
მიზანი 1:

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი
მართვა ხორციელდება მიზნის 

შესაბამისად

ნატოსთან სრულად თავსებადი 

თავდაცვის მართვა ხორციელდება 
მიზნის შესაბამისად და ეფექტიანად

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი საშუალო მაღალი

ამოცანა 1.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

მიმდინარეობს გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ინტეგრირებისა 
და ამოცანით მართვისთვის საჭირო 

კონცეპტუალური და ნორმატიული 

ჩარჩოს შემუშავება.

ინტეგრირებული გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი და ამოცანით 

მართვა ხორციელდება სამინისტროსა 
და შტაბის დონეზე

ინტეგრირებული 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი და ამოცანით მართვა 
ხორციელდება სამინისტროს, 

შტაბის და სარდლობების 

დონეზე.

ინტეგრირებული 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი და ამოცანით მართვა 
ხორციელდება ყველა დონეზე.

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი პირველი დონე მეორე დონე მესამე დონე მეხუთე დონე

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 
აღსრულების პროცესი 

მიმდინარეობს
 გენერალური შტაბის დონეზე

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 
აღსრულების პროცესი მიმდინარეობს 

სარდლობის დონეზე

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 
აღსრულების პროცესი 

მიმდინარეობს ბრიგადის 

დონეზე

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 
აღსრულების პროცესი 

მიმდინარეობს ბატალიონის 

დონეზე

რისკი:

გავლენის ინდიკატორი 

1.2: სთძ-ის საბრძოლო მზადყოფნის მაჩვენებელი

საბაზისო

თავდაცვის სამინისტროს და თავდაცვის ძალების 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ინტეგრირებისა და ამოცანით 

მართვის დონე

საბაზისო

საბაზისო

2030

მაღალი

თავდაცვის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება

სამიზნე
დადასტურების წყარო

საქართველოს თავდაცვისა და 
შეკავების გაძლიერების 

ინიციატივის (GDDEI) 

ანგარიშები	

2030
საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს რეფორმების 

კოორდინაციისა და 
მონიტორინგის დეპარტამენტის 

მიერ მომზადებული ,,რისკის 

მართვის წლიური ანგარიში''; 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროში რისკის მართვის 

პროცესის შიდა აუდიტორული 

შემოწმების ანგარიში

ნატოსთან სრულად თავსებადი თავდაცვის მართვა 
ხორციელდება მიზნის შესაბამისად და ეფექტიანად

სამიზნე
დადასტურების წყარო

საბოლოო

თავდაცვის სტრატეგიული 

მიმოხილვა 2021-2025-ის და 2026-

2030-ის იმპლემენტაციის 

გეგმების წლიური შეფასებები

დადასტურების წყარო
საბოლოო

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

გავლენის ინდიკატორი 

1.1:
ნატოსთან თავსებადი თავდაცვის მართვის 

შესაბამისობის და ეფექტიანობის დონე

საბაზისო

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს რეფორმების 

კოორდინაციისა და 
მონიტორინგის დეპარტამენტის 

მიერ მომზადებული რისკის 

მართვის წლიური ანგარიში'; 

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროში რისკის მართვის 

პროცესის შიდა აუდიტორული 

შემოწმების ანგარიში

დადასტურების წყარო

საქართველოს თავდაცვისა და 
შეკავების გაძლიერების 

ინიციატივის (GDDEI) ანგარიშები

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.2:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში რისკის 

მართვის სისტემის მოწიფულობის დონე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.3:
რესურსების მართვის სისტემის დეცენტრალიზაციის 

დონე

მიმართულება I:  თავდაცვა და უსაფრთხოება

სამიზნე
დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

დოკუმენტების დამტკიცების პროცედურების გაჭიანურება; რისკის შეფასების კრიტერიუმები ვერ უზრუნველყოფს რისკების ობიექტურად შეფასებას; საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა

სამიზნე



ამოცანა 1.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 40% 60% 80% 100%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 50% 70% 90% 100%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 80% მინიმუმ 84% მინიმუმ 86% მინიმუმ 90%

რისკი:

ამოცანა 1.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

60%-ით აკმაყოფილებს შიდა ბაზრის 

მოთხოვნას (თავდაცვის 

სამინისტრო, სხვადასხვა 
სახელმწიფო სტრუქტურები და 
კერძო ორგანიზაციები), ხოლო 

საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნას - 

40%-ით.

10%-იანი ზრდა 10%-იანი ზრდა 10%-იანი ზრდა

რისკი:

ამოცანა 1.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 20 23 27 30

თავდაცვის სტრატეგიული 

მიმოხილვა 2021-2025-ის და 2026-

2030-ის იმპლემენტაციის 

გეგმების წლიური შეფასებები

სამიზნე
დადასტურების წყარო

ხელმოწერილი ორმხრივი 

თანამშრომლობის გეგმები და 
შეთანხმებები/ურთიერთგაგების 

მემორანდუმები. მომზადებული 

ანგარიშები        

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.2:

გვარეობაზე მორგებული საგანმანათლებლო 

შესაძლებლობების ნატოს სტანდარტებთან 

მიახლოების მაჩვენებელი

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.3:

თავდაცვის სამინისტროს წვრთნებისა და 
განათლების განახლებული ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების მაჩვენებელი

საბაზისო

თავდაცვის ძალების  

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების გეგმების 

შესრულების ანგარიშები

პრიორიტეტების ცვლილება; პანდემია; რეკრუტირების დაბალი მაჩვენებელი; შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსის გადინება; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

სამხედრო მრეწველობის განვითარება                

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

თავდაცვის სტრატეგიული 

მიმოხილვა 2021-2025-ის და 2026-

2030-ის იმპლემენტაციის 

გეგმების წლიური შეფასებები

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსის გადინება; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

საერთაშორისო თანამშრომლობის ეფექტიანად წარმართვა                       

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.1:

სთძ-ს ყველა დონეზე (ტაქტიკური, ოპერატიული და 
სტრატეგიული) ნატოს BI-SC-075-003 სწავლების 

სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად 

დაგეგმილი, აღსრულებული და შეფასებული 

სწავლებების პროცენტული მაჩვენებელი 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.3.1:
სსიპ დელტას პროდუქტიულობის გაზრდილი 

მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.1:

ნატოს წევრი ქვეყნების რაოდენობა, რომელიც 

თანაშრომლობს საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროსთან  

ნატოს მიერ წარმოდგენილი 

შეფასების და რეკომენდაციის 

წერილები;

თვითშეფასების პროდუქტები;

ჩატარებული კურსების 

ბრძანებები;

SNGP IO (ინიციატივის მონახაზი)

დადასტურების წყარო

სამხედრო პერსონალის წვრთნისა და განათლების პროცესის გაუმჯობესება                

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სამიზნე



შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

მხოლოდ აშშ-სთან გაფორმებულია 
უსაფრთხოების სფეროში 

თანამშრომლობის სამწლიანი ჩარჩო 

ხელშეკრულება (2019-2022) და 
ურთიერთგაგების მემორანდუმი 

საქართელოს თავდაცვისა და 
შეკავების გაძლიერების 

ინიციატივის თაობაზე.

30% 50% 75%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

განსაზღვრულია შესასრულებელი 

ვალდებულებები ANP-ის, 

პარტნიორობის მიზნების, 

საქართველოს არსებითი პაკეტის 

SNGP-ის და ნატო-ს სხვა 
პროგრამების ფარგლებში.

ANP-ით განსაზღვრული 

ვალდებულებები - 80%; 

პარტნიორობის მიზნების ფარგლებში 

აღებული ვალდებულებები - 80% 

SNGP-ის 16 ინიციატივით 

განსაზღვრული ვალდებულებები - 

60% 

ნატო-ს სხვა პროგრამების ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებები - 80%

ANP-ით განსაზღვრული 

ვალდებულებები - 80%;

პარტნიორობის მიზნების 

ფარგლებში აღებული 

ვალდებულებები - 80% ; 

SNGP-ის 16 ინიციატივით 

აღებული ვალდებულებები - 

80% 

ნატო-ს სხვა პროგრამების 

ფარგლებში დაგეგმილი 

ღონისძიებები - 80%

ANP-ით განსაზღვრული 

ვალდებულებები -80%;

პარტნიორობის მიზნების 

ფარგლებში აღებული 

ვალდებულებები - 80%;

SNGP-ის 16 ინიციატივით 

აღებული ვალდებულებები - 

90%. 

ნატო-ს სხვა პროგრამების 

ფარგლებში დაგეგმილი 

ღონისძიებები - 80%

რისკი:

მიზანი 2: 3; 5; 16

შუალედური

წელი 2019 2025

მაჩვენებელი 35.6% 40%/45%

შუალედური

წელი 2019 2025

მაჩვენებელი
481 (დაღუპული)

7921 (დაშავებული)
-5%/10%

ამოცანა 2.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

ქ. თბილისის, აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის, 

ცენტრალური კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტებში 

გამიჯნულია ფუნქციები

ფუნქციების გამიჯვნის პროცესი 

განხორციელებულია დამატებით 3 

ტერიტორიულ ორგანოში

ფუნქციების გამიჯვნის 

პროცესი განხორციელებულია 
დამატებით 3 ტერიტორიულ 

ორგანოში

საპოლიციო დანაყოფებში 

ფუნქციების გამიჯვნის პროცესი 

განხორციელებულია 
ცენტრალური კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტსა და 
ყველა ტერიტორიულ ორგანოში

რისკი:

საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და მართლწესრიგი 

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

ANP და  PARP PG-ის შეფასების 

დოკუმენტები

ასოცირების შეთანხმებისა და 
ასოცირების დღის წესრიგის 

შესრულების შეფასების 

დოკუმენტი

უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური გარემოს ცვლილება

დადასტურების წყარო

ხელმოწერილი ორმხრივი 

თანამშრომლობის გეგმები და 
შეთანხმებები/ურთიერთგაგების 

მემორანდუმები. მომზადებული 

ანგარიშები

საბაზისო
სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.2:

ქვეყნების წილი, სადაც თანამშრომლობის 

ერთწლიანი გეგმები გახდა მრავალწლიანი

ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღებული 

ვალდებულებების შესრულების დონე
ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.3:

გავლენის ინდიკატორი 

2.1:
დანაშაულის გახსნის პროცენტული (%) წილი

გავლენის ინდიკატორი 

2.2:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად 

გამოწვეული სიკვდილიანობისა და დაშავების 

რაოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.1:

საქართველოს მასშტაბით საპოლიციო დანაყოფების 

კომპეტენციები  გამიჯნულია საგამოძებო, საუბნო 

და ოპერატიული მიმართულებებით

დადასტურების წყარო

შსს-ს სისხლის სამართლის 

სტატისტიკა

დადასტურების წყარო

შსს-ს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა და 
სისხლის სამართლის 

დანაშაულის სტატისტიკა;

დადასტურების წყარო

შესაბიმისი სამართლებრივი 

აქტები

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

საბოლოო

2030

-10%/15

საპოლიციო საქმიანობის და საგამოძიებო სისტემის განვითარება

სამიზნე

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი, საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

დანაშაულთან ბრძოლის გაუმჯობესება და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო

სამიზნე

საბოლოო

2030

45%/50%



ამოცანა 2.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
35427 (ასკ)
 5839 (სსკ)

-2%/5% - 5%/10% - 10%/15%

რისკი:

ამოცანა 2.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3 წთ 23 წმ 2 წთ 23 წმ (-30%-ით) 2 წთ 2 წმ (-40%-ით) 1 წთ 42 წმ (-50%-ით)

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 84% 87% 90% 93%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 10 წთ 9 წთ 30 წმ (5%-ით) 9 წთ(10%-ით) 8 წთ 30 წმ(15%-ით)

რისკი:

ამოცანა 2.4 :

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 24 ქვეყანა, ევროპოლი და ნატო 26 28 30

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 8891   + 10 %   + 20 %   + 30 %

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 34 37 41 44

რისკი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.4.3 :

ქვეყნების რაოდენობა, რომლებთანაც 

გაფორმებულია საერთაშორისო 

შეთანხმებები/მემორანდუმები

საშუალო რეაგირების დრო (სსიპ - საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112“-ში 

შეტყობინების შემოსვლიდან საქმის შესაბამის 

მორეაგირე სამსახურ(ებ)თან გაგზავნის)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3.2 :

სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის 

ცენტრის „112“ სერვისების შესახებ გამოკითხულ 

მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დრო (საშუალო 

მაჩვენებელი) დასახლებულ ტერიტორიებზე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3.3 :

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.4.1 :
პოლიციის ატაშეების ქსელის მიერ დაფარული 

საზღვარგარეთის ქვეყნების რაოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.4.2 : გაცვლილი ოპერატიული ინფორმაციის რაოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3.1 :

სამიზნე

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ანგარიში

დადასტურების წყარო

შსს ცენტრალური კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტის  

ანგარიში

სამიზნე
დადასტურების წყარო

შესაბამისი 

ხელშეკრულება/მემორანდუმი

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან პროცესის დაყოვნება; საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე
დადასტურების წყარო

საბაზისო დადასტურების წყარო
სამიზნე

კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; პანდემია; საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

შსს-ს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა და 
სისხლის სამართლის 

დანაშაულის სტატისტიკა

შსს-ს მიერ მომზადებული 

ანალიზის დოკუმენტი

შსს-ს მიერ მომზადებული 

ანალიზის დოკუმენტი						

						

სსდ-საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახურის მიერ 

მომზადებული ანალიზის 

დოკუმენტი

დადასტურების წყაროსაბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი, საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის შესაძლებლობების განვითარება

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა 
(ასკ და სსკ)

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დონის ამაღლება



ამოცანა 2.5:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 192 +2%/5% +5%/10% +10%/15%

რისკი:

მიზანი 3: 16

შუალედური

წელი 2022 2025

მაჩვენებელი

N/A 

ჩატარდება შესაბამისი კვლევები, 

რომლის საფუძველზეც 

განისაზღვრება საბაზისო 

მაჩვენებელი

კვლევის შედეგად განისაზღვრება 
შუალედური მაჩვენებელი

ამოცანა 3.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 12% 25% 27% 35%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 20% 25% 30% 35%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტო - 35 წუთი; 

საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტი - 15 წთ.

