშრომელზე (profit per employee)  

• თანამშრომელთა ფარდობა (ქალ და კაც მეწარმეთათვის)  

• საბანკო ანგარიშის მქონე მოქალაქეთა გენდერული კომპოზიცია  

24 07: მეწარმეობის 
განვითარება 

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.3

პროგრამის ასიგნება:
41.7 მლნ ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E 
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მიუხედავად იმის, რომ ინოვაციები და ტექნოლოგიები მდგრადი განვითარების 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ამ მიმართულებით ცნობიერების დონი-

სა და ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, გავლენა ყველა სოციალურ ჯგუფსა 

თუ ინდივიდზე არსებითად განსხვავებულია. პოლიტიკის შემუშავების პროცესში გე-

ნდერული ასპექტის გათვალისწინებით, იზრდება ქალთა შესაძლებლობა, მიიღონ 

მონაწილეობა საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და პოლიტიკური თუ სოციალური 

სისტემის ფორმირებაში,  

ისევე როგორც მათი ეკონომიკური გაძლიერებისა36, ვინაიდან არსებითად იზრდე-

ბა მათი წვდომა ინფორმაციასა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. აღნიშნული კი, 

თავის მხრივ, არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა უსაფრთხო და სუფთა გარემოში 

ცხოვრებისა და მუშაობისა, ისევე როგორც პიროვნების ფიზიკური ხელშეუხებლო-

ბისა.  

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:  
• ჰორიზონტალური დაყოფა (horizontal segregation) - რაც გულისხმობს, რომ არსე-

ბობს ცალკეული სტერეოტიპები ქალისა და კაცისათვის მისაღები/სასურველი 

პროგრამების/პროექტების შესახებ, და სწორედ აღნიშნული სტერეოტიპები 

განაპირობებს კაცებისა და ქალების არჩევანსა და ჩართულობას პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებში (პროგრამის ფარგლებში განხო-

რციელებულ პროექტებში მონაწილეობის დონე (participation rate) გენდერულ 

ჭრილში პროექტების მიხედვით) 

შუალედური შედეგების ინდიკატორები:  
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებში მიმართვიანობის/

დაინტერესების დონე გენდერულ ჭრილში პროექტების მიხედვით  

24 08: საქართველოში 
ინოვაციებისა და 
ტექნოლოგიების 

განვითარება

გენდერული მნიშვნე-
ლოვნების ქულა: 2.3

პროგრამის ასიგნება:
5 მლნ. ლარი

გენდერული გავლენა: პირდაპირი არაპირდაპირი

შესაძლებლობების 
კატეგორია:

A, B, D, C, E 

36 United Nations Division for the Advancement of Women. (2005). Gender Equality and Empowerment of Women 
Through ICT.



100

37 დანართი მიზნად ისახავს წარმოადგინოს ის ძირითადი მონაცემები, რომლებიც შესაძლებლობას 
იძლევა, მოხდეს შუალედური/საბოლოო შედეგების შესახებ პირველადი ინფორმაციის წარმოდგენა. 
აღნიშნული არ მოიაზრებს გენდერული ანალიზისთვის პირველადი მონაცემების შეგროვების ტექნი-
კური ასპექტების შესახებ მითითებებს ან/და პირველადი მონაცემების მხოლოდ გენდერულ ჭრილში 
შეგროვებას. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ გენდერული ანალიზის მიზნებისათვის (მ.შ. საჭირო-
ების შემთხვევაში რეგრესიული ანალიზის განსახორციელებლად) შესაძლებელია საჭირო გახდეს 
ცვლადად სტანდარტული არაგენდერული მონაცემების გამოყენება და ქვემოთ წარმოდგენილი და-
ნართი არ ისახავს მიზნად წარმოადგინოს ამ მიმართულებით ყველა შესაძლო ცვლადის შესახებ ინ-
ფორმაცია.