10%-ით შემცირება 20%-ით შემცირება 30%-ით შემცირება

რისკი:

შსს-ს მიერ მომზადებული 

ანალიზის დოკუმენტი

დადასტურების წყარო

შსს-ს მიერ მომზადებული 

ანალიზის დოკუმენტი

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; პანდემია; საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.5.1:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - 
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მიერ საზღვრის  

უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ გამოძიების 

დაწყების რაოდენობა

გავლენის ინდიკატორი 

3.1:
შსს-ს სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების 

დონე (%-ით)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.1:

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ მოსახლეობისთვის 

მიწოდებული დისტანციური სერვისების 

პროცენტული წილი (%-ით)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო 

პოლიციის დეპარტამენტის მიერ მოსახლეობისთვის 

მიწოდებული დისტანციური სერვისების 

პროცენტული წილი (%-ით)

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

შსს-ს მიერ მომზადებული 

ანალიზის დოკუმენტი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.3:
შსს-ს სერვისების მიწოდების დრო (საშუალო 

მაჩვენებელი)

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო
საბოლოო

2030

ჩატარებული კვლევა 
მომხმარებელთა კმაყოფილების 

შესახებკვლევის შედეგად განისაზღვრება სამიზნე მაჩვენებელი

საზოგადოებრივი სერვისების განვითარება და მათზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

სახელმწიფო საზღვრის დაცვის გაძლიერება

სამიზნე
დადასტურების წყარო

შსს-ს სისხლის სამართლის 

დანაშაულის სტატისტიკა

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; საერთაშორისო/დონორი ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლები ინტერესი; საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

საზოგადოების მომსახურების ეფექტიანობის გაზრდა მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო



მიზანი 4: 16

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 4% 3.4% (-15%-ით)

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი

არსებული ინფრასტრუქტურული 

და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 
მეტწილად აკმაყოფილებს 

მიმდინარე საჭიროებებს

30%

ამოცანა 4.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3035 3490 (15%ით)        3945 (30%-ით)	 	4552 (50%-ით)

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 1435 ლარი         1685 ლარი (250 ლარით) 1810 ლარი (375 ლარით)         2060 ლარი (625 ლარით)

რისკი:

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030

შსს-ს მიერ მომზადებული 

ანალიზის დოკუმენტი50%

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსებისა და სოციალური გარანტიების განვითარება

დადასტურების წყაროსაბაზისო
სამიზნე

სსიპ საქართველოს შსს აკადემიაში წლიურად 

გადამზადებულ მსმენელთა რაოდენობა (%-ით)
სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიის 

ანგარიში

შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტები

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; პანდემია; საკანონმდებლო/სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული შეფერხებები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული განვითარება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

პოლიციელთა საშუალო შრომის ანაზღაურება 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.2:

გავლენის ინდიკატორი 

4.1:

გავლენის ინდიკატორი 

4.2:

კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინების 

მაჩვენებელი (%-ით)

განახლებული (მზარდი საჭიროების შესაბამისად) 

ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზის  პროცენტული მაჩვენებელი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო
საბოლოო

2030
შსს ადამიანური რესურსების 

მართვის დეპარტამენტის მიერ 

მომზადებული ანალიზის 

დოკუმენტი
2.8% (-30%-ით)

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე



ამოცანა 4.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 39 115 175 329

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3 58 87 147

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 756 1686 2616 3000

რისკი:

მიზანი 5: 16

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 25% 40%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი N/A >40%

შესაბამისი შესრულებული 

ხელშეკრულებები

დადასტურების წყარო

შესაბამისი შესრულებული 

ხელშეკრულებები

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

შსს-ს ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

სამიზნე

2030 სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში
>60%

შესაბამისი შესრულებული 

ხელშეკრულებები

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

დანაშაულის პრევენცია და პრობაცია

დანაშაულის პრევენციის ხელშეწყობა მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო

60%

სამიზნე

სამიზნე
დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030 სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში

საბაზისო დადასტურების წყარო
საბოლოო

შს სამინისტროს სარგებლობაში არსებული 

განახლებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა 

ახალაშენებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა

შს სამინისტროს ავტოპარკის ახალი ავტომობილების 

რაოდენობა

არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის 

წარმატებით დასრულებული საქმეების წილი (%)

მედიაციის წარმატებით დასრულებულ საქმეებში 

მხარეთა კმაყოფილების მაჩვენებელი (%)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.2.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.2.3:

გავლენის ინდიკატორი 

5.1:

გავლენის ინდიკატორი 

5.2:



ამოცანა 5.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 112 350 600 1 000

რისკი:

ამოცანა 5.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 10 20 >60 >100

რისკი:

მიზანი 6: 16

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი N/A 40%

ამოცანა 6.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 20% 40% 60% 80%

რისკი:

მიზანი 7: 16

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 15% 40%

პანდემიის თანმხლები გამოწვევები; რეგიონების მიხედვით ჩადენილ დანაშაულთა მაჩვენებელი; საბიუჯეტო სახსრების ხელმისაწვდომობა; მედიატორის პროფესიის შემსწავლელი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების არარსებობა

პრობაციის სისტემის მართვის გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო
საბოლოო

2030

80%

პრობაციონერთა კონტროლისა და მომსახურების სისტემის გაუმჯობესება

საბაზისო
სამიზნე

სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში

Probbox-ის მოწყობილობების შესაქმნელად საჭირო ბიუჯეტის სიმწირე

სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში

დადასტურების წყარო

პენიტენციური სისტემა

პენიტენციურ სისტემაში უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო
საბოლოო

2030
სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის ანგარიში
70%

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ კანონთან კონფლიქტში მყოფ და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

დადასტურების წყარო

სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში

დადასტურების წყარო

სსიპ დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში

საბაზისო
სამიზნე

არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში სამიზნე ჯგუფის არასრულწლოვნების გადმომისამართების დაბალი მაჩვენებელი; არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში საჭირო სპეციალისტების სიმწირე; რეგიონებში ცენტრების გახსნასთან 

დაკავშირებით ბიუჯეტის სიმწირე

აღდგენითი მართლმსაჯულების, სისხლის სამართლის მედიაციის სერვისსა და მედიატორებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

საბაზისო
სამიზნე

პენიტენციური დაწესებულებების წილი (%) 

მსჯავრდებულთა გაუმჯობესებული უფლებრივი 

მდგომარეობით

პრობაციონერთა ელექტრონული კონტროლის და 
მომსახურების ახალი მექანიზმით მოსარგებლე 
პრობაციონერთა წილი (%)

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს 

მიუღწეველ კანონთან კონფლიქტში მყოფ და 
რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა 
რაოდენობა, რომლებიც ჩართული არიან 

რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სერვისებში

მედიატორთა სერვისზე მიღებული მიმართვების 

რაოდენობა

გავლენის ინდიკატორი 

6.1:

პრობაციონერთა ელექტრონული კონტროლისა და 
მომსახურების ახალი მექანიზმით მოსარგებლე 
ბენეფიციართა კმაყოფილების მაჩვენებელი (%)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.1.1:

გავლენის ინდიკატორი 

7.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.1:



ამოცანა 7.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 51 100 150 300

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 508 1 500 4 000 5 700

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 30% 50% 80%

რისკი:

ამოცანა 7.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
ინფრასტრუქტურის განახლების 

პროცესი  დაწყებულია პენიტენციურ 

დაწესებულებათა 30%-ში
>30% >50% >70%

რისკი:

მიზანი 8: 16, 17

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 53 66

ამოცანა 8.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 24 31 35 39

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 29 35 41 47

რისკი:
მოლაპარაკებების პროცესის შეფერხება; მეორე სახელმწიფოს მხრიდან თანამშრომლობის ნაკლებობა

მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის ხელშეწყობა

იუსტიციის სამინისტროს 

ანგარიში

დადასტურების წყარო

იუსტიციის სამინისტროს 

ანგარიში

სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის მსჯავრდებულთა 
რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის დეპარტამენტის 

ანგარიშები

იუსტიციის სამინისტროს 

ანგარიში

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

86

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ პირთა ინტერესებისა და უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების გზით 

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge;

მემორანდუმების რეესტრი

დადასტურების წყარო

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge;

მემორანდუმების რეესტრი

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და უცხო 

ქვეყნის კომპეტენტურ უწყებებს შორის 

ურთიერთანამშრომლობის 

შეთანხმების/მემორანდუმების რაოდენობა

დადასტურების წყარო

 ფორსმაჟორი: პანდემია ან მსგავსი ტიპის წინააღმდეგობა; მოტივაციის ნაკლებობა; არასაკმარისი დაფინანსება; გაჭიანურებული საპროექტო სამუშაოები.

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

ფორსმაჟორი: პანდემია ან მსგავსი ტიპის წინააღმდეგობა; მოტივაციის ნაკლებობა; არასაკმარისი დაფინანსება.

ბრალდებულების/მსჯავრდებულებისა და პენიტენციური სისტემის მოსამსახურეების საჭიროებებზე მორგებული გარემოს შექმნა

საბაზისო
სამიზნე

დასაქმების პროგრამებში ჩართულ მსჯავრდებულთა 
რაოდენობა

პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

პროგრამებში ჩართულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა

ციფრული უნივერსიტეტის მეშვეობით, 

პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში 

განათლებამიღებული მსჯავრდებულების 

მაჩვენებელი, უმაღლესი განათლების მიღების 

მსურველთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით

პენიტენციურ დაწესებულებების წილი (%) 

განახლებული ინფრასტრუქტურით

მრავალმხრივი და ორმხრივი  

შეთანხმებების/მემორანდუმების რაოდენობა 
სამართლებრივ სფეროში

სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სფეროში 

სამართლებრივი ურთიერთდახმარების 

მარეგულირებელი მრავალმხრივი და ორმხრივი 

შეთანხმებების რაოდენობა

საერთაშორისო ურთიერთობები სამართლებრივ სფეროში

სამართლებრივ სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო
საბოლოო

2030
საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge;

მემორანდუმების რეესტრი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.2.1:

გავლენის ინდიკატორი 

8.1:

http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/


მიზანი 9: 16

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი N/A შემცირებულია 5%-ით

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 0 50%

ამოცანა 9.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0% 30% 60% 100%

რისკი:

ამოცანა 9.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 >3 >4 >6

რისკი:

ამოცანა 9.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 7 60 130 200

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 5 10 15

რისკი:

სამართალშემოქმედებითი პროცესი

კანონმდებლობისა და სამართალშემოქმედებითი პროცესის განვითარება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

საბაზისო დადასტურების წყარო

კვალიფიციური კადრების დეფიციტი; ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსის ნაკლებობა

პროცესის ორგანიზაციულ/ფინანსურ მხარესთან დაკავშირებული სირთულეები

საკანონმდებლო აქტების განახლება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

საბოლოო

2030

80%

სისტემატიზაციის ხარისხისა და სამართლებრივი სიცხადის გაუმჯობესებისათვის კანონმდებლობის ფართომასშტაბიანი კოდიფიკაცია

საბაზისო დადასტურების წყარო
სამიზნე

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

დადასტურების წყარო

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

სამიზნე

საბოლოო

2030

შემცირებულია 10%-ით

საკანონმდებლო პროცესის კოორდინაციასა და წარმართვასთან დაკავშირებული სირთულეები; პარალელურად წარმართული სამართალშემოქმედება

სამეცნიერო დასკვნებსა და სიღრმისეულ ანალიტიკაზე დაფუძნებული სამართალშემოქმედების განვითარების ხელშეწყობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო

შერჩეულ ერთ სფეროში კოდიფიკაციის შედეგად 

შემცირებული საკანონმდებლო აქტების წილი

განახლებული საკანონმდებლო აქტების (კოდექსები, 

კანონები) წილი

საკანონმდებლო ბაზის კოდიფიცირების დონე (%)

საკანონმდებლო აქტების რაოდენობა, რომლებიც 

მიღებულია რეგულირების გავლენის შეფასების 

შემდეგ

აფხაზურ, ოსურ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 
ნათარგმნი  კანონმდებლობის რაოდენობა

საბჭოთა რუდიმენტებისა და მოძველებული 

ტერმინების განახლების მიზნით, 

შეცვლილი/თავიდან დამტკიცებული და 
გაუქმებული კანონების საერთო რაოდენობა 

გავლენის ინდიკატორი 

9.1:

გავლენის ინდიკატორი 

9.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.3.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.3.2:

http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/


მიზანი 1: 1; 2; 8; 10

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 10.4% 5.2%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 49.4% 42.5%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 17.5% 14.9%

ამოცანა 1.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი -6.1% -2.3% -1.8% -1.5%

რისკი:

2030

10.7%

ფისკალური კონსოლიდაცია და ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება

სამიზნე

პანდემია; დამატებითი გაუთვალისწინებელი საგარეო შოკების რეალიზება

2030

35.0%

2030 საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge

5%

სამიზნე
დადასტურების წყარო 

საბოლოო

სამიზნე

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი
mof.ge

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

მიმართულება II:  ეკონომიკური განვითარება

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის  უზრუნველყოფა და ეკონომიკის სტრუქტურულ გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული 

პოლიტიკის განხორციელება

გავლენის ინდიკატორი 

1.1: მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

1.2: მთავრობის ვალის მშპ-სთან ფარდობის მდგრადობის დონე

საბაზისო

აბსოლუტური სიღარიბის დონე (%) 

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

1.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.1: ბიუჯეტის ბალანსი მშპ-თან

საბაზისო

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი
mof.ge 

დადასტურების წყარო 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი; 

mof.ge 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/


ამოცანა 1.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 59.9% 51.0% 48.6% 46.3%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი -10.1% -6.2% -3.8% -3.0%

რისკი:

ამოცანა 1.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 3 5 6

რისკი:

ამოცანა 1.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 19.50% 26.00% 36.40% 40.40%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 9.6% 20.0% 25.0% 30.0%

რისკი:

საგარეო მოწყვლადობის შემცირება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.2: მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-სთან

საბაზისო

ოპტიმიზირებული საგადასახადო შეღავათების რაოდენობა

საბაზისო

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.3.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.1:
მთავრობის ვალის პორთფელში ლარში დენომინირებული 

ვალის წილი

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.2:
მთავრობის ფასიანი ქაღალდებისთვის არარეზიდენტი 

ინვესტორების წილი

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.1: დოლარიზაციის მაჩვენებელი (დეპოზიტების)

სამიზნე

სამიზნე

პანდემია; დამატებითი გაუთვალისწინებელი საგარეო შოკების რეალიზება

ეკონომიკის სტრუქტურულ გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელება

სამიზნე

საკითხების მოცულობისა და კომპლექსურობიდან გამომდინარე ანალიზის ან/და პოლიტიკის იმპლემენტაციის პროცესში წარმოქმნილმა სირთულეებმა შესაძლოა შეაფერხოს ან/და დროში გადაავადოს ზოგიერთი გადაწყვეტილება

ვალის მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესება

სამიზნე

სამიზნე

გაუთვალისწინებელი საგარეო თუ საშინაო შოკების რეალიზება

დადასტურების წყარო 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი;

nbg.gov.ge

დადასტურების წყარო 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი;

nbg.gov.ge 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge

დადასტურების წყარო 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი
mof.ge

დადასტურების წყარო 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი
mof.ge 

დადასტურების წყარო 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი
nbg.gov.ge

http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/


ამოცანა 1.5:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
დივიდენდი 59 მლნ 

ლარი
150 მლნ ლარი 300 მლნ ლარი 350 მლნ ლარი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0.0% 0.5 1.0 2.0

რისკი:

მიზანი 2: 8; 9

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 87% 90%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი
2.3 მლრდ (ან მსოფლიო 

მოსახლეობის 30%)  

5.1 მლრდ (ან მსოფლიო 

მოსახლეობის 65%)  

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 4 243 მლნ აშშ დოლარი  34% ზრდა

სამიზნე

საბოლოო

2030

5.6 მლრდ (ან მსოფლიო მოსახლეობის 

72%)  

სამიზნე

საბოლოო

2030

50% ზრდა

გავლენის ინდიკატორი 

2.1:
თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ქვეყნების წილი 

საქართველოს ექსპორტში 

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

2.2:
თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით  ბაზრის მომხმარებლების 

რაოდენობა

გავლენის ინდიკატორი 

2.3: ექსპორტის მოცულობა   

საბაზისო

საგარეო ვაჭრობა

საგარეო ვაჭრობის განვითარება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.1:
სახელმწიფო საწარმოების მიერ ბიუჯეტში გადახდილი 

დივიდენდი

საბაზისო

საბიუჯეტო გადასესხებების შემცირების შედეგად 

გამოთავისუფლებული ფისკალური სივრცე (პროცენტულად 

მშპ-სთან, ნაზარდი ჯამი)

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.2:

სახელმწიფო კორპორაციების კორპორატიზაცია

სამიზნე

სამიზნე

ჩართული მხარეების დიდი რაოდენობის და მათი პოტენციურად განსხვავებული ხედვების გამო რეფორმის ამა თუ იმ კომპონენტზე კონსენსუსის მიღწევა 

საბაზისო

სამიზნე

საბოლოო

2030

93%

დადასტურების წყარო 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი
mof.ge

დადასტურების წყარო

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ-

გვერდი;

economy.ge 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ-

გვერდი;

economy.ge

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ-

გვერდი; 

economy.ge

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge

დადასტურების წყარო 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი
mof.ge

http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.mof.ge/
http://www.mof.ge/


ამოცანა 2.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 46 49 51 53

რისკი:

ამოცანა 2.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024

მაჩვენებელი 54% (167 აქტი) 83% (256 აქტი) 

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 962 15% ზრდა 25% ზრდა 30% ზრდა

რისკი:

ამოცანა 2.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 440 700 1200 2000

რისკი:

სამიზნე

გლობალური ფორს-მაჟორი; პარტნიორი ქვეყნებიდან ნაკლები მზაობა; რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური მდგომარება; პანდემია

დადასტურების წყარო 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

წლიური ანგარიში

სამიზნე

გლობალური ფორს-მაჟორი; პარტნიორი ქვეყნებიდან ნაკლები მზაობა

საქართველოს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა

სამიზნე

2027

100% (309 აქტი) 

სამიზნე

ევროდირექტივებში ცვლილებების შეტანის შედეგად ადგილობრივ კანონმდებლობაში ცვლილებების ხელახალი შეტანის საჭიროება 

ექსპორტიორი და ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების მხარდაჭერა

გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით 

მოცული ქვეყნების რაოდენობა

საბაზისო

საბაზისო

დადასტურების წყარო 

Dcfta.gov.ge -ზე გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს ვებ-გვერდი; 

economy.ge 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge   

საგარეო ბაზრების დივერსიფიცირება (FTA)  

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3.1:

სსიპ-ის "აწარმოე საქართველოში" მიერ დაფინანსებული 

ექსპორტიორი ან ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და 
საშუალო კომპანიების/ბენეფიციარების რაოდენობა  

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.2.1:

„საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმების“ განხორციელების დონე

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.2.2:
ექსპორტიორი კომპანიების რაოდენობა ევროკავშირის 

ბაზარზე

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ- 

გვერდი
economy.ge

http://dcfta.gov.ge/
http://dcfta.gov.ge/
http://dcfta.gov.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.economy.ge/


მიზანი 3: 8; 9; 17

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 16.9% 55%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 21.9% 25%

ამოცანა 3.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 6.6% 6% 5% 5%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 15 17 20 25

რისკი:

სამიზნე

საბოლოო

2030

25%

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა   

სამიზნე

სამიზნე

ბიზნეს გარემოს გაუარესება; გლობალური და რეგიონალური არასტაბილურობა

მთლიანი ინვესტიციების მოცულობა  მშპ-სთან  

მიმართებით

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა  მშპ-სთან  
მიმართებით

ქვეყანაში გლობალური  ინდუსტრიის ლიდერი 

ინვესტორების რაოდენობა (Global Industry Leader) 

საბაზისო

საბაზისო

სამეწარმეო და საინვესტიციო საქმიანობა 

 საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

2030

50%

გავლენის ინდიკატორი 

3.1:

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge

საბაზისო

სააქციო კაპიტალის წილი პირდაპირ უცხოურ 

ინვესტიციებში

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

3.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.2:

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

წლიური ანგარიში

დადასტურების წყარო

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


ამოცანა 3.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი  303 500 000 ლარი 15% ზრდა 25% ზრდა 30% ზრდა

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
370 მლნ ლარი/6 

(კუმულაციური)
450 მლნ ლარი/6 750მლნ ლარი/8 1 მლრდ ლარი/10

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 17 ლარი 10% ზრდა 20% ზრდა 30% ზრდა

რისკი:

1 ლარ ინვესტიციაზე მოზიდული კერძო ინვესტიციის 

ოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.2.1:
სახელმწიფო ქონების განკარგვის შედეგად მიღებული 

ინვესტიციის მოცულობა (ლარი)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.2.2:

აწარმოე საქართველოში პროგრამების ფარგლებში 

გაცემული დაფინანსების მოცულობა/პროგრამების 

რაოდენობა  

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.2.3:

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

სამიზნე

პროგრამების ცნობადობის დაბალი დონე; ბიზნეს და ეკონომიკური გარემო ქვეყანაში და რეგიონში

 ადგილობრივი ინვესტიციების ხელშეწყობა

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

წლიური ანგარიში

სსიპ ქონების ეროვნული სააგენტოს 
ყოველწლიური ანგარიშები

დადასტურების წყარო 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

წლიური ანგარიში

დადასტურების წყარო 



მიზანი 4: 1; 2; 4; 5; 8; 9; 10

შუალედური

წელი 2019 2025

მაჩვენებელი 13.8 მლრდ ლარი 20% ზრდა

შუალედური

წელი 2019 2025

მაჩვენებელი 491 668  დასაქმებული 10% ზრდა 

შუალედური

წელი 2019 2025

მაჩვენებელი 28,077 ლარი 20% ზრდა

ამოცანა 4.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 27.7 მლრდ ლარი ზრდა 15% ზრდა 35% ზრდა 60%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 2.5 მლრდ. ლარი ზრდა 10% ზრდა 20% ზრდა 40%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 1582 3000 5000 7440

რისკი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.1: SMEs-მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 

საბაზისო

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

4.1: მცირე და საშუალო საწარმოების დამატებული ღირებულება 

საბაზისო

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

4.2:

გავლენის ინდიკატორი 

4.3: მცირე და საშუალო საწარმოთა მწარმოებლურობა

მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობა

სამიზნე

სამიზნე

შეზღუდული ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსი; კერძო სექტორის მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა; პანდემია

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.2:
მცირე და საშუალო საწარმოების ინვესტიციების მოცულობა  
ფიქსირებულ აქტივებში

საბაზისო

სსიპ-ის ,,აწარმოე საქართველოში'' პროგრამების 

ბენეფიციართა რაოდენობა (ინდუსტრიული და სასტუმრო 

კომპონენტი, უნივერსალური ინდუსტრიული კომპონენტი, 

მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამა, 
საკრედიტო-საგარანტიო სქემა)                    

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.3:

სამიზნე

საბოლოო

2030

60% ზრდა

50% ზრდა

მცირე და საშუალო საწარმოთა ოპერაციული გარემოს, სამეწარმეო უნარებისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

სამიზნე

სამიზნე

საბოლოო

2030

20% ზრდა 

სამიზნე

საბოლოო

2030

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

დადასტურების წყარო 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

წლიური ანგარიში

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი 

geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


მიზანი 5: 1; 8; 9; 10; 17 

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 17.99% 25.0%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი N/A Standalone

ამოცანა 5.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 9.70% 13% 15% 17.50%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 4.36% 5.50% 8% 11.00%

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

5.2:  MSCI ინდექსში საქართველოს პოზიცია 

ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების სახეობის, რაოდენობისა და ხელმისაწვდომობის ზრდა (მიწოდების ზრდა)

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი;

mof.gov.ge  

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების 
ცენტრალური დეპოზიტარის ვებ-

გვერდი; 

gcsd.ge 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებ-

გვერდი
gse.ge 

2030

საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებ-

გვერდი;

gse.ge 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი;

mof.gov.ge 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

37%

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030
MSCI  ინდექსის წლიური საჯარო 

გამოცემა/ანგარიში
Frontier 

კაპიტალის ბაზარი

კაპიტალის ბაზრის განვითარება 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

საბოლოო

გავლენის ინდიკატორი 

5.1: ბაზრის კაპიტალიზაცია შეფარდებული მშპ-სთან

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.1: საშინაო სახელმწიფო ვალის შეფარდება მშპ-სთან

საბაზისო

გამოშვებული კორპორაციული ობლიგაციების ჯამი 

შეფარდებული მშპ-სთან (IFI ბონდების გარეშე)

საბაზისო

http://mof.gov.ge/
http://mof.gov.ge/
http://mof.gov.ge/
http://mof.gov.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://www.gcsd.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/


შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3.93% 4.50% 6% 8.50%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3.14 9 15 25

რისკი:

ამოცანა 5.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 2 075 3 500 6 500 8 000

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 15.80% 17% 18% 19%

რისკი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.2: პორტფელური ინვესტიციების წილი მშპ-სთან

საბაზისო

ინსტიტუციური ინვესტორის ჯამური აქტივების 

ღირებულება (მილიონი ლარი)

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.4: აქციათა ვაჭრობის მოცულობა (მილიონი ლარი) 

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

საქსტატის ვებ-გვერდი;

geostat.ge 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებ-

გვერდი;

gse.ge 

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების 
ცენტრალური დეპოზიტარის ვებ-

გვერდი;

gcsd.ge 

შესაბამისი უცხო ქვეყნის 
ცენტრალური დეპოზიტარის ვებ-

გვერდები

დადასტურების წყარო 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებ-

გვერდი
gse.ge 

დაგეგმილი თანაფარდობის დარღვევა/გაუარესება; დაგეგმილი რეფორმების განხორციელების შეწყვეტა; მაკრო პარამეტრებით გამოწვეული შეფერხებები; სამართლებრივი ჩარჩოს მიღების შეფერხება;. საინვესტიციო ფონდების 

ბაზრის სტიმულირების მექანიზმების  განუვითარებლობა

ადგილობრივ კაპიტალის ბაზარზე ინვესტორთა ბაზის განვითარება (მოთხოვნის ზრდა)

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი;

nbg.gov.ge 

საპენსიო სააგენტოს ანგარიში;

დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახურის ვებ-

გვერდი
insurance.gov.ge 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი 

geostat.ge 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი 

nbg.gov.ge 

სადაზღვეო სექტორის აქტივების დაბალი წილი; საპენსიო სააგენტოს აქტივების ნელი ზრდა; მაკრო პარამეტრებით გამოწვეული შეფერხებები

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.3: სააქციო ბაზრის კაპიტალიზაციის შეფარდება მშპ-სთან

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://gse.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


მიზანი 6: 9; 15

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 547.5 მლნ ლარი 600 მლნ ლარი

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი -25.4 50 მლნ $

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 1.5 მლრდ. $ > 1.6 მლრდ. $

ამოცანა 6.1

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 4147 4500 5000 6000

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 81 მლნ ლარი 100 მლნ ლარი 200 მლნ ლარი 300 მლნ ლარი

რისკი:

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

6.2:
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  მოცულობა 
სამთომოპოვებით სექტორში 

საბაზისო

სამთომოპოვებითი მრეწველობის პროდუქტების 

ადგილობრივი ექსპორტის მოცულობა ($)

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

6.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.1.1:

გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების 
გათვალისწინებით გაცემული  წიაღითსარგებლობის 

ლიცენზიების რაოდენობა    

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.1.2:

წიაღითსარგებლობის ლიცენზიების განკარგვის შედეგად 

ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებული 

თანხის ოდენობა   

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

6.1:
დამატებული ღირებულების მოცულობა სამთომოპოვებით 

სექტორში

მინერალური რესურსების ბაზის განახლებასთან დაკავშირებული ფინანსური, ტექნიკური და რესურსული რისკები; ადგილობრივი თემების ცნობიერების ნაკლებობა და კონსულტაციის პროცესში ჩართულობის მზაობის არარსებობა

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

სსიპ მინერალური რესურსების 
ეროვნული სააგენტოს წლიური 

ანგარიში

დადასტურების წყარო 

სსიპ მინერალური რესურსების 
ეროვნული სააგენტოს წლიური 

ანგარიში

სამიზნე

საბოლოო

2030

80 მლნ $

სამიზნე

საბოლოო

2030

> 1.7 მლრდ. $ 

სამიზნე

სამთომოპოვებითი სექტორი

სამთომოპოვებითი სექტორის მდგრადი და გრძელვადიანი განვითარება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030

650 მლნ ლარი

სამიზნე

წიაღითსარგებლობის პროცესის ეფექტიანი მართვა 

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


მიზანი 7: 7

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 81% 77%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 4544 6 133 

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 5 4.73

ამოცანა 7.1

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3 555 4 569.1 5 981.5 7,327,6

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3 118 3 259 4 081 4 904

რისკი:

გავლენის ინდიკატორი 

7.2:

გავლენის ინდიკატორი 

7.3: ენერგიის მოხმარების ინტენსიურობა (ტჯ/მლნ. ლარი)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.1:
ბაზარზე გასული მომხმარებლების წლიური მოხმარების 
მოცულობა (გვტ.სთ)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.2:
არსებული გენერაციის დერეგულირებული წლიური 

მოცულობა (გვტ.სთ)

დადგენილ ვადაში ბაზრის პლატფორმების გაუმართაობა; საჯარო მომსახურების ორგანიზაციის პლატფორმის გაუმართაობა; ბაზრის პოტენციური მონაწილეების ტესტირების მიუხედავად ბაზარზე ვაჭრობის ახალი უნარ-ჩვევების 

გამოუმუშავებლობა

სამიზნე

საბოლოო

2030

სემეკის ვებ-გვერდი
gnerc.org

დადასტურების წყარო 

სახელმწიფო ელექტროსისტემის ვებ-

გვერდი; 

gse.com.ge 

სემეკის ანგარიში

დადასტურების წყარო

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

3.63

ენერგეტიკული ბაზრის განვითარება

სამიზნე

ენერგეტიკა

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის მდგრადობის უზრუნველყოფა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

დადასტურების წყარო 

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

7.1:
ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში განახლებადი ენერგიის 
წილი 

საბაზისო

საჭირო დადგმული სიმძლავრე კონკრეტული წლისთვის 

არსებული დეფიციტის დასაფარად (მგვტ) 

საბაზისო

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

საბოლოო

2030

ელექტროენერგიის ბალანსი - esco.ge

81%

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030
საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

10 166

სამიზნე

http://gnerc.org/
http://gnerc.org/
http://gse.com.ge/
http://gse.com.ge/
http://gse.com.ge/
http://gse.com.ge/
http://geostat.ge/
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ამოცანა 7.2

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

3,391

1) 21

2) 3,370

3) 0

4,067

1) 426

2) 3,531

3) 110

5,192

1) 853

2) 4,129

3) 210

6,265

1) 1,303

2) 4,592

3) 370

რისკი:

ამოცანა 7.3

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 24 31 55

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 700 2355 3055

რისკი:

ამოცანა 7.4

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 4 367 5 439 5 690 5 840

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 1 155 1 155 1 699 1 699

რისკი:

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.4.2:
თბოსადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრე (მგვტ.)  

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.3.1:

ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების 

შესაბამისად განახლებული საჯარო დაწესებულებების 

ფართობი (ათასი კვ.მ)

საბაზისო

ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების 

შესაბამისად აშენებული ახალი შენობების ფართობი (ათასი 

კვ.მ)

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.3.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.4.1:
აშენებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების 

სიგრძე  (კმ)     

საბაზისო

საბაზისო

განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ინვესტიციების სიმწირე; ბუნებრივი გარემო პირობები; გარემოსდაცვითი  და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები

ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა

სამიზნე

სამიზნე

პანდემიიდან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტების ამოქმედების შეფერხება; ვადების გახანგრძლივება

ენერგორესურსებზე წვდომისა და მიწოდების საიმედოობის უზრუნველყოფა  

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სს 'საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემის" წლიური 

ანგარიში

არტიტექტურის  სამსახურების 
დასკვნები; ენ.დანაზოგების 

დადასტურების (MRV) პლატფორმა

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი, გარემო ბუნებრივი პირობები

დადასტურების წყარო 

ექსპლუატაციაში მიღების 
დოკუმენტი

სამიზნე

ექსპლუატაციაში მიღების 
დოკუმენტი

დადასტურების წყარო 

ენ.დანაზოგების დადასტურების 
(MRV) პლატფორმა

დადასტურების წყარო 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.2.1:

განახლებადი ენერგიის სადგურების დადგმული 

სიმძლავრე, მგვტ 

1.        ქარის სადგურების დადგმული სიმძლავრე, მგვტ
2.        ჰიდრო სადგურების დადგმული სიმძლავრე, მგვტ
3.        მზე სადგურების დადგმული სიმძლავრე, მგვტ



მიზანი 8: 4; 9; 11

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი
2 143

მლნ ლარი ≥21%

ამოცანა 8.1

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი  ≈55%  ≥65%  ≥85% 100%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 23.2 მლნ ტ ≥ 25.5 მლნ ტ ≥ 27 მლნ ტ ≥34 მლნ ტ

რისკი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.2:
საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების (სარკინიგზო და 
საავტომობილო) მოცულობა 

საბაზისო დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ-

გვერდი
economy.ge 

ტრანსპორტის სექტორის დამატებული ღირებულება

ტრანს-ევროპულ სატრანსპორტო ქსელში (Core TEN-T 

Network) ფიზიკური ინტეგრაციის  მაჩვენებელი 

საბაზისო

ტრანსპორტი და ლოგისტიკა

საქართველოს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და მდგრადი, ეფექტიანი 

სატრანსპორტო კავშირების უზრუნველყოფა

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

2030

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
 geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

TEN-T-ს ანგარიში

≥55%

სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის და ქსელის განვითარება

სამიზნე

სამიზნე

პანდემიის და შექმნილი გლობალური ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინების შემცირება; განსახორციელებელი პროექტების დროში გაწელვა და გადავადება 

გავლენის ინდიკატორი 

8.1:

საბაზისო

http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


ამოცანა 8.2

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 48 საათი 60 წუთი 60 წუთი 60 წუთი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 27 გაზრდილია  20%-ით
გაზრდილია  40%-

ით

გაზრდილია 
 70%-ით

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 62 მინიმუმ 64 მინიმუმ 66 მინიმუმ 69

რისკი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.3:

სახმელეთო და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში 

გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმებების 
რაოდენობა

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.1:
საქართველოს ნავსადგურებში გემის მომსახურების დრო 

(დანერგილი ერთი ფანჯრის პრინციპი)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.2:
საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებულ მცურავ 
საშუალებათა რაოდენობა

საბაზისო

საბაზისო

დადასტურების წყარო 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტოს ვებ-გვერდი
mta.gov.ge 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტოს ვებ-გვერდი
mta.gov.ge 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ-

გვერდი
economy.ge 

პანდემია; პარტნიორი ქვეყნების დაბალი ინტერესი შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით; მოლაპარაკებების და შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების გაჭიანურება

სამიზნე

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საზღვაო და სახმელეთო ტრანსპორტის შემდგომი განვითარება და სატრანსპორტო კავშირების გაუმჯობესება

http://mta.gov.ge/
http://mta.gov.ge/
http://mta.gov.ge/
http://mta.gov.ge/
http://mta.gov.ge/
http://mta.gov.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/


ამოცანა 8.3

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 2.5 მლნ მგზავრი  ≥4.78 მლნ მგზავრი
 ≥5.95 მლნ 
მგზავრი

 ≥7.09 მლნ მგზავრი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 94-ე ადგილი 86≤ -ე ადგილი 86≤ -ე ადგილი 70≤ -ე ადგილი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 40 ≥45 ≥50 ≥55

რისკი:

მიზანი 9: 4; 8; 9; 10; 17

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 68 55

ციფრული ეკონომიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ქსელური მზაობის ინდექსი (NRI)

2030

30

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.1:
საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებში მგზავრების 

რაოდენობა

საბაზისო

საჰაერო დაკავშირებადობის ინდექსი (Improvement of Air 

Connective Index)

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.3:
სამოქალაქო ავიაციის სფეროში გაფორმებული 

ხელშეკრულებების რაოდენობა   

გავლენის ინდიკატორი 

9.1: საქართველოს პოზიცია ქსელური მზაობის ინდექსში (NRI) 

საბაზისო

საჰაერო მიმოსვლის სწრაფი აღდგენა და სამოქალაქო ავიაციის დარგის შემდგომი განვითარება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

ვებ-გვერდი
gcaa.ge 

დადასტურების წყარო 

IATA-ს ვებ-გვერდი
www.iata.org 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებ-

გვერდი
economy.ge 

ფრენების აღდგენისა და  ახალი მიმართულებების განვითარების დაბალი ტემპი პოსტ-კორონავირუსის პერიოდში

საბოლოო

საბაზისო

http://gcaa.ge/
http://gcaa.ge/
http://gcaa.ge/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/
http://economy.ge/


შუალედური

წელი 2017 2025

მაჩვენებელი 74 60

ამოცანა 9.1

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 139 2400 5000 8000

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 124 148 174 400

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 2 (საპილოტე) 3 (საპილოტე) 30

რისკი:

ამოცანა 9.2

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 0 1 2

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 1 1 2 2

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.2:

შავ ზღვაში არსებული ევროკავშირის ქვეყნებთან 

დამაკავშირებელი ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალების 

რაოდენობა

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.2:
სათემო ინტერნეტ ქსელებით დაფარული სოფლების 

რაოდენობა        

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.3: 5G ქსელებით დაფარული მუნიციპალიტეტების რაოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.1:
ტექნოლოგიური გიგანტების  (Google, Facebook, Amazon, 

Microsoft და ა.შ.) დატა ცენტრების  რაოდენობა

საბაზისო

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს 

ანგარიში;

მიღება-ჩაბარების აქტები

სამიზნე

დადასტურების წყარო საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

9.2:

საქართველოს პოზიცია საერთაშორისო 

სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) განვითარების 

ინდექსში

საბაზისო

ინტერნეტ საბითუმო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი  ქსელებით 

დაფარული დასახლებული პუნქტების სიგრძე (კმ)  

საბაზისო

მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურის განვითარება 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

საბაზისო

დადასტურების წყარო 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს 

ანგარიში;

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

ანგარიში;

ოპერატორების ვებ-გვერდები

შეზღუდული  ფინანსური რესურსი; კერძო სექტორის ინტერესის ნაკლებობა; მოსახლეობის წინააღმდეგობა

საქართველოს ციფრული ბაზრის განვითარება და სატრანზიტო პოტენციალის ათვისება

სამიზნე

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს 

ანგარიში;

მიღება-ჩაბარების აქტები;

2030 საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო 

კავშირის (ITU) საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

(ICT) განვითარების ინდექსი35



შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

16.5-53.0  გამავალი 

ზარი (Eur/cents min.)

1.0-13.0 შემომავალი 

ზარი (Eur/cents min.)

4.0-6.5 გამავალი SMS 

(Eur/cents)

96.0-208.0 (Eur 1 გბ/წმ)

საწყისი ტარიფები 

შემცირებულია
50% -ით

საწყისი ტარიფები 

შემცირებულია
80% -ით

საწყისი ტარიფები 

შემცირებულია 85% -

ით

რისკი:

მიზანი 10: 4; 8; 11;13

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 1 244 987 712$ 4 240 000 000$

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 1 881 271 10 000 000

ამოცანა 10.1

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 349 აშშ დოლარი 420 აშშ დოლარი 460 აშშ დოლარი 500 აშშ დოლარი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 4.1 ღამე 5 ღამე 5.5 ღამე 6 ღამე

რისკი:

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

მსოფლიო და ადგილობრივი პოლიტიკური, ბუნებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ნეგატიური ფაქტორები

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს 

ანგარიში;

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

ანგარიში;

ოპერატორების ვებ-გვერდები;

დონორი ორგანიზაციების, საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინტერესის ნაკლებობა, შეზღუდული ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსი

ტურიზმი

ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030
ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი
nbg.gov.ge 

6 500 000 000$

სამიზნე

საბოლოო

2030

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი
gnta.ge

დადასტურების წყარო 

ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდი
nbg.gov.ge 

დადასტურების წყარო 

13 000 000

საქართველოს პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე    

სამიზნე

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.1.1: მოგზაურის ვიზიტიდან მიღებული შემოსავლის მოცულობა

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.1.2:
საქართველოში გაჩერების საშუალო ხანგრძლივობა 
(ვიზიტორი - ღამისთევა)

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.3:

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, 

საერთაშორისო როუმინგული ტარიფების ეტაპობრივად 

შემცირებული ტარიფი (%) 

საბაზისო

ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მოცულობა (აშშ 

დოლარი)

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

10.1:

გავლენის ინდიკატორი 

10.2: საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://gnta.ge/
http://gnta.ge/
http://gnta.ge/
http://nbg.gov.ge/
http://nbg.gov.ge/


ამოცანა 10.2

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 160 ლარი 180 ლარი 200 ლარი 220 ლარი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 2 ღამე 3 ღამე 3.7 ღამე 4.2 ღამე

რისკი:

მიზანი 11: 6; 9; 11

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი

ა) 89%

ბ) 67% 

გ) 40% 

დ) 0 მუნიციპალიტეტი

ა) 95%

ბ) 79%

გ) 44%

დ) 39 

მუნიციპალიტეტი

ამოცანა 11.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 219 395 542 760

რისკი:

ამოცანა 11.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 48% 90% 100% 100%

რისკი:

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

შიდა ტურიზმის განვითარება 

სამიზნე

სამიზნე

საჭირო ფინანსური სახსრების შესაძლო დეფიციტი; კერძო სექტორის მზაობა სამუშაოების განსახორციელებლად, მათ შორის, პროექტის შესაბამის ვადებში განხორციელების მიმართულებით

საქართველოს მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა

სამიზნე

საჭირო ფინანსური სახსრების შესაძლო დეფიციტი; კერძო სექტორის მზაობა სამუშაოების განსახორციელებლად, მათ შორის, პროექტის შესაბამის ვადებში განხორციელების მიმართულებით.

სამიზნე

საქსტატი;

სემეკის ანგარიში;

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ანგარიში

დადასტურების წყარო 

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ანგარიში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.2.1:
ქალაქების წილი (%) 24-საათიანი უწყვეტი 

წყალმომარაგებით

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.2.2: შიდა ვიზიტების საშუალო ხანგრძლივობა 

გავლენის ინდიკატორი 

11.1:

ა) საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

ხარისხი (კარგ მდგომარეობაში) (%)

ბ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების ხარისხი (კარგ მდგომარეობაში) (%)

გ) წყალმომარაგების მაჩვენებელი (სამინისტროს მიწოდების 

ქვეშ) (%)

დ) მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, რომლებიც 

სარგებლობენ რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების 

განთავსების ობიექტით

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.1.1: დასრულებული მაგისტრალური გზების სიგრძე (კმ)

მსოფლიო და ადგილობრივი პოლიტიკური, ბუნებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ნეგატიური ფაქტორები

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

საბაზისო ინფრასტრუქტურის განვითარება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

2030

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

დადასტურების წყარო 

საქსტატი;

სემეკის წლიური ანგარიში

ა) 97%

ბ) 93%

გ) 100%

დ) 53 მუნიციპალიტეტი

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

შიდა ვიზიტორების საშუალო დანახარჯი

საბაზისო

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


ამოცანა 11.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

1) 0 

 2) 5 

3) 24 

30 კეთილმოწყობილი 

ნარჩენების განთავსების 

ობიექტი;

1) 4 

 2) 19 

3) 44 

1) 6

2) 24 

3) 54 

1) 6 

2) 24 

3) ყველა არსებული 

მუნიციპალური 

ნაგავსაყრელი 

დახურულია

რისკი:

ამოცანა 11.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

დასრულებულია 52 

ახალი საჯარო სკოლის 

მშენებლობა, 56 საჯარო 

სკოლის რეაბილიტაცია  
და 25 ახალი საბავშვო 

ბაღის  მშენებლობა	

დამატებით აშენებულია 
15 ახალი სკოლა; 

რეაბილიტირებულია 
107 საჯარო სკოლა და 

26 ახალი საბავშვო 

ბაღი;   

დამატებით ახალი და 
რეაბილიტირებული 14 

სპორტული ობიექტი 

N/A N/A

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

6 ტურისტული 

ობიექტი, 4 კულტურის 

ობიექტი, 16 

მუნიციპალური გზის 

რეაბილიტაცია  (113 კმ)

დამატებით 19 

კულტურული, 

ტურისტული და 
სარეკრეაციო ობიექტის 

რეაბილიტაცია; 51-

ურბანული 

განვითარების ობიექტი; 

19- მუნიციპალური 

გზის რეაბილიტაცია 
(134 კმ)

N/A N/A

რისკი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

წლიური ანგარიში

საჭირო ფინანსური სახსრების შესაძლო დეფიციტი; კერძო სექტორის მზაობა სამუშაოების განსახორციელებლად, მათ შორის, პროექტის შესაბამის ვადებში განხორციელების მიმართულებით.

საბაზისო

რეგიონებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება

კერძო სექტორის მზაობა სამუშაოების განსახორციელებლად, მათ შორის, პროექტის შესაბამის ვადებში განხორციელების მიმართულებით; მოსახლეობის განწყობა პროექტების განხორციელების კუთხით.

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.3.1:

1. რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების 

ობიექტების რაოდენობა
2. ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების რაოდენობა
3. დახურული ნაგავსაყრელების  რაოდენობა

საბაზისო

აშენებული და განახლებული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების (ბაღები და სკოლები) და სპორტული 

ობიექტების რაოდენობა

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.4.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.4.2:

კულტურული ობიექტებისა და ურბანული განახლების 

პროექტების ფარგლებში რეაბილიტირებული ობიექტების 
რაოდენობა

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

სამიზნე

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

წლიური ანგარიში

დადასტურების წყარო 

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

წლიური ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 



მიზანი 12: 10

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი

მიმდინარეობს 2020-

2022 წლების საპილოტე 
პროგრამის 

განხორციელება

ევროკავშირის 
სტანდარტების 
შესაბამისად 

შემუშავებული და 
მიღებულია მინიმუმ 
ერთი რეგიონული 

განვითარების პროგრამა

ამოცანა 12.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 49% 51% 53% 55%

რისკი:

ამოცანა 12.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 20 30 45 60

რისკი:

მიზანი 13: 2; 4; 5; 8; 9

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 11,8 მილიარდი ლარი 14 მილიარდი ლარი

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებგვერდი
geostat.ge 

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველოს აგროსასურსათო სექტორში არსებული პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

2030

30 მილიარდი ლარი

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საქსტატის მონაცემები

საპილოტე რეგიონების 
ინტეგრირებული განვითარების 

პროგრამის და შემდგომი ფაზის 
რეგიონული განვითარების 

პროგრამის მონიტორინგის 

ანგარიში/შეფასება

2030

ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად 

შემუშავებული და მიღებული მინიმუმ 
ერთი რეგიონული განვითარების პროგრამა 

განხორციელებულია

რეგიონული განვითარება

ევროკავშირის ღირებულებებთან ჰარმონიზებული რეგიონული პოლიტიკის განხორციელება და მაღალმთიანი რეგიონების 

განვითარება

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge;

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ანგარიში

გავლენის ინდიკატორი 

12.1: ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი რეგიონული 

განვითარების პროგრამის განხორციელების სტატუსი

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 12.1.1:
რეგიონების წვლილი ეროვნულ მთლიან შიდა პროდუქტში 

(%)

საბაზისო

მაღალმთიან დასახლებებში მიკრო, მცირე და საშუალო 

ბიზნესის მხარდაჭერისთვის განხორციელებული 

პროგრამების ან/და პროექტების რაოდენობა

რეგიონებში ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა

საგარეო ეკონომიკური ფაქტორები (მაგ: ფინანსური კრიზისი); ეკონომიკური ზრდის შესაძლო შენელება; პანდემია; კერძო სექტორის მზაობა

მაღალმთიან დასახლებებში მოსახლეობის ცხოვრებისა და განვითარებისთვის აუცილებელი პირობებისა და საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

სამიზნე

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 12.2.1:

გავლენის ინდიკატორი 

13.1:

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი და 
გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის 

გამოშვების ღირებულება

საბაზისო

საგარეო ეკონომიკური ფაქტორები (მაგ: ფინანსური კრიზისი); ეკონომიკური ზრდის შესაძლო შენელება; პანდემია; ბენეფიციარების მზაობა.

სოფელი და სოფლის მეურნეობა

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/


შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი
942 მილიონი აშშ 

დოლარი

1,5 მილიარდი 

აშშ დოლარი

ამოცანა 13.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 16 250 25 000 32 000 40 000

რისკი:

ამოცანა 13.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 16% 20% 26% 35%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 428 490 ჰა 300 000 ჰა 450 000 ჰა 450 000 ჰა

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 6 100 000 5 700 000 5 700 000 7 300 000

რისკი:

ა(ა)იპ სოფლის განვითარების 

სააგენტოს ანგარიში

ფინანსური სახსრების შესაძლო დეფიციტი; გრძელვადიან პერსპექტივაში, სოფლის მეურნეობის სექტორში ეკონომიკური კონიუნქტურის ცვლილებებით გამოწვეული ახალი მოთხოვნების რთული პროგნოზირება

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეფექტიანი სისტემების განვითარება

სამიზნე

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030
საქსტატის ვებგვერდი
geostat.ge 

3 მილიარდი აშშ დოლარი

აგროსასურსათო სექტორში ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების უზრუნველყოფა 

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

დადასტურების წყარო 

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

ანგარიში

პანდემია; ლაბორატორიების შესაძლებლობები; გარკვეული სახეობის სურსათის ნიმუშების ტრანსპორტირება და ლაბორატორიული ტესტირების განხორციელება საზღვარგარეთ და ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილება; 
სურსათის უვნებლობის სფეროში ახალი ნორმატიული აქტების ამოქმედებამ და შესაბამისად, სურსათის ბიზნეს ოპერატორების მიმართ ახლად წარმოქმნილმა მოთხოვნებმა, შესაძლებელია გავლენა იქონიოს შუალედური და 
საბოლოო სამიზნე მაჩვენებლების შესრულებაზე; ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის და საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად მცენარეთა მავნე ორგანიზმების მართვის ღონისძიებების ცვლილება; ქვეყანაში ეპიზოოტიური მდგომარეობის 

მკვეთრი ცვლილება; ახალი ეგზოტიკური დაავადების დაფიქსირება; ცხოველთა სულადობის მკვეთრი არაპროგნოზირებადი ცვლილება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.2.2:

მცენარეთა განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო 

მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ გატარებული ბრძოლის 

ღონისძიებების შედეგად დამუშავებული ფართობი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.2.3:
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად  

ჩატარებული სხვადასხვა მანიპულაციების რაოდენობა 

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

13.2: აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ღირებულება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.1.1:
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც განახორციელეს 

ინვესტირება აგროსასურსათო მიმართულებით

საბაზისო

ინსპექტირებული ბიზნესოპერატორების პროცენტული 

მაჩვენებელი, რომელიც შესაბამისობაშია სურსათის 

უვნებლობის შესაბამის რეგულაციებთან

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


ამოცანა 13.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 198 727 ჰა 254 227 ჰა 291 527 ჰა 300 727 ჰა

რისკი:

ამოცანა 13.4

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0% 40% 70% 100%

რისკი:

მიზანი 14: 6; 11; 12; 13; 14; 15

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 20.9 გგ CO2 ეკვ.