დანართი: არსებითად მაღალი და მაღალი გენდერული მნიშვნელოვნების 
მქონე პროგრამების ღონისძიებები და მონაცემები37

30 01: საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთა-
შორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება

ღონისძიებები:
• კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებით მოცვის (coverage) მაჩვენებელი 

სამართალდამცველებში 

• ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით მოცვის (coverage) მაჩვენებელი მო-

სახლეობაში (რისკ ჯგუფებში)

მონაცემები:
• გენდერულად მოტივირებული ან/და ოჯახში ძალადობის, ასევე ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ შემოსული შეტყობინებების რაოდენობა;

• შეტყობინებების ჯამური რაოდენობა;

• გენდერულად მოტივირებული (მათ შორის ოჯახში ძალადობის, და ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)) მიმართულებით გახსნილი საქმეების რაოდენობა;

• გენდერულად მოტივირებული (მათ შორის ოჯახში ძალადობის, და ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)) მიმართულებით რეგისტრირებული საქმეების რაო-

დენობა;

• ოფისების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;

• სამართალდამცველების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით;

• რეგიონების კლასიფიკაცია ყველაზე მაღლიდან ყველზე დაბალი რისკის მქო-

ნედ;

• სახელმწიფო თავშესაფრების რაოდენობა;

• თავშესაფრებში განთავსებულ მსხვერპლთა რაოდენობა; 

• გენდერულად მოტივირებული დანაშაულების წინააღმდეგ გამოყენებული სა-

კანონმდებლო გარანტიების, დამცავი და შემაკავებელი ორდერების რაოდე-
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ნობა

• თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით შსს-ს აკადემიაში ყოვე-

ლწლიურად ჩატარებული სასწავლო კურსების რაოდენობა გენდერულად მო-

ტივირებული ან/და ოჯახში ძალადობის, ასევე ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფი-

კინგის) შესახებ; 

• აკადემიაში კურსების საშუალო წლიური რაოდენობა

• კურსების მონაწილეთა რაოდენობა 

• სამართალდამცველთა რაოდენობა

• გენდერულად მოტივირებული დანაშაულის შესახებ ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით წამოებული კამპანიების რაოდენობა და ტიპები (მაგ: საკონსულტაციო 

ცხელი ხაზების რაოდენობა და მომსახურების საათები); 

• კამპანიის მონაწილეთა ოდენობა რისკ-ჯგუფების მიხედვით

26 07: დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია

ღონისძიებები:
• ცნობიერების ამაღლების მიზნით ცენტრის შესახებ საინფორმაციო კამპანიე-

ბის რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში

• დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით კვლევების არსებობა/მომზადება 

გენდერულ ჭრილში და შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწ-

ვდომობა

• დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საქველმოქმედო აქციების რაოდენობა 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საქველმოქმედო აქციების ბენეფიციართა 

რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

მონაცემები:
• პატიმართა ჯამური რაოდენობა (ან პოტენციურ ბენეფიციართა ჯამური რაო-

დენობა)

• სოციალურ მუშაკებთან შეხვედრილ პატიმართა რაოდენობა

• ანალოგიური ინფორმაცია პატიმართა ოჯახებზე

• პროგრამის მიმართვების ჯამური რაოდენობა

• პროგრამაში ჩართულ პირთა ჯამური რაოდენობა

• ბენეფიციართა რაოდენობა მომსახურების სახეების მიხედვით

27 02: სრულყოფილი პრობაციის სისტემა

ღონისძიებები:
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• კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებით მოცვის (coverage) მაჩვენებელი 

სამართალდამცველებში

• სავალდებულო და ნებაყოფლობით სარეაბილიტაციო ღონისძიებების რაო-

დენობა ტიპების (სახეების) მიხედვით

მონაცემები:
• პრობაციის ბიუროს მიერ განხილული პატიმართა პირადი საქმეების რაოდე-

ნობა

• ბიუროს შუამდგომლობის რაოდენობა

• კომისიის დადებითი გადაწყვეტილების რაოდენობა

• პრობაციონერთა (პროგრამაში მონაწილეთა) რაოდენობა (დაჯგუფებული 

რისკის მიხედვით) ნებაყოფლობით სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში მონა-

წილეთა რაოდენობა

• სავალდებულო სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა

• პრობაციის ბიუროს ოფისების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში

• კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების რაოდენობა

• კურსების მონაწილეთა რაოდენობა 

• თანამშრომელთა ჯამური რაოდენობა

51 00: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

ღონისძიებები:
• ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით მოცვის (coverage) მაჩვენებელი ფი-

ზიკურ პირებში (რისკ ჯგუფების გათვალისწინებით)

• ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით მოცვის (coverage) მაჩვენებელი 

კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში პრიორიტეტული სექტორების გათვა-

ლისწინებით)

• კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებით მოცვის (coverage) მაჩვენებელი 

აპარატის თანამშრომლებში

მონაცემები:
• საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის გაწეული კონსულტაციების რაოდე-

ნობა სექტორების მითითებით

• მოქალაქეებისათვის გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა გენდერულ ჭრი-

ლში

• ინსპექტირებების რაოდენობა სექტორების მითითებით

• ფიზიკური პირების განცხადებების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
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• პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე და ამ პროცესში გენდერული 

ასპექტების გათვალისწინების მნიშვნელობაზე საჯარო ლექციების, სემინარე-

ბისა და შეხვედრების რაოდენობა

• განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა

• პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატის განვითარების 

სტრატეგიაში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება

• თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებების, კურსების 

რაოდენობა და ამ კურსებში ჩართული თანამშრომლების რაოდენობა

36 00: სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

ღონისძიებები:
• პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით განხორციელებული კურსე-

ბის/გადამზადებების რაოდენობა, რომლებიც ეხებოდა გენდერული თანასწო-

რობის ასპექტებს და მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (სასურვე-

ლია მაჩვენებელი წარმოდგენილი იყოს რეგიონულ ჭრილშიც)

• იურიდიული დახმარების მომსახურებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერე-

ბის ასამაღლებელი საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა და მოქალაქეე-

ბის მოცვის მაჩვენებლები

მონაცემები:
• გაწეული დახმარების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (საკითხის მითითებით)

• კონსულტაციის მიმღებთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• ადვოკატის დახმარების მიმღებთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• ოფისების რაოდენობა რეგიონებში (რისკ ჯგუფების გათვალისწინებით)

50 00: სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

ღონისძიებები:
• ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებული კვალიფიკაციის ასამა-

ღლებელი ღონისძიებების რაოდენობა და ტიპები

მონაცემები:
• საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• საჯარო მოხელეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• ხელშეკრულებით (შრომითი, ადმინისტრაციული) დასაქმებულთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში
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• საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა თანამდებობრივი რანგების მიხედვით 

გენდერულ ჭრილში

• მმართველობით დონეზე დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• მმართველობითი დონის რანგების (I და II) მიხედვით დასაქმებულთა რაოდე-

ნობა გენდერულ ჭრილში

• საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა სფეროების მიხედვით გენდერულ ჭრი-

ლში

• პრემიისა და დანამატის ჯამური ოდენობა გენდერულ ჭრილში

• პროფესიული განვითარების მიზნებისთვის აღებული შვებულების საშუალო 

ხანგრძლივობა გენდერულ ჭრილში

• პროფესიული განვითარების მიზნებისთვის აღებული შვებულების რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში

• ბავშვის მოვლის ან/და ბავშვის შვილად აყვანის მიზნით აღებული შვებულების 

საშუალო ხანგრძლივობა გენდერულ ჭრილში

• ბავშვის მოვლის ან/და ბავშვის შვილად აყვანის მიზნით აღებული შვებულების 

რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• ორსულობისა ან/და მშობიარობის მიზნით აღებული შვებულების საშუალო ხა-

ნგრძლივობა

34 01: იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზ-
ნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

ღონისძიებები:
• დევნილთა, ლტოლვილთა და/ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის 

(გენდერულ ჭრილში) ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებული 

სასწავლო კურსების რაოდენობა

• იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, რომელთაც გაიარეს გენდერულ თანასწო-

რობასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და ამ 

კურსების რაოდენობაც

მონაცემები:
• დევნილთა, ლტოლვილთა და/ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, მი-

გრანტთა და ეკომიგრანტთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

32 02: სკოლამდელი და ზოგადი განათლება

ღონისძიებები:
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• გენდერული თანასწორობის სხვადასხვა ასპექტთან (მათ შორის ძალადობა-