23 გგ CO2 ეკვ. 
(შემცირება 2025 წლის 

საპროგნოზო 

მაჩვენებლიდან 1.8 გგ 

CO2 ეკვ.)

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

შპს "საქართველოს მელიორაციის" 

ანგარიში

პროექტების დაფინანსების შემცირება; პანდემიის და სხვა ფორსმაჟორული პირობების გამო სამუშაოების გაუთვალისწინებელი შეფერხებები; გეგმებისა და პრიორიტეტების ცვლილება

მიწის მდგრადი მართვის განვითარება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და 
მიწათსარგებლობის მონიტორინგის 

ეროვნული სააგენტოს ანგარიში;                          

სსიპ სოფლის მეურნეობის 
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის 
ანგარიში

პანდემიის და სხვა ფორსმაჟორული პირობების გამო სამუშაოების გაუთვალისწინებელი შეფერხებები; არასაკმარისი საბიუჯეტო დაფინანსება; დონორი ქვეყნების ორგანიზაციების ნაკლები ინტერესი პროგრამების დაფინანსებაში; 

საჯარო რეესტრის მიერ მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოების დაუსრულებლობა

გარემოს დაცვა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, მდგრადი და კლიმატგონივრული მართვის უზრუნველყოფა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030
კლიმატის ცვლილების 2030 წლის 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების ანგარიში;

სათბური აირების ინვენტარიზაციის 

ეროვნული ანგარიში

27.5 გგ CO2 ეკვ.
(შემცირება 2030 წლის საპროგნოზო  

მაჩვენებლიდან 3,5 გგ CO2 ეკვ. )

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.4.1:
მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის 

მონიტორინგის სისტემის მოცვა

გავლენის ინდიკატორი 

14.1: სათბური აირების გაფრქვევის რაოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.3.1:
ხელმისაწვდომი ჰიდრომელიორირებული მიწების 

ფართობი 



ამოცანა 14.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0,2 მლნ ადამიანი 0,8 მლნ ადამიანი 1,6 მლნ ადამიანი 1,7 მლნ ადამიანი

რისკი:

ამოცანა 14.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 44 ქულა 55 ქულა 66 ქულა 80 ქულა

რისკი:

ამოცანა 14.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 17 28 36 54

რისკი:

დადასტურების წყარო 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ანგარიში

ადამიანური და ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვა

სამიზნე

საბაზისო

ადამიანური და ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ინფრასტრუქტურული და ტექნიკური პროექტების განხორციელების გაჭიანურება; დაინტერესებული უწყებების ნაკლები ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღებისა და 
რეგულაციების შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში.

დადასტურების წყარო 

მდგრადი განვითარების მიზნების 

ეროვნული პორტალი - sdg.gov.ge

დადასტურების წყარო 

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
წლიური ანგარიში

საბაზისო

საბაზისო

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ მოსახლეობის მოწყვლადობის შემცირება

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.1.1:

მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც უკეთაა დაცული 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების 

მიმართ

წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის 

განხორციელების ხარისხი 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.3.1:

პარამეტრების რაოდენობა, რომელთა მიხედვითაც 

ხელმისაწვდომია ინფორმაცია შავი ზღვის გარემოს 

ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ

ადამიანური და ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; ინფრასტრუქტურული და ტექნიკური პროექტების განხორციელების გაჭიანურება; დაინტერესებული უწყებების ნაკლები ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღებისა და 
რეგულაციების შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში

შავი ზღვის დაცვა და ზღვის გარემოს კარგი ხარისხობრივი მდგომარეობის მიღწევის ხელშეწყობა

სამიზნე

http://sdg.gov.ge/
http://sdg.gov.ge/
http://sdg.gov.ge/


ამოცანა 14.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

PM2.5 – 50%

PM10 – 50%

NO2 – 64%

PM2.5 – 50%

PM10 – 60%

NO2 – 64%

PM2.5 – 70%

PM10 – 60%

NO2 – 68%

PM2.5 – 80%

PM10 – 80%

NO2 – 80%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 8 17 27 27

რისკი:

ამოცანა 14.5:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0% 36% 50,5% 58,6%

რისკი:

ამოცანა 14.6:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A N/A 100% 100%

რისკი:

ამოცანა 14.7:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 1 5 6

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის განვითარება

სამიზნე

სამიზნე

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
პორტალი - air.gov.ge

ჰაერის წელიწდეული

დადასტურების წყარო 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ანგარიში

დადასტურების წყარო 

დადასტურების წყარო საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

არასაკმარისი ადამიანური რესურსი; დაინტერესებული უწყებების ნაკლები ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღებისა და რეგულაციების შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში; საკანონმდებლო ცვლილებების  პროცესის 

გაჭიანურება; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი და დონორული ფინანსური მხარდაჭერის ვერ მიღება

ნარჩენების მართვისა და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

სამიზნე

მგვ ორგანიზაციების მიერ ნარჩენების შეგროვების ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი და  გაუმართავი ქსელი;  დაინტერესებული უწყებების ნაკლები ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების და რეგულაციების შემუშავებისა და 
აღსრულების პროცესში

ქიმიური ნივთიერებების მართვის სისტემის გაუმჯობესება

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.4.1:

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგით მოცული 

ქალაქების პროცენტული რაოდენობა, სადაც ატმოსფერული 

ჰაერში უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკების (PM2.5 და 
PM10) და აზოტის დიოქსიდის (NO2) საშუალო წლიური 

კონცენტრაცია არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ ნორმას

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.4.2:

დაკვირვების სადგურების რაოდენობა, სადაც იზომება 
უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკების (PM2.5 და PM10) და 
აზოტის დიოქსიდის (NO2) კონცენტრაცია

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.5.1:

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების (მგვ) 
ფარგლებში სპეციფიკური ნარჩენების ექვსი ნაკადის 
რეციკლირების საშუალო მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.6.1:

CLP  და REACH  რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად 

ქიმიური ნივთიერებების ეროვნულ რეესტრში აღრიცხული 

ქიმიური ნივთიერებები

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.7.1:
ეკოლოგიური დერეფნების რაოდენობა, რომლებიც 

აკავშირებს  დაცულ ტერიტორიებს  

არასაკმარისი ადამიანური და ფინანსური რესურსი; დაინტერესებული უწყებების ნაკლები ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღებისა და რეგულაციების შემუშავების და აღსრულების პროცესში

ეფექტიანად მართული დაცული ტერიტორიების ურთიერთდაკავშირებული ქსელის ჩამოყალიბება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ანგარიში

ქიმიური ნივთიერებების რეესტრი

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
პორტალი - air.gov.ge

ჰაერის წელიწდეული

დადასტურების წყარო 

საბაზისო

http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/
http://air.gov.ge/


შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 14 17 22 23

რისკი:

ამოცანა 14.8:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 341 680 ჰა 959 000 ჰა 1 440 000 ჰა 1 803 000 ჰა

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 100 000 მ3 170 000 მ3 190 000 მ3 215 000 მ3

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 590 ჰა 4500 ჰა 9000 ჰა 13 500 ჰა

რისკი:

ამოცანა 14.9:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 42% 47% 52% 54%

რისკი: ფინანსური რესურსის ნაკლებობა

დადასტურების წყარო 

სსიპ ბირთვული და რადიაციული 

უსაფრთხოების სააგენტოს ანგარიში

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 
ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 
ანგარიში

არასაკმარისი დაფინანსება; არასაკმარისი ადამიანური რესურსები; მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

სამიზნე

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საკანონმდებლო მაცნე;
სსიპ დაცული ტერიტორიების 
სააგენტოს ანგარიში

საბიუჯეტო ფინანსების დაგეგმვის პროცესში ნაკლები პრიორიტეტულობა

ტყის მდგრადი მართვის გაუმჯობესება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 
ანგარიში

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო
დაცული ტერიტორიების ტერიტორიული 

ადმინისტრაციების რაოდენობა, რომლებიც დაცულ 

ტერიტორიებს მართავენ დამტკიცებული მენეჯმენტის 

გეგმის შესაბამისად 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.9.1:
რადიაციის მავნე ზემოქმედებისგან, ადამიანისა და გარემოს 
დაცვის ხარისხის დონე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.7.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.8.1: ტყის მართვის გეგმებით მართული ტყის ფართობი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.8.2: მდგრადად დამზადებული მერქნული რესურსის მოცულობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 14.8.3:
ტყის ფართობი, სადაც ჩატარებულია აღდგენა-გაშენების 
სამუშაოები



მიზანი 1: 3; 5

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 71,4 75

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 4.20% 5%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი
ა) 0,19

ბ) 36.3

ა) 0,15

ბ) 30

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი
ა) 71.8

ბ) 10.0

ა) 15

ბ) 7,5

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი

სულ 24,9%

კაცი 35,6%

ქალი 15,3%

1/2 შემცირება საბაზისო 

მაჩვენებელთან 
შედარებით

გავლენის ინდიკატორი 

1.3:

გავლენის ინდიკატორი 

1.4:

ა) დედათა სიკვდილიანობა 100 000 

ცოცხალშობილზე 
ბ) 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 

ცოცხალშობილზე 

გავლენის ინდიკატორი 

1.5:

გულსისხლძარღვთა დაავადებით, კიბოთი, 

დიაბეტით და ქრონული რესპირაციული 

დაავადებებით განპირობებული სიკვდილიაონობის 

ალბათობა სქესის მიხედვით (%)  

სამიზნე

საბოლოო

2030

ა) 0,125

ბ) 15

სამიზნე

საბოლოო

2030

ა) 12

ბ) 6

სამიზნე

საბოლოო

2030

1/3 შემცირება შუალედურ მაჩვენებელთან 

შედარებით

საბაზისო

საბაზისო

ა) აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების 

რაოდენობა 1000 მოსახლეზე)
ბ) ტუბერკულოზის ინციდენტობა 100,000 

მოსახლეზე 

საბაზისო

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

მიმართულება III: სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება

ჯანმრთელობის დაცვა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

გავლენის ინდიკატორი 

1.1:
სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 
დაბადებისას (წელი)

საბაზისო

2030

7%

2030
საქსტატის ვებგვერდი  

geostat.ge 
78

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოოგავლენის ინდიკატორი 

1.2:
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილი 

მთლიანი შიდა პროდუქტიდან 

საბაზისო

ჯანმრთელობის ანგარიშების სისტემა

დადასტურების წყარო 

ახალი შემთხვევების რეგისტრი;

ჯანმრთელობის ელექტრონული 

ჩანაწერები

დადასტურების წყარო 

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

დადასტურების წყარო 

ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის სიკვდილიანობის ბაზა

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


ამოცანა 1.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 17,4% 14% 12% 10%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 68% 75% 85% 95%

რისკი:

ამოცანა 1.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 48% 40% 30% 25%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 67% 77% 87% >90%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0% 15% 35% 50%

რისკი:

წამლის ხარისხის ეროვნული ლაბორატორიაში 

შემოწმებული მედიკამენტების წილი 

რეგისტრირებულ მედიკამენტებში

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.2:
ჯანდაცვის სერვისების უნივერსალური მოცვის 

ინდექსი

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.1:

შინამეურნეობების წილი, რომელთაც განიცადეს 

კატასტროფული დანახარჯები ჯანდაცვის 
მომსახურების შედეგად

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.1:
მედიკამენტებზე დანახარჯების წილი ჯანდაცვაზე 
ჯიბიდან დანახარჯებში

საბაზისო

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეთა 
ხვედრითი წილი, რომელიც სარგებლობს 
ქრონიკული დაავადებების მართვის 
მედიკამენტებით, პროგნოზული რაოდენობიდან

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.3:

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

რესურსების ეფექტიანად გამოყენება და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 

სამიზნე

სამიზნე

საბაზისო დადასტურების წყარო

მოსახლეობის დაცულობის კვლევა

დადასტურების წყარო

ჯანმოს უნივერსალური მოცვის 
ინდექსის შეფასების ანგარიში

დადასტურების წყარო

ჯანმრთელობის ანგარიშების სისტემა

დადასტურების წყარო

ანგარიშგების მოდული

დადასტურების წყარო

სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული 

საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს 

"წამლის ხარისხის პროგრამის" 
ანგარიში

მაღალი ხარისხის, ეფექტიან და უსაფრთხო სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

სამიზნე

სამიზნე

სამიზნე



ამოცანა 1.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 18% 12% 7% 2%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
ა) 0,6:1 

ბ) 1:1

ა) 1,3:1 

ბ) 1,5:1

ა) 2:1

ბ) 1,7:1

ა) 2,5:1

ბ) 2:1

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 30 წუთი 15 წუთი 10 წუთი 8 წუთი

რისკი:

ამოცანა 1.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 4 4 5 6

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 17% 10% 7% 5%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 14% 20% 25% 35%

რისკი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.3.1: 30-დღიანი რეჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის და ადამიანური რესურსების პროფესიონალიზმის გაუმჯობესება

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სამიზნე

სამიზნე

სამიზნე

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება და დაავადებების პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და მართვის გაუმჯობესება

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

დადასტურების წყარო

ჯანმრთელობის ელექტრონული 

ჩანაწერები

დადასტურების წყარო

საბაზისო

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.3.2:

სამედიცინო რესურსების აღრიცხვის 
მოდული (ფორმა N1)

დადასტურების წყარო

სსიპ საგანგებო სიტუაციების 
კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრის ანგარიში

სამედიცინო რესურსების აღრიცხვის 
მოდული (ფორმა N1);

ჯანმრთელობის ელექტრონული 

ჩანაწერები

ჯანმრთელობის ელექტრონული 

ჩანაწერები

ჯანმრთელობის ანგარიშების სისტემა

საბაზისო

ა) ექთან-ექიმის შეფარდება ჰოსპიტალურ სექტორში
ბ) ექთან-ექიმის შეფარდება პირველად ჯანდაცვაში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.1:
პჯდ ვიზიტების საერთო რაოდენობა  ერთ 

მოსახლეზე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.2:
თავიდან აცილებადი  ჰოსპიტალიზაციის 

შემთხვევათა წილი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.3:

პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე სახელმწიფო 

დანახარჯების წილი ჯანდაცვაზე სახელმწიფო 

დანახარჯებში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.3.3:
სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ადგილზე მისვლის 
საშუალო დრო



ამოცანა 1.5:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 10,5% 25% 50% 70%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 15% 20% 25%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 5.4 4 2,5 1,7

რისკი:

ამოცანა 1.6:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 63% 65% 70% 80%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 76% 80% 95% 100%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 90% 95%
შედეგების 
შენარჩუნება

შედეგების შენარჩუნება

რისკი:

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სისტემის გაუმჯობესება

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის გაუმჯობესება

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

მოსახლეობის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შეფასების კვლევა; 
ჯანმრთელობის ელექტრონული 

ჩანაწერები

ჯანმრთელობის ელექტრონული 

ჩანაწერები

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

ჯანმოს IHR მონაცემთა ბაზა

EIDSS ბაზა

იმუნიზაციის რეესტრი

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

სამიზნე

დადასტურების წყარო
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის შექმნისას 

პირთა მიმართვიანობის წილი პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრისადმი ან/ და სოფლის/ოჯახის 

ექიმისათვის

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.6.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.6.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.6.3:

ტელეფსიქიატრის და ტელეკონსულტაციების 

ხვედრითი წილი მიმართვების საერთო რაოდენობაში

სუიციდით გამოწვეული სიკვდილიანობა 100 000 

მოსახლეზე

ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების (2005) 

განხორციელების ინდექსი (საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და 
რეაგირების მზაობის შეფასება)

ახალი შემთხვევის შესახებ შეტყობინების წილი, 

რომლებიც აღირიცხა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  

სისტემაში დადასტურებიდან 24 საათის 
განმავლობაში

წითელას იმუნიზაციის მაჩვენებელი (%)



ამოცანა 1.7:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 24 26 28 30

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0,25% 30% 100%
მაჩვენებლის 

შენარჩუნება

რისკი:

მიზანი 2: 1; 10; 11

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 0,34
მაჩვენებლის 
შენარჩუნება

ამოცანა 2.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 69,7% >74,7% >79,7% >84,7%

რისკი:

ამოცანა 2.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 10 000 12 000 13 000 14 000

რისკი:

საბაზისო

ჯანმოს ანგარიში

სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ცენტრის სტატისტიკური ცნობარი