სა და ჩაგვრასთან) დაკავშირებით მასწავლებლებელთა კვალიფიკაციის ამა-

ღლების მიზნით სპეციფიკური ღონისძიებები (სსიპ მასწავლებელთა პროფე-

სიული განვითარების ეროვნული ცენტრი)

• გენდერულ თანასწორობასთან, გენდერული ნიშნით ძალადობასთან და ბუ-

ლინგთან დაკავშირებული მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით 

სპეციფიკური ღონისძიებები 

• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელთა გადამზადების 

პროგრამაში გენდერული თანასწორობის საკითხების ასახვა

მონაცემები:
• გენდერული თანასწორობის სხვადასხვა ასპექტთან (მათ შორის ძალადობასა 

და ჩაგვრასთან) დაკავშირებული მასწავლებლებელთა კვალიფიკაციის ამა-

ღლების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა და ტიპები 

(სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი)

• გენდერულ თანასწორობასთან, გენდერული ნიშნით ძალადობასთან და ბული-

ნგთან დაკავშირებული მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხო-

რციელებული ღონისძიებების რაოდენობა და ტიპები

• სკოლამდელი აღზრდის კერძო დაწესებულებების გადასახადი 

• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა რაოდენობა გე-

ნდერულ ჭრილში 

• დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 

• საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა რაოდენობა და მოსწრების მაჩვენებლები გე-

ნდერულ ჭრილში 

• საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა რაოდენობა და მოსწრების მაჩვენებლები 

გენდერულ ჭრილში 

• დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 

• დამამთავრებელი კლასის იმ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 

რომელთაც წარმატებით ჩააბარეს სკოლის დამამთავრებელი გამოცდები

• მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, რომლებმაც სკოლის დამთა-

ვრებისთანავე გადაინაცვლეს განათლების შემდეგ საფეხურზე (უმაღლესი გა-

ნათლება, პროფესიული განათლება), მათ შორის, იმ მოსწავლეთა ოდენობა, 

რომელთაც მიიღეს სახელმწიფო გრანტი (იდენტიფიცირებული გრანტის ოდე-

ნობის მიხედვით)

• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დამრიგებელ მასწავლებელთა რა-

ოდენობა გენდერულ ჭრილში

• სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
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• დაწყებითი საფეხურის დამრიგებელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• საბაზო საფეხურის დამრიგებელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• საშუალო საფეხურის დამრიგებელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• სკოლის დირექტორთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

32 03: პროფესიული განათლება

ღონისძიებები:
• კონკრეტული სპეციალობისათვის საჭირო პროფესიული უნარებითა და საკვა-

ნძო კომპეტენციებით (სამეწარმეო უნარები, კომპიუტერული უნარები, კომუნი-

კაცია, უცხო ენა და სხვ.) სტუდენტების აღჭურვისა და მათი დასაქმებადობის 

შეფასება

მონაცემები:
• პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგან-

მანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტების განაწილება გენდერულ ჭრილ-

ში

• პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების სახელმწიფო 

დაფინანსების განაწილება გენდერულ ჭრილში

• შრომის ბაზრის ბოლო კვლევის მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებული სა-

მუშაო ძალის განაწილება გენდერულ ჭრილში

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების მო-

ნაცემები გენდერულ ჭრილში

• საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობა-

ციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ.) პროფესიული 

განათლების ხელმისაწვდომობა გენდერულ ჭრილში

• პროფესიული განათლების მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების 

სტუდენტების განაწილება გენდერულ ჭრილში

• პროფესიული განათლების დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების სტუ-

დენტების განაწილება გენდერულ ჭრილში

32 04: უმაღლესი განათლება

ღონისძიებები:
• პროგრამის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით კამპანიების, საჯარო 

ლექციებისა და სემინარების განხორციელება
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მონაცემები:
• დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, 

პროგრამების მიხედვით

• პირველი კურსის სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, პროგრამე-

ბის მიხედვით 

• ახლადჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (enrollment 

number), პროგრამების მიხედვით

• იმ სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაასრულა შესაბამისი 

პროგრამა (graduation number), პროგრამების მიხედვით

• კამპანიების, საჯარო ლექციების, სემინარების რაოდენობა და მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

32 05: მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

ღონისძიებები:
• ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების, სამეცნიერო კონგრესებისა და კო-

ნფერენციების რაოდენობა

მონაცემები:
• სამეცნიერო გრანტის მოსაპოვებლად აპლიკანტთა (პროექტთა) რაოდენობა 

(გენდერულ ჭრილში)

• იმ მკვლევართა (გენდერულ ჭრილში) ან/და პროექტების რაოდენობა (პრო-

ექტის მონაწილეთა რაოდენობის მითითება გენდერულ ჭრილში), რომელთაც 

მოიპოვეს სამეცნიერო გრანტები

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილეთა რაოდენობა 

(გენდერულ ჭრილში) იმის მითითებით, მოიპოვეს თუ არა საგრანტო დაფინა-

ნსება 

• გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა (ავტორთა მითითება 

გენდერულ ჭრილში)

• აკადემიური პერსონალის მობილობის მაჩვენებელი (გენდერულ ჭრილში)

32 06: ინკლუზიური განათლება

ღონისძიებები:
• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთათ-

ვის განათლების პროგრამის ფორმირების/განხორციელებისას სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროებების შეფასებისას გენდერული ასპექტის გათვა-
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ლისწინების მიზნებისათვის ჩართულ სპეციალისტთა მომზადება/გადამზადე-

ბა 

• პროგრამის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას გენდერული 

ასპექტის გათვალისწინება

• მიზნობრივი ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის (სა-

თემო) აქტივობების დაგეგმვის/განხორცილებისას გენდერული ასპექტის გათ-

ვალისწინება 

მონაცემები:
• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირთა (მიზნობრი-

ვი ჯგუფი) განაწილება გენდერულ ჭრილში მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთა (ფო-

რმალურ განათლებაში ჩართულთა) განაწილება გენდერულ ჭრილში ცალკეუ-

ლი კლასების მიხედვით

• ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების 

მიერ სსსმ მოსწავლეების საგანმანათლებლო საჭიროებები გენდერულ ჭრი-

ლში 

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთა (ფო-

რმალურ განათლებაში ჩართულთა) მოსწრების მაჩვენებლები გენდერულ 

ჭრილში ცალკეული კლასების მიხედვით

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთა (ფო-

რმალურ განათლებაში ჩართულთა) განათლების შესაბამისი დონის დასრუ-

ლების მაჩვენებლები გენდერულ ჭრილში

• საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების პროგრამის ჩამოყალი-

ბებისა და განხორციელებისას, ასევე მიზნობრივი ჯგუფების საზოგადოებაში 

ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების/პრო-

ექტების ბენეფიციართა განაწილება გენდერულ ჭრილში, პროექტების/პროგ-

რამების დონეზე

32 08: ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები

ღონისძიებები:
• მოხალისეობის კულტურის პოპულარობის საბაზისო შეფასება გენდერულ 

ჭრილში38

38 საბაზისო შეფასება დოკუმენტში ნიშნავს წინასწარ, ანუ რაიმე აქტივობის/ჩარევის განხორციელება-
მდე გაკეთებულ შეფასებას.
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• ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარობის საბაზისო შეფასება გენდერულ ჭრი-

ლში

• ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებების (შე-

საბამისი პროგრამები/პროექტები) დაგეგმვის ეტაპზე გენდერული ასპექტის 

გათვალისწინება, მათ შორის პროფილური მიმართულებებისა და მიზნობრი-

ვი ჯგუფების მიხედვით

• ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებების (შე-

საბამისი პროგრამები/პროექტები) ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების 

დაგეგმვის/განხორციელებისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება

მონაცემები:
• ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებებში (შესა-

ბამის პროგრამებში/პროექტებში) მონაწილეთა განაწილება გენდერულ ჭრი-

ლში, მათ შორის პროფილური მიმართულებებისა და მიზნობრივი ჯგუფების 

მიხედვით

• ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებების (შესა-

ბამისი პროგრამები/პროექტები) განხორციელებისა და მათში ჩართულობის 

მაჩვენებლები თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით გენდერულ ჭრილში

33 02: ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

ღონისძიებები:
• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ღონისძიებებში გენდერული 