საქსტატის ვებ-გვერდი
geostat.ge 

მსოფლიო ბანკის ანგარიში

„სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამის“ ანგარიში

ჯანდაცვის სექტორში ერთიანი ელექტრონული სისტემის სრულყოფა, ციფრული ტექნოლოგიებისა და ტელემედიცინის სერვისების დანერგვის ხელშეწყობა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

სოციალური დაცვა

სოციალური დაცვის მდგრადი, სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე

პროგრამაში ე.წ. „ჩართვის შეცდომების“ რაოდენობის გაზრდა

საბაზისო

ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი სამომხმარებლო 

ხარჯების მიხედვით

TSA ფარგლებში მთლიანად გაცემული შემწეობის 

პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც მიმართულია 
ღარიბ ოჯახებზე

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამებში (მათ შორის მიუსაფარ 

ბავშვთა ქვეპროგრამაში) ჩართული ბენეფიციარების 

რაოდენობა  

სოფლად პჯდ მიმწოდებლების 

რაოდენობა/პროცენტი, რომლებიც აწვდიან სერვისის 
ტელემედიცინის საშუალებით

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.7.2:

გავლენის ინდიკატორი 

2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.2.1:

სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა ან/და პროგრამაში ჩართვის მსურველთა ნაკლებობა და წლების მიხედვით სახელმწიფო პროგრამის პრიორიტეტების ცვლილება

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030

მაჩვენებლის შენარჩუნება

სოციალური დახმარების ეფექტიანობისა და მიზნობრიობის გაუმჯობესება

დადასტურების წყაროსაბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.7.1:

:

ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემების ეფექტიანობის 

ინდექსი 

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


ამოცანა 2.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 400

10%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

15%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

20%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 58

30%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

60%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

90%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

რისკი:

ამოცანა 2.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3130 ოჯახი
დამატებით 11 000 

ოჯახი
დამატებით 17 000 

ოჯახი
დამატებით 23 000 

ოჯახი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 278 ოჯახი დამატებით 800 ოჯახი
დამატებით 1 400 

ოჯახი
დამატებით 2 400 

ოჯახი

რისკი:

მიზანი 3: 8

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 20.6 % <12%

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის ნაკლებობა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

დადასტურების წყაროსაბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პროგრამების განხორციელების პროცესში წარმოშობილი შეფერხებები; არსებული განსახლების პროგრამის ფარგლებში წარმოშობილი შეფერხებები; უძრავი ქონებების გაზრდილი ფასი; 

ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი

დასაქმება

დასაქმების ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

საბაზისო

სამიზნე

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს წლიური 

ანგარიში

„სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამის“ ანგარიში

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

საქსტატის ვებ-გვერდი 

geostat.ge 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.4.2:

გავლენის ინდიკატორი 

3.1:

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030

<10%

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.4.1:

სახელმწიფო სერვისებში ჩართული შშმ და სსმ 
პირების რაოდენობა

შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობ 

პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა 

საცხოვრებლით  უზრუნველყოფილი იძულებით 

გადაადგილებულ ოჯახთა რაოდენობა 

საცხოვრებლით  უზრუნველყოფილი ეკომიგრანტი 

ოჯახების რაოდენობა 

უმუშევრობის მაჩვენებელი (%)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.3.2:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 

საბაზისო

სამიზნე

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


ამოცანა 3.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
6579 სამუშაოს 
მაძიებელი

50%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

90%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

100%-იანი ზრდა 
საბაზისოსთან 

მიმართებით

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 1.1 % 3% 6% 10%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 30 000 50 000 60 000

რისკი:

მიზანი 4: 8

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი

სამუშაო ადგილზე 
გარდაცვალების სიხშირე  
შეადგენს 3,03-ს, ხოლო 

დაშავების სიხშირე 
შეადგენს 20.78-ს

სამუშაო ადგილებზე 
უბედური 

შემთხვევების სიხშირე 
ინარჩუნების 
შემცირების 
ტენდენციას

ამოცანა 4.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 14 დირექტივა 25 დირექტივა 30 დირექტივა 40 დირექტივა

სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და უფლებების დაცვის აღსრულების სისტემის გაუმჯობესება

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

პანდემია; ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; კოორდინაციის ნაკლებობა

შრომითი უფლებები

შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.1:

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გატარება და ეფექტიანობის გაუმჯობესება 

2030

სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების 
სიხშირე ინარჩუნების შემცირების ტენდენციას

დადასტურების წყარო 

სამიზნე

საბოლოო

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

დადასტურების წყარო 

დადასტურების წყარო 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.3:

გავლენის ინდიკატორი 

4.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.1:

საბაზისო

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს წლიური 

ანგარიში

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს წლიური 

ანგარიში

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს წლიური 

ანგარიში

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 
წლიური ანგარიში

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) 

სერვისებში ჩართულ პირთა რაოდენობა 

სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში რეგისტრირებულ 

პირთა დასაქმების მაჩვენებელი (%)

საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმებულ 

სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

სამუშაო ადგილზე დაშავების/გარდაცვალების 

სიხშირე 100 000 დასაქმებულზე

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად ქართულ 

კანონმდებლობაში გადმოტანილი/ასახული 

დირექტივების რაოდენობა

http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/


შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
ა) 1540

ბ) 0,41 %

ა) გაზრდილია 15 %-ით 

საბაზისოსთან 

მიმართებით
ბ) 1%

ა) გაზრდილია 20%-

ით საბაზისოსთან 

მიმართებით
ბ) 1,5%

ა) გაზრდილია 25%-ით 

საბაზისოსთან 

მიმართებით
ბ) 2%

რისკი:

მიზანი 5: 8; 10

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი

სამინისტროს 

მონაცემებით, 

საქართველოში 

დასაქმდა უცხო ქვეყნის 
99 მოქალაქე, ხოლო სსგს-
ს მონაცემებით, გაიცა 

3,284 შრომითი 

ბინადრობის დოკუმენტი

შრომითი 

იმიგრანტების 

მაჩვენებელი მინიმუმ 
შეესებამება შრომითი 

ბინადრობების 
მაჩვენებელს

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი

სამინისტროს 

მონაცემებით, 

საზღვარგარეთ დასაქმდა 
საქართველოს 55 

მოქალაქე

>50%-იანი ზრდა 
საბაზისო 

მაჩვენებელთან 
მიმართებით

ამოცანა 5.1:

წელი 2021

მაჩვენებელი 4 მექანიზმი

სამიზნე

საბოლოო

2024

>8 მექანიზმი

შრომითი მიგრაცია 

ლეგალური შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030

საქართველოში შრომითი იმიგრანტების 

მაჩვენებელი აღემატება შრომითი 

ბინადრობების მაჩვენებელს

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030

>80%-იანი ზრდა საბაზისო მაჩვენებელთან 

მიმართებით

საქართველოში შრომითი მიგრაციის რეგულირებისა და მართვის გაუმჯობესება

საბაზისო დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხება; ფინანსური და ადამიანური რესურსების ნაკლებობა და შრომითი მედიაციის მექანიზმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე; პრიორიტეტების შეცლა ეროვნულ თუ 

სექტორულ დონეზე

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე - 
matsne.gov.ge

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.2:

გავლენის ინდიკატორი 

5.1:

გავლენის ინდიკატორი 

5.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.1:

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 
წლიური ანგარიში

შრომითი იმიგრაციის მაჩვენებლის მიმართება 
შრომითი ბინადრობის ოდენობასთან

შრომითი ემიგრაციის მაჩვენებელი

შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი 

მექანიზმების რაოდენობა

ა) განხორციელებული ინსპექტირებების რაოდენობა
ბ) შემოწმებული მოქმედი სუბიექტების წილი (%)

http://matsne.gov.ge/
http://matsne.gov.ge/


შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
37,5%

>10%-იანი ზრდა 
საბაზისო 

მაჩვენებელთან 
მიმართებით

>20%-იანი ზრდა 
საბაზისო 

მაჩვენებელთან 
მიმართებით

>30%-იანი ზრდა 
საბაზისო 

მაჩვენებელთან 

მიმართებით

რისკი:

ამოცანა 5.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

შეთანხმება 
გაფორმებულია 4 

ქვეყანასთან

დამატებით მინ. 1 

ქვეყანასთან 
გაფორმებული 

შეთანხმება ან/და 
ამოქმედებული 

საცდელი პროექტი

დამატებით მინ. 2 

ქვეყანასთან 
გაფორმებული 

შეთანხმება ან/და 
ამოქმედებული 

საცდელი პროექტი

დამატებით მინ. 3 

ქვეყანასთან 

გაფორმებული 

შეთანხმება ან/და 
ამოქმედებული 

საცდელი პროექტი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 308 >2 000 წელიწადში >3 000 წელიწადში > 5 000 წელიწადში

რისკი:

მიზანი 6: 4; 8; 9; 17

შუალედური

წელი 2018 2025

მაჩვენებელი

(1) კითხვა- 380; 

მათემატიკა- 398; 

მეცნიერება - 383. (2) 

კითხვა: 36 %, 

მათემატიკა - 39 %

1) თითოეულ საგანში 

2018 წლის საშუალო 

ქულების 30 

ერთეულით 

გაუმჯობესება; (2) 

არანაკლებ 50% 

თითოეულ საგანში

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

სახელმწიფო უწყებებს შორის განსხვავებული პოზიციების გამო საკანონმდებლო ცვლილებების დროში გაჭიანურება

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე

დადასტურების წყარო 

საბოლოო

2030

(1) თითოეულ საგანში 2018 წლის საშუალო 

ქულების 60 ერთეულით გაუმჯობესება; (2) 

არანაკლებ 70 % თითოეულ საგანში

საზღვარგარეთ დროებით ლეგალურად დასაქმების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) ხელშეწყობა და განვითარება

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

დადასტურების წყარო

ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სფეროში შესაბამისი თანამშრომლობის სქემაზე შეჯერების შეფერხება; შეთანხმების ხელმოწერის ან ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელების გაჭიანურება; 
პანდემიის ან სტიქიური მოვლენების გამო ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სქემების განხორციელების შეფერხება

განათლება და მეცნიერება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.2:

გავლენის ინდიკატორი 

6.1:

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.1:

იმ ანგარიშვალდებული კომპანიების წილი (%), 

რომლებიც მუშაობენ კანონმდებლობით დადგენილი 

ნორმების შესაბამისად

პარტნიორ ქვეყნებთან გაფორმებული ორმხრივი 

შეთანხმებებისა ან/და საცდელი პროექტის 
ფარგლებში შეჯერებული სქემის რაოდენობა

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ანგარიში

მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო 

პროგრამის საქართველოს (PISA) 

ანგარიში;                                                                                                                                                                                                                                                     

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS) 

სახელმწიფო სქემების ფარგლებში, საზღვარგარეთ 

დროებით ლეგალურად დასაქმებული საქართველოს 

მოქალაქეების რაოდენობა

1) „მოსწავლეთა შეფასების საშუალო ქულა კითხვაში, 

მათემატიკასა და მეცნიერებაში(2) მეექვსე და მეცხრე 
კლასელი ბავშვების პროცენტული ოდენობა, 
რომლებიც ფლობენ ეროვნული სასწავლო გეგმის 

შესაბამისი (i) კითხვისა და (ii) მათემატიკის 
მინიმალურ უნარებს

ინდივიდზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც 

განათლების მიღების თანაბარ შესაძლებლობას იძლევა

საბაზისო

სამიზნე



შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 49% 62%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 55% 65%

ამოცანა 6.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 0 40% 100%

რისკი:

ამოცანა 6.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი
2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 30% 50% 70%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი
2018 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

ა) (1) 7.56 % 

(2) 47.4% (3) 33% (ბ) 

56%

ა) (1) 10 %

(2) 40% (3) 40% (ბ) 60%
(ა) (1) 15 % (2) 60 %, 

(3) 45 %  (ბ) 70 %

(ა) (1)20 %(2) 70 %, (3) 

60 % (ბ) 80 %

რისკი:

დადასტურების წყარო

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

დადასტურების წყარო

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS)

PISA -ს საქართველოს ანგარიში 

მოსწავლის კითხვარზე დაყრდნობით

კურსდამთავრებულთა კვლევა/MoES

70%

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

საბოლოო

2030
კურსდამთავრებულთა ეროვნული 

გამოკითხვა/MoES
80%

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ყველა დაწესებულების მიერ მაღალი ხარისხის, მხარდაჭერასა და განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესის 

უზრუნველყოფა 

დადასტურების წყაროსაბაზისო

სამიზნე

ადამიანური და ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის მონაცემები

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

6.2:

გავლენის ინდიკატორი 

6.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.2.2:

პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა 
დასაქმების წილი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი

იმ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 
განათლების დაწესებულებების წილი (%), რომლებიც 

აკმაყოფილებენ ხარისხის სტანდარტებს და გავლილი 

აქვთ ავტორიზაცია

მასწავლებლების წილი, რომლებიც წარმატებით 

ასრულებენ მასწავლებელთა შეფასების ახალი 

სისტემის მიერ განსაზღვრულ საშუალო და უფრო 

მაღალი დონის მოთხოვნებს

ა) მოსწავლეების წილი, რომლებიც აფიქსირებენ რომ 
კმაყოფილები არიან სასწავლო პროცესით(1) 

ეროვნული საშუალო, (2) მაღალი მიღწევების მქონე 
მოსწავლეები სეს (SES)-ის მიხედვით, (3) მიღწევის 

საბაზო დონეზე დაბლა მყოფი მოსწავლეები სესის 
მიხედვით;                                                                                                                                                                      

ბ) მოსწავლეების წილი რომლებიც  აფიქსირებენ რომ 
აქვთ სკოლისადმი მიკუთვნებულობის განცდა

2030

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში თითოეული მოსწავლისათვის მაღალ მისაღწევ შედეგებზე დაფუძნებული, რელევანტური და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა, 

რომელიც საშუალებას აძლევს მოსწავლეს სრულფასოვნად განავითაროს აკადემიური, პიროვნული, სოციალური და სწავლის კომპეტენციები

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე



ამოცანა 6.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 33% 30% 26% 23%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 15000 20 000 30 000 70 000

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 322 600 1000 2000

რისკი:

ამოცანა 6.4:

შუალედური

წელი 2021 2024

მაჩვენებელი 45 80

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 10 20 30 40

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 6 9 12 20

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ანგარიში

დადასტურების წყარო

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS)

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ანგარიში

დადასტურების წყარო

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS)

კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი; ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაცია

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

საბოლოო

2027

150

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

დადასტურების წყარო

პროფესიული განათლების სერვისების უზრუნველყოფა, თანამედროვე მოთხოვნებისა და გამოწვევების საპასუხოდ

დადასტურების წყარო

პროფესიული განათლების მართვის 
საინფორმაციო სისტემა

დადასტურების წყარო

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.4.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.4.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.3.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.3.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.3.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.4.1:

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
ჩარიცხულთა წილი, რომლებმაც მიატოვეს სწავლა

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულთა
რაოდენობა (საკვალიფიკაციო და მომზადება-
გადამზადების პროგრამები)

დუალური პროგრამების კურსდამთავრებულთა 
რაოდენობა

ჰორიზონტ ევროპის ჩარჩო-პროგრამის პროექტებში 

ჩართულ მკვლევართა რაოდენობა

შემუშავებული ერთობლივი/ორმაგი ხარისხის 

მიმნიჭებელი პროგრამების რაოდენობა

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე



შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 5% 7% 8% 10%

რისკი:

ამოცანა 6.5:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი
2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 7 10 15

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 20% 50% 80%

რისკი:

ამოცანა 6.6:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 2 თითოეულ კლასში

კომპიუტერული 

ტექნიკის კარადა (LAB 

on wheel) სკოლის 
თითოეულ 

სართულზე

4 თითოეულ კლასში

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0% 3% 7% 10%

რისკი:

უმაღლესი განათლების დისტანციური, ჰიბრიდული 

სასწავლო პროგრამების წილი (%)

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS)

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ანგარიში

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს კვლევა

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს კვლევა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ფინანსური რესურსის ნაკლებობა

ციფრული განათლების განვითარება სწავლების დისტანციური და ჰიბრიდული სასწავლო პროგრამებით

ციფრული რესურსების შექმნის გამოცდილების ნაკლებობა; ფინანსური რესურსის ნაკლებობა

საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში მონაწილე 
სტუდენტების წილი სტუდენტთა საერთო 

რაოდენობაში

პრაქტიკაზე დაფუძნებული სასწავლო პროგრამების 

რაოდენობა

პროგრამების წილი (%), რომლებიც უზრუნველყოფს 

სტუდენტების სამეწარმეო უნარებისა და 
კომპეტენციების განვითარებას

ციფრული სასწავლო რესურსების რაოდენობა 

კლასებისა და საგნების მიხედვით

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

ფინანსური რესურსის ნაკლებობა

უმაღლესი განათლების პროგრამების განვითარება შრომის ბაზრის გამოწვევების შესაბამისად

დადასტურების წყაროსაბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ანგარიში

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.4.4:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.5.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.5.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.6.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.6.2:



ამოცანა 6.7:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
10365 სსსმ მოსწავლე, 
350 სსსმ პროფესიული 

სტუდენტი
გაზრდილია 5%–ით გაზრდილია 8%–ით გაზრდილია 10%–ით

რისკი:

მიზანი 7: 4; 9; 16; 17

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 0,32% 0.80%

ამოცანა 7.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3 მლნ ლარი 10 მლნ ლარი 17 მლნ ლარი 20 მლნ ლარი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 30,7 მილიონი ლარი 35 მილიონი ლარი 38 მილიონი ლარი 41 მილიონი ლარი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 30% 60% 80% 100%

სახელმწიფო ბიუჯეტი

დადასტურების წყარო

საქსტატის ვებ-გვერდი
 

geostat.ge

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

ფინანსური რესურსის ნაკლებობა; ადამიანური რესურსების ნაკლებობა

მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ხელშეწყობა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030 მსოფლიო ბანკი 

(https://data.worldbank.org/indicator/GB.