ასპექტის გათვალისწინება 

• თანამშრომელთა ცნოებიერებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

ლექციების/კურსების ჩამოყალიბებისას გენდერული ასპექტის გათვალისწი-

ნება

მონაცემები:
• კულტურული ღონისძიებების მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში - 

ღონისძიებათა ტიპების მიხედვით (მათ შორის, საერთაშორისო თეატრალური 

ფესტივალები, საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები, საერთაშორისო 

კინოფესტივალები, საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალები, საერთა-

შორისო გამოფენები, საერთაშორისო კონკურსები, საერთაშორისო გამოცე-

მები, საერთაშორისო ახალი დადგმები, საერთაშორისო საიუბილეო ღონის-

ძიებები, რეგიონებში განხორციელებული ღონისძიებები და ა.შ.)

• საგრანტო პროგრამებში მონაწილეთა/განაცხადების რაოდენობა გენდერულ 
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ჭრილში, პროგრამების ტიპების მიხედვით

• გრანტის მიმღებთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, პროგრამების ტიპების 

მიხედვით

• შემოქმედებით პროექტებში მონაწილეთა/განაცხადთა რაოდენობა გე-

ნდერულ ჭრილში, პროექტების ტიპების მიხედვით

• დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა ავტორების მიხედვით, გენდერულ 

ჭრილში, პროექტების ტიპების მიხედვით

• კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში

• კვალიფიკაციის ასამაღლებელი შესაბამისი ლექციების/კურსების მონაწილე 

თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

33 03: სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა

ღონისძიებები:
• საგანმანათლებლო აქტივობების შესახებ წარმოებული საინფორმაციო კა-

მპანიების მოცვის მაჩვენებლები

მონაცემები:
• ახლადჩარიცხულ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (enrollment 

number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ტიპების მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების 

დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 

უმაღლესი სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპო-

რტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო პროფესიული გა-

ნათლების დაწესებულებები)

• ახლადჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (enrollment 

number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ტიპების მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების 

დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, 

უმაღლესი სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპო-

რტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო პროფესიული გა-

ნათლების დაწესებულებები)

• იმ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა 

(graduation number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულებების ტიპების მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო გა-

ნათლების დაწესებულებები,

სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სახე-
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ლოვნებო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო განათლების 

დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებუ-

ლებები)

• იმ სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა 

(graduation number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებების ტიპების მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

განათლების დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების და-

წესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, უმა-

ღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო პრო-

ფესიული განათლების დაწესებულებები)

• იმ მოსწავლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა 

(graduation number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებების ტიპების მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

განათლების დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების და-

წესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, უმა-

ღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო პრო-

ფესიული განათლების დაწესებულებები)

• იმ სტუდენტების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ვინც დაამთავრა სწავლა 

(graduation number) სახელოვნებო და სპორტული საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებების ტიპების მიხედვით (მათ შორის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

განათლების დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სასპორტო განათლების და-

წესებულებები, უმაღლესი სახელოვნებო განათლების დაწესებულებები, უმა-

ღლესი სასპორტო განათლების დაწესებულებები, უმაღლესი სასპორტო პრო-

ფესიული განათლების დაწესებულებები)

33 05: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

ღონისძიებები:
• მასობრივი სპორტის პოპულარიზების ღონისძიებების განსაზღვრისა და გა-

ნხორციელებისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება 

• აქტივობების შესახებ წარმოებული საინფორმაციო კამპანიების მოცვის მაჩ-

ვენებლები

მონაცემები:
• მასობრივი სპორტის პოპულარიზების ღონისძიებებით დაფარული მოსახლე-

ობის განაწილება გენდერულ ჭრილში

• მასობრივი სპორტის პოპულარიზების ღონისძიებებში მონაწილეების განაწი-
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ლება გენდერულ ჭრილში, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულე-

ბის მიხედვით

• ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებების რაოდენობა

• რეგისტრირებულ ქალ და მამაკაც სპორტსმენთა რაოდენობა

• ქალ და მამაკაც მწვრთნელ-მასწავლებელთა რაოდენობა

• სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული კა-

მპანიების რაოდენობა რეგიონებსა და ქალაქებში

• სხვადასხვა სპორტის განვითარების პროგრამა/სტრატეგია, რომლებიც ითვა-

ლისწინებს გენდერულ ფაქტორს

35 05: შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა

ღონისძიებები:
• ტრეფიკინგის საფრთხეების, სამუშაო ადგილზე ქალთა შევიწროებისა და ძა-

ლადობის, დისკრიმინაციის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი საინფორ-

მაციო კამპანიების რაოდენობა რეგიონებსა და ქალაქებში

• შრომის ბაზარზე დისკრიმინაციის (მათ შორის გენდერის ნიშნით), პროფესია-

თა სეგრეგაციის შესახებ განხორციელებული კვლევების რაოდენობა

• სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამისი უწყების თანამშრომელთა 

გადამზადება შრომის ბაზარზე დისკრიმინაციის შესახებ

მონაცემები:
• მიღებული განათლების ბოლო საფეხურის დასრულებიდან დასაქმებამდე 

დროის საშუალო ინტერვალი

• რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა გენდერულ-ასაკობრივ 

ჭრილში

• რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა სფეროების მიხედვით, 

გენდერულ ჭრილში

• დასაქმებულთა რაოდენობა სფეროების მიხედვით, გენდერულ ჭრილში

• კერძო სექტორში არამმართველობით დონეზე დასაქმებულთა რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში

• კერძო სექტორში მმართველობით დონეზე, დონეების მიხედვით დასაქმებუ-

ლთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• კერძო სექტორში ბავშვის მოვლის ან/და ბავშვის შვილად აყვანის გამო შვებუ-

ლებების ოდენობა და ხანგრძლივობა, გენდერულ ჭრილში

• კერძო სექტორში პროფესიული განვითარებისთვის შვებულებების ოდენობა 

და ხანგრძლივობა, გენდერულ ჭრილში
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• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არმოსიარულე ბავშვების რაოდე-

ნობა თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით

• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არმოსიარულე ბავშვების მშობლე-

ბის განაწილება დასაქმების მიხედვით (დასაქმებული-დაუსაქმებელი)

24 07: მეწარმეობის განვითარება

ღონისძიებები:
• პროგრამის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში გენდერული 

ასპექტის გათვალისწინება

მონაცემები:
• ბიზნესის მფლობელობის სტრუქტურის გენდერული დისტრიბუცია 1. ბიზნესის 

სამართლებრივი ფორმის და 2. თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით

• პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული მეწარმეების რაოდენობა გე-

ნდერულ ჭრილში

• პროგრამის დაფინანსების მისაღებად შეტანილი განაცხადების რაოდენობა 

გენდერულ ჭრილში

• „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპო-

ნენტით სარგებლობის მონაცემები გენდერულ ჭრილში 

• სესხის მქონე მეწარმეების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• ექსპორტიორი მეწარმეების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

• მეწარმეთა მიერ საშუალო დასაქმების მაჩვენებელი გენდერულ ჭრილში

• საშუალო მოგება მეწარმეებისთვის გენდერულ ჭრილში

• პროგრამის შესახებ განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიების ტიპები 

და ოდენობა

• პროგრამის ბიზნეს სერვის ცენტრების რაოდენობა რეგიონულ ჭრილში.

24 08: საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

ღონისძიებები:
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების დაგეგმვის/განხო-

რციელების პროცესში გენდერული ასპექტის გათვალისწინება

მონაცემები:
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებში მიმართვიანობის/

დაინტერესებისა და მონაწილეობის დონე გენდერულ ჭრილში პროექტების 
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მიხედვით (მათ შორის, „სტარტაპ საქართველო“, ფაბლაბ ტექნოპარკი, ინოვა-

ციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტოს სხვა პროექტები)

• პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებში მიმართვიანობის/

დაინტერესებისა და მონაწილეობის დონე გენდერულ ჭრილში პროექტების 

მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების/რეგიონების დონე-

ზე

• პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებში მიმართვიანობის/

დაინტერესებისა და მონაწილეობის დონე გენდერულ ჭრილში პროფილური 

მიმართულებების მიხედვით