XPD.RSDV.GD.ZS)1,5%

მაღალი ხარისხის კვლევისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერის გაძლიერება

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყაროინფრასტრუქტურაში (სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობისათვის საჭირო ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა, ხელსაწყო-დანადგარები, 

ელექტრონული საშუალებები) ინვესტიციების 

რაოდენობა სახელმწიფო ბიუჯეტი

განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (EMIS)

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

განათლების ყველა საფეხურის ეფექტიანი მართვისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენებით განსხვავებული საჭიროების მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.7.1:

გავლენის ინდიკატორი 

7.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.3:

საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების 

რაოდენობა

კვლევასა და განვითარებისთვის (R&D) განკუთვნილი 

ხარჯების წილი მშპ-სთან მიმართებით

გრძელვადიანი მიზნობრივი კვლევების 
დაფინანსების მოცულობა

საერთო რაოდენობიდან აქტიური, მაღალი 

მაჩვენებლების მქონე კვლევითი პერსონალის წილი 

(%)

http://geostat.ge/
http://geostat.ge/
http://geostat.ge/


შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 12.21 15 16 16,5

რისკი:

ამოცანა 7.2

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
N/A

დაზუსტდება 
მოგვიანებით

საბაზისო დონესთან 
მიმართებით 

გაზრდილია 20%-ით

საბაზისო დონესთან 
მიმართებით 

გაზრდილია 40%-ით

საბაზისო დონესთან 
მიმართებით 

გაზრდილია 80%-ით

რისკი:

ამოცანა 7.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
N/A

 დაზუსტდება 
მოგვიანებით

25%-იანი ზრდა 
(საბაზისო დონესთან 

მიმართებით)

30%-იანი ზრდა 
(საბაზისო დონესთან 

მიმართებით)

65%-იანი ზრდა 
(საბაზისო დონესთან 

მიმართებით)

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 100 300 500

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 3 5 7

რისკი:

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო დადასტურების წყარო

სამიზნე

კერძო სექტორის ჩართულობის ნაკლებობა

ევროკომისიის ვებგვერდი - Horizon 

პროგრამის საქართველოს პროფილი

სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ბიუჯეტის ანგარიში

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ანგარიში

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

საბაზისო

სამიზნე

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

არასტაბილური ეკონომიკური სიტუაცია; ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

დადასტურების წყარო

პანდემია; არასაკმარისი ადამიანური და ფინანსური რესურსი

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების, კერძო სექტორისა და ფართო საზოგადოების თანამშრომლობის გაძლიერების ხელშეწყობა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.4:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.3.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.3.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.3.3:

ევროპულ სამეცნიერო-საგრანტო კონკურსებში 

წარმატების მაჩვენებელი

ქვეყანაში სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი 

ფუნქციონირების დონე

ბიზნესისა და ინდუსტრიისგან მიღებული გარე 
დაფინანსების ოდენობა

მესამე მისიის ფარგლებში ფართო საზოგადოების 

საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო ცენტრების 

ბენეფიციართა რაოდენობა

ბიზნეს სექტორის საჭიროებების შესაბამისად 

განხორციელებული სამეცნიერო პროექტების 

რაოდენობა

http://www.gita.gov.ge/
http://www.gita.gov.ge/
http://www.gita.gov.ge/
http://www.gita.gov.ge/


ამოცანა 7.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 5 7 23

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3 20 30 45

რისკი:

ამოცანა 7.5

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 30%/70% 29%/71% 18%/82% 10%/90%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 285 000 000 ₾ 500 000 000 ₾ 750 000 000 ₾ 1,500,000,000 ₾

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 159 279 399 519

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

დადასტურების წყარო

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

დადასტურების წყარო

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

grants.gov.ge 

დადასტურების წყარო

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

ქართული ტექნოლოგიების გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართვისთვის არასაკმარისი სექტორული პროექტების არსებობა; გეოპოლიტიკური ან პანდემიური ვითარების გამო საერთაშორისო კომპანიების ინტერესის კლება

ინოვაციურ სერვისებსა და ინოვაციური სტარტაპებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

სამიზნე

სამიზნე

ქართული ტექნოლოგიების გლობალურ ჯაჭვში ჩართვის ხელშეწყობა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სამიზნე

საერთაშორისო IT და სხვა ინოვაციური 

კორპორაციების რაოდენობა, რომლებიც ოპერირებენ 

საქართველოში

სახელმწიფო დაფინანსების თანაფარდობა კერძო 

ინვესტიციებთან მიმართებით

კერძო სექტორის მხრიდან სტარტაპებში ინვესტიციის 

მოცულობა
ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.5.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.5.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.4.1:

თანადაფინანსების გრანტის ბენეფიციარი 

ინოვაციური სტარტაპების რაოდენობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.4.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.5.1:

საერთაშორისო ბაზარზე გადაცემული 

(კომერციალიზირებული) ტექნოლოგიების 

რაოდენობა
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შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 30 000 > 40,000 > 60,000 > 100,000

რისკი:

მიზანი 8: 4; 8; 16

შუალედური

წელი 2016 2025

მაჩვენებელი 0% 35%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 35% 40%

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 35% 20%

ამოცანა 8.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 8% 25% 35% 50%

რისკი:

სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს ვებგვერდი

gita.gov.ge

grants.gov.ge 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური- სამუშაო ძალის გამოკვლევა-

www.geostat.ge/ka/modules/categories/1

30/samushao-dzalis-gamokvlevis-

monatsemta-bazebi              
10%

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა                                                                                               

სამიზნე

საბოლოო

2030 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში 

youthagency.gov.ge 50%

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში-

youthagency.gov.ge

პანდემია; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; კოორდინაციის ნაკლებობა; ახალგაზრდების მხრიდან საჭირო დაინტერესების ნაკლებობა

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

კერძო სექტორის მხრიდან სტარტაპებში ინვესტიციების განხორციელების ნეგატიური გამოცდილება; იურიდიული პროცედურების/შეთანხმებების პრაქტიკის არარსებობა კერძო ინვესტიციების განხორციელების დროს; ასევე, გარე 
და შიდა ეკონომიკური ცვლილებების გამო, კერძო სექტორის მხრიდან საინვესტიციო საქმიანობის მიმართ ინტერესის კლება; მიმდინარე პერიოდში მსოფლიო აქსელერატორების მუდმივად განვითარებადი მეთოდოლოგიის 

რადიკალური ცვლილება და საქართველოში არსებული ცოდნის ნაკლებად რელევანტურობა მსოფლიო ტრენდებთან

ახალგაზრდობა

ახალგაზრდების გაძლიერება და საზოგადოებრივ/დემოკრატიულ პროცესებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე
დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030

საბაზისო

საბაზისო

საბოლოო

2030
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში-

youthagency.gov.ge 45%

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.5.4:

გავლენის ინდიკატორი 

8.1:

გავლენის ინდიკატორი 

8.2:

გავლენის ინდიკატორი 

8.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.1:

ბენეფიციარების რაოდენობა, რომელთაც აქვთ 

წვდომა ინოვაციურ სერვისებზე (მენტორშიპი, 

ტრენინგები, აქსელერაციის პროგრამა)

იმ ახალგაზრდების (14-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფი)  

წილი, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ახალგაზრდების 

ინტერესები გათვალისწინებულია პოლიტიკურ დღის 
წესრიგში

ქვეყნის მასშტაბით სამოქალაქო აქტივობაში 

ჩართული ახალგაზრდების (14-29 წლის ასაკობრივი 

ჯგუფი) პროცენტული წილი

NEET ახალგაზრდების (15-29 წლის ახალგაზრდები) 

პროცენტული მაჩვენებელი

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართული 

ახალგაზრდების (14-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) 

პროცენტული წილი
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ამოცანა 8.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 18 50 200 400

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 8% 18% 28% 40%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 26.4% 40% 48% 55%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 8% 13% 18% 23%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 14% 24% 34% 44%

რისკი: პანდემია; საჭირო დაფინანსების ნაკლებობა; ინფრასტრუქტურის არარსებობა; პრიორიტეტების ცვლილება; ახალგაზრდების მხრიდან საჭირო დაინტერესების ნაკლებობა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში - youthagency.gov.ge

საბაზისო

სამიზნე

ახალგაზრდების განვითარებისა და მათი პოტენციალის რეალიზების ხელშეწყობა 								

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში - 

youthagency.gov.ge

დადასტურების წყარო

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში-

youthagency.gov.ge

დადასტურების წყარო

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში-

youthagency.gov.ge

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 
წლიური ანგარიში-

youthagency.gov.ge

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.4:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.5:

ქვეყნის მასშტაბით საკუთარი პროფესიით 

ოფიციალურად დასაქმებული სერტიფიცირებული 

ახალგაზრდული მუშაკების რაოდენობა

სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებული/მხარდაჭერილი არაფორმალური 

განათლების და ახალგაზრდული საქმიანობის 

პროგრამებით, ასევე საინფორმაციო სერვისებით 

მოსარგებლე ახალგაზრდების (14-29 წლის 
ასაკობრივი ჯგუფი) პროცენტული მაჩვენებელი

მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მათ შორის შიდა და 
საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში ჩართული 

ახალგაზრდების (14-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) 

პროცენტული წილი

საქართველოში მოქმედი,  დამკვიდრებული 

პრაქტიკის მიხედვით და სოციალურ საწარმოთა 
ალიანსის კრიტერიუმების შესაბამისად 

განსაზღვრული იმ სოციალური საწარმოების 

პროცენტული წილი, რომელთა მიზანს 
ახალგაზრდების და მოწყვლადი ჯგუფების 

ხელშეწყობა წარმოადგენს

ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებული/მხარდაჭერილი ჰობი 

განათლების პროგრამებში  ჩართული 

ბენეფიციარების (6 დან 18 წლამდე)  რაოდენობა
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მიზანი 9: 4; 8; 11; 12

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 1.1% 1.8%

ამოცანა 9.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 5.6% 5.8% 6.0% 6.2%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0.9% 1.5% 2.0% 3%

რისკი:

ამოცანა 9.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 21 მლნ. ლარი 23 მლნ. ლარი 25 მლნ.ლარი 27 მლნ.ლარი

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 7.1% 8.0% 8.5% 9%

რისკი:

საბაზისო

სამიზნე

2.6%

კულტურის სხვადასხვა დარგისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, კულტურაში საზოგადოების ინტეგრაციისა და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა 

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

დადასტურების წყარო

კოვიდ-პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ზრდის შეფერხება; კულტურაზე გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შემცირება

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, პოპულარიზაცია და ეფექტიანად გამოყენება ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საქსტატი

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტრო/UIS

კულტურა

დადასტურების წყარო

საქსტატი

საქსტატი

კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკური პოტენციალის განვითარება და მისი როლის გაზრდა 

სახელმწიფოს მდგრად განვითარებაში	

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

საბაზისო
სამიზნე

საბოლოო

2030

საქსტატი

კოვიდ-პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ზრდის შეფერხება; კერძო სექტორის ჩართულობის შემცირება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.2:

კულტურის სფეროში დასაქმებულთა წილი 

დასაქამებულთა მთლიან რაოდენობაში

შინამეურნეობების ხარჯები კულტურაზე

სახელმწიფო დანახარჯი კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვაზე

კულტურულ  ტურიზმთან დაკავშირებული 

მომსახურების წილი ქვეყნის ეკონომიკაში 

კულტურის წილი ქვეყნის ეკონომიკურ 

გამოშვებაში/მშპ-ში 

გავლენის ინდიკატორი 

9.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.1:



მიზანი 10: 3; 4

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი
22% 

(საერთო მოსახლეობის)
30%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი 585
1500 - მდე (ეპიდ. 

ვითარების მიხედვით)

ამოცანა 10.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

2 აკრედიტირებული 

სპორტული 

სასწავლებელი 

2-აკრედიტირებული 

სასწავლო პროგრამა

3 აკრედიტირებული 

სპორტული 

სასწავლებელი 

4 აკრედიტირებული 

პროგრამა

4 აკრედიტირებული 

სპორტული 

სასწავლებელი 

6 აკრედიტირებული 

პროგრამა

5 აკრედიტირებული 

სპორტული 

სასწავლებელი 

7 აკრედიტირებული 

პროგრამა 

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 920 1200 1500 2000

რისკი:

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

სამიზნე

საბოლოო

2030

40%

სამიზნე

საბოლოო

2030

სამიზნე

1800 - მდე

სასპორტო განათლების ხელშეწყობა

დადასტურების წყარო

სამიზნე

საერთაშორისო ასპარეზზე მოპოვებული მედლების 

რაოდენობა

აკრედიტირებული სპორტული სასწავლებლებისა და 
აკრედიტირებული სპორტული პროგრამების 

რაოდენობა 

აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობა

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ყოველწლიური ანგარიში.

დადასტურების წყარო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ყოველწლიური ანგარიში.

კვალიფიციური პერსონალის სიმცირე; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

დადასტურების წყარო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ყოველწლიური ანგარიში

დადასტურების წყარო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ყოველწლიური ანგარიში.

www.sport.gov.ge

სპორტი

მაღალი მიღწევების სპორტისა და მასობრივი სპორტის განვითარება
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

გავლენის ინდიკატორი 

10.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.1.2:

გავლენის ინდიკატორი 

10.1:

ფიზიკურ აქტივობასა და მასობრივ სპორტში 

რეგულარულად ჩართული პირების რაოდენობის  

პროცენტული მაჩვენებელი

http://www.sport.gov.ge/
http://www.sport.gov.ge/
http://www.sport.gov.ge/
http://www.sport.gov.ge/
http://www.sport.gov.ge/


ამოცანა 10.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
1) 0

2) 0

1) 2

2) 15

1) 5

2) 50

1) 10

2) 100

რისკი:

მიზანი 11: 9; 16

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 88% 90%

შუალედური

წელი 2021 2025

მაჩვენებელი N/A 10%-ით ზრდა

ამოცანა 11.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 56 61 63 64

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0% 80% 83% 85%

რისკი:

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

სახელმწიფო სერვისები

სახელმწიფო სერვისების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

2030

92%

სამიზნე

საბოლოო

2030

20%-ით ზრდა

იუსტიციის სახლის მომსახურებისა და მიწოდების არეალის გაფართოება

სამიზნე

სამიზნე

შესაბამისი ფინანსური რესურსის არქონა; პანდემია

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

1. მულტიფუნქციური ახალი სპორტული 

კომპლექსების რაოდენობა (რომელიც მოიცავს 

სამედიცინო და სარეაბილიტაციო ცენტრს);
2. ახალი/რეაბილიტირებული სპორტული 

ობიექტების რაოდენობა.

დადასტურების წყარო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ყოველწლიური ანგარიში.

დადასტურების წყარო

მოქალაქეთა კმაყოფილების კვლევა        

დადასტურების წყარო

მთავრობის საქმიანობის შესახებ 

ყოველწლიური ანგარიში      

დადასტურების წყარო

სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელმისაწვდომობის  გაუმჯობესება

სამიზნე

საქსტატი;

იუსტიციის სახლის დებულება

დადასტურების წყარო

მოქალაქეთა კმაყოფილების კვლევა

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 10.2.1:

გავლენის ინდიკატორი 

11.1:

გავლენის ინდიკატორი 

11.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.1.2:

მომხმარებელთა კმაყოფილების მაჩვენებელი  

სერვისების მიწოდების ნაწილში  

მობილური აპლიკაციის -"ციფრული იუსტიციის" 

სერვისის მოხმარების მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტების და თვითმმართველი 

ქალაქების რაოდენობა, სადაც ერთი ფანჯრის 

პრინციპით, ხელმისაწვდომია იუსტიციის სახლის 

სერვისები

პრემიუმ სერვისებით მოსარგებლე ბიზნეს 
სუბიექტების  კმაყოფილების მაჩვენებელი 



ამოცანა 11.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 1 800

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 2 600

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 3 000

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 3 600

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 36 000 

გამოთხოვილი საქმე

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 39 000 

გამოთხოვილი საქმე

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 43 000 

გამოთხოვილი საქმე

წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 45 000 

გამოთხოვილი საქმე

რისკი:

მიზანი 12: 1; 5

წელი 2021

მაჩვენებელი 2 582 338

წელი 2021

მაჩვენებელი 25%

ამოცანა 12.1:

შუალედური

წელი 2021 2024

მაჩვენებელი 76% 94%

შუალედური

წელი 2021 2024

მაჩვენებელი 2 461 768 3 200 000

საბაზისო

საარქივო დოკუმენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

სამიზნე

სამიზნე

პანდემიის საფრთხე; არასაკმარისი ფინანსური უზრუნველყოფა; სისტემური, ქსელური და ასევე დეველოპერული სპეციალისტების რაოდენობის შემცირება

საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული სერვისების განვითარება 

(ოკუპირებული ტერიტორიების და სახელმწიფო ტყის გარდა)

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

2025

3 215 975

სამიზნე

საბოლოო

2025

95%

დადასტურების წყარო

ეროვნული არქივის მონაცემთა ბაზა

დადასტურების წყარო

ეროვნული არქივის მონაცემთა ბაზა

დადასტურების წყარო

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ვებგვერდი - napr.gov.ge

დადასტურების წყარო

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ვებგვერდი - napr.gov.ge

ინტერაქტიული რუკა - maps.gov.ge     

დადასტურების წყარო

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ვებგვერდი - napr.gov.ge

დადასტურების წყარო

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ვებგვერდი - napr.gov.ge

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.2.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 11.2.2:

გავლენის ინდიკატორი 

12.1:

გავლენის ინდიკატორი 

12.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 12.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 12.1.2:

ელექტრონული საარქივე დოკუმენტებით და 
ელექტრონული სერვისებით მოსარგებლე 
მომხმარებლების რაოდენობა

ელექტრონული დოკუმენტების გამოთხოვისთვის 

მიმართვიანობების რაოდენობა

დაზუსტებული საკადასტრო მონაცემებით 

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობი (ჰა)

იმ სოფლების წილი (%),  რომლებშიც დასრულდა 
დამისამართება

ქვეყნის კადასტრით დაფარულობის მაჩვენებლი (%)

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების მაჩვენებელი 

(ჰა)

სრული საკადასტრო მონაცემების შექმნა, მათზე უფლებრივი მდგომარეობის ასახვა და მონაცემთა ბაზის სრულყოფა

სამიზნე

საბოლოო

2025

95%

სამიზნე

საბოლოო

2025

3 300 000

http://napr.gov.ge/
http://napr.gov.ge/
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http://napr.gov.ge/
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შუალედური

წელი 2021 2024

მაჩვენებელი 75% 86%

რისკი:

ამოცანა 12.2:

წელი 2021

მაჩვენებელი 25%

რისკი:

მიზანი 13: 1; 4; 5; 10; 16

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი
11  მიღებული 

რეზოლუცია

რეკომენდაციების 

რაოდენობა 
შემცირებულია მინიმუმ 

2-ით     

ამოცანა 13.1.:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

ინფორმაცია 
არაქართულენოვანი 

სკოლების 
კურსდამთავრებულებთა
ნ დაკავშირებით არ არის 

ხელმისაწვდომი;

ეთნიკური სომხების  
47.1%  და ეთნიკური 

აზერბაიჯანელების 

19.2%  ფლობს 
სახელმწიფო ენას  

სკოლის 
კურსდამთავრებულებს 

შორის, წერა, კითხვა 
საუბარი ეცოდინება 

83,5%-ს; ზრდასრულ 

მოსახლეობაში ენა 
საკომუნიკაციო დონეზე 
ეცოდინება ეთნიკურად 

სომეხი მოქალაქეების 
57%-ს და ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელი 

მოქალაქეების -28% -ს

სკოლის 
კურსდამთავრებულებ
ს შორის, წერა, კითხვა 
საუბარი ეცოდინება 

92,5%-ს; ზრდასრულ 

მოსახლეობაში ენა 
საკომუნიკაციო 

დონეზე ეცოდინება 
ეთნიკურად სომეხი 

მოქალაქეების 65% -ს 
და ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელი 

მოქალაქეების - 35%-ს

სკოლის 
კურსდამთავრებულებს 

შორის, წერა, კითხვა 
საუბარი ეცოდინება 

99,5%-ს; ზრდასრულ 

მოსახლეობაში ენა 
საკომუნიკაციო დონეზე 
ეცოდინება ეთნიკურად 

სომეხი მოქალაქეების 
81%-ს და ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელი 

მოქალაქეების - 61%-ს

სამიზნე

საბოლოო

საბაზისო

საბაზისო

2024

95%

რეკომენდაციების რაოდენობა შემცირებულია 
მინიმუმ 2-ით

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მაღალი ხარისხის განათლებაზე ხელმისაწვდომობის  გაუმჯობესება 

სამიზნე

საბაზისო

საბაზისო

2030ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის 

(FCNM) ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციების 

რაოდენობა

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში 

სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე

ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო 

კონვენციის (FCNM) ფარგლებში 

მიღებული რეზოლუცია;
მრჩეველთა კომიტეტის მიერ 

მომზადებული ანგარიში;

სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
ანგარიშები

დადასტურების წყარო

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

კვლევები;                                                                                                                                                       

ქართული ენის ცოდნის  კვლევა 
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელ  ზრდასრულ 

მოსახლეობაში;                                                                                                                                                                            

შერიგებისა და  სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
კვლევა; 2024 და 2030 წწ. მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერის შედეგები

დადასტურების წყარო

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ვებგვერდი - napr.gov.ge

დადასტურების წყარო

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ვებგვერდი - napr.gov.ge;

ინტერაქტიული რუკა - maps.gov.ge    

დადასტურების წყარო

სამუშაო პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის არასაკმარისი ჩართულობა; სტანდარტიზაციის დოკუმენტის საფუძველზე საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება;  ადამიანური და ფინანსური 

რესურსის ნაკლებობა

სამოქალაქო თანასწორობა და ინტეგრაცია

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის უზრუნველყოფა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:

სამიზნე

საბოლოო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 12.2.1:

გავლენის ინდიკატორი 

13.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 12.1.3:
მიწის ნაკვეთების წილი (%), რომლის 
რეგისტრირებული საზღვრები შესაბამისობაშია 
ფაქტობრივ მდებარეობასთან

სოფლების წილი (%), რომლებშიც დასრულდა 
ქუჩების სახელდება

სამიზნე

საბოლოო

2025

90%

არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; პანდემიით გამოწვეული შეფერხებები;  დაინტერესებული პირების დაბალი ჩართულობა

საქართველოს სოფლების (მუნიციპალიტეტების რეესტრში რეგისტრირებული სოფლები ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) დამისამართება 

http://napr.gov.ge/
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შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2018 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

მოსწავლის მაჩვენებლის 
სხვაობა 
(აზერბაიჯანული 

სექტორი):

კითხვა -34.92%; 

მათემატიკა - 34.64% 

საბუნებისმეტყველო 

საგნებში-35.31

% (PISA -ს 2018 წლის 
ანგარიში)

განსხვავება 
შემცირებულია 25%-ით

სხვაობა 
შემცირებულია 80%-

ით

სხვაობა  არ არის ან 
უმნიშვნელოა

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
პილოტირება 

დაწყებულია 4 სკოლაში

დანერგილია ყველა 
არაქართულენოვანი 

სკოლის 1-4 კლასში

დანერგილია 
არაქართულენოვან 

სკოლებში 1-9 კლასში

დანერგილია სკოლების 
100 % -ში სამივე 

საფეხურზე

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
227 პროფესიული; 

უმაღლესი -1191

პროფესიული - ზრდა 
10%; უმაღლესი ზრდა - 

5%

მაჩვენებელი 

შენარჩუნებულია

ფიქსირდება 
პროგრამაში ჩართულ 

პირთა რაოდენობის 

კლების ტენდეცია, 
სახელმწიფო ენის 
ცოდნის გაუჯობესების 
დონიდან გამომდინარე

რისკი:

სამიზნე

სამიზნე

სამიზნე

პანდემია; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ეთნიკური უმცირესობებისთვის განკუთვნილი 

სხვადასხვა საშეღავათო პროგრამების ფარგლებში 

პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ჩარიცხულ სტუდენტთა 
რაოდენობა

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი სკოლების 

მოსწავლეთა მიღწევების (კითხვაში, მათემატიკასა და 
საბუნებისმეტყველო საგნებში) თანაფარდობა 
ქართულენოვან სკოლებთან

არაქართულენოვანი სკოლების კლასების წილი, 

სადაც დანერგილია ორენოვანი განათლება

დადასტურების წყარო

საერთაშორისო კვლევების მონაცემები; 

ეროვნული შეფასების მონაცემები; 

UNICEF-ის კვლევები

დადასტურების წყარო

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში

დადასტურების წყარო

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.1.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.1.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.1.4:



ამოცანა 13.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

პარლამენტში  ეთნიკური 

უმცირესობების 
წარმომადგენლობა 4%, 

საკრებულოებში, 2017 

წლის შედეგებით თითო 

წარმომადგენელი ჰყავს 
საშუალოდ 779 

ეთნიკურად ქართველ 

ამომრჩეველს, 1116 

ეთნიკურად სომეხ 

ამომრჩეველს და 2945 

ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელ 

ამომრჩეველს

მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესებულია 
ჩართულობა 

ხარისხობრივად

გაუმჯობესებულია 
ხარისხობრივად და 
რაოდენობრივად

გაუმჯობესებულია 
ხარისხობრივად და 
რაოდენობრივად

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
496418 ბენეფიციარი 

(მოსახლეობის 55%)
გაზრდილია 10%-ით გაზრდილია 20 %-ით გაზრდილია 30%-ით

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

სამცხე-ჯავახეთი- 5692; 

ქვემო ქართლი 14870

356 ბენეფიციარი

სამცხე-ჯავახეთი- 6192 

(სავარაუდო); ქვემო 

ქართლი 15370 

(სავარაუდო)

600 ბენეფიციარი

სამცხე-ჯავახეთი- 

6692 (სავარაუდო); 

ქვემო ქართლი 15870 

(სავარაუდო)

950 ბენეფიციარი

სამცხე-ჯავახეთი- 7192 

(სავარაუდო); ქვემო 

ქართლი 16370 

(სავარაუდო)

1200 ბენეფიციარი

რისკი:

ამოცანა 13.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი
210-მდე კულტურული 

ღონისძიება
გაზრდილია 20%-ით გაზრდილია 40%-ით

50% -ზე მეტად 

გაზრდილია

რისკი: პანდემია; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; ინტერესის ნაკლებობა

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა 
რაოდენობა ცენტრალურ და ადგილობრივ არჩევით 

ორგანოებში, საჯარო სამსახურში

სახელმწიფო პროგრამებითა და სერვისებით 

მოსარგებლე პირთა რაოდენობა ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში აქტიური (მოქმედი) სტატუსის მქონე 
ბიზნეს სუბიექტები და ბენეფიციარები

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

საბაზისო

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართულობის გაუმჯობესება სამოქალაქო, პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში

სამიზნე

სამიზნე

სამიზნე

პანდემია; დაბალი მიმართვიანობა; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

კულტურათაშორისი დიალოგის წახალისება

სამიზნე

კულტურული მრავალფეროვნების მხარდასაჭერად 

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

დადასტურების წყარო

სამოქალაქო თანასწორობისა და 
ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 

შესრულების ანგარიში

დადასტურების წყარო

სამოქალაქო თანასწორობისა და 
ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 

შესრულების ანგარიში

დადასტურების წყარო

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემები

დადასტურების წყარო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

ანგარიში;      სამოქალაქო 

თანასწორობისა და ინტეგრაციის 

სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების 

ანგარიში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.2.2:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.2.3:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.3.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 13.2.1:



მიზანი 1: 16

შუალედური

წელი 2020 2025

მაჩვენებელი 75,48 77

ამოცანა 1.1:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 85,6 86,5 88 89

რისკი:

ამოცანა 1.2:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 50% 70% 80% 90%

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 80% 90% 90%

დადასტურების წყარო

“GRECO”-ს შეფასების ანგარიშები 

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საჯარო მმართველობის რეფორმის 

სტრატეგიის სამოქმედო გეგმების 

წლიური ანგარიშები

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.1:

კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის 
(GRECO) მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების 

შესრულების დონე

საბაზისო

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.1:

წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ 

დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტების 

ხარისხის საშუალო ქულა

საბაზისო

სამიზნე

მიმართულება IV: სახელმწიფო მმართველობა

გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ეფექტიანი სახელმწიფო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება
მდგრადი განვითარების 

მიზნებთან (SDGs) კავშირი:

მთავრობის ეფექტურობის ინდექსი

საბაზისო

გავლენის ინდიკატორი 

1.1:

კვალიფიციური პერსონალის სიმცირე/გადინება

მთავრობის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაძლიერება   

სამიზნე

დადასტურების წყარო

საბოლოო

2030
მსოფლიო ბანკის ანგარიში - 

Worldwide Governance Indicators
82

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის სისტემის გაძლიერება

დადასტურების წყარო

საჯარო მმართველობის რეფორმის 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების ანგარიში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.2:

საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში 

ანგარიშვალდებულების მიმართულებით დასახული 

ამოცანების სრულად შესრულების მაჩვენებელი

საბაზისო



შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 80% 90% 90%

რისკი:

ამოცანა 1.3:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 0 25
დაზუსტდება 
მოგვიანებით

დაზუსტდება 
მოგვიანებით

რისკი:

ამოცანა 1.4:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

მაჩვენებელი N/A 40% 50% 70%

რისკი:

ამოცანა 1.5:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 17% 80% 100% 100%

შექმნილი/ადაპტირებული 

სერვისების სია

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ღია მმართველობა საქართველოს 

სამოქმედო გეგმის შესრულების 

თვითშეფასების ანგარიში 

ამოცანის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების დასახულ დროში შესრულების შეფერხება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.1:

დადასტურების წყარო

სერვისის მიმწოდებელი უწყებების მზაობის ნაკლებობა; სერვისის მიმწოდებელ უწყებებში შესაბამისი რესურსების სიმწირე

საჯარო სამსახურის სისტემის გაუმჯობესება / საჯარო სამსახურში არსებული ადამიანური კაპიტალის განვითარება და მართვის ინსტრუმენტების დახვეწა

საჯარო სამსახურის რეფორმის 
კონცეფციით განსაზღვრული 

მიზნების შესრულების შეფასების 

ანგარიში

დადასტურების წყარო

ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესება

ახალი საინვესტიციო პროექტების წილი (%) 

რომლებიც შეფასებული და შერჩეულია 
საინვესტიციო პროექტების გზამკველვით 

დადგენილი წესით, მთლიან ახალ კაპიტალურ 

პროექტებთან მიმართებაში, შესაბამისი 

საშუალოვადიანი პერიოდისთვის

საბაზისო

სამიზნე

წლიური ბიუჯეტის კანონის 
კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი, 

ფინანსთა სამინისტროს 
ოფიციალური ვებ-გვერდი 

https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujet

i_wlebis_mixedvit

დადასტურების წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.4.1:
საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციით 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე

საბაზისო

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.3.1:

შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების რაოდენობა, 
რომელიც აკმაყოფილებს სახელმწიფო სერვისების 
შექმნის ერთიანი სტანდარტის მოთხოვნებს  

საბაზისო

სამიზნე

ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში დასახული ამოცანების სრულად 

შესრულების მაჩვენებელი

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.3:

https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
https://www.mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit


შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 81% 85% 90% 95%

რისკი:

ამოცანა 1.6:

შუალედური შუალედური საბოლოო

წელი 2018 2025 2027 2030

მაჩვენებელი 4.60% 7%
დაზუსტდება 
მოგვიანებით

დაზუსტდება 
მოგვიანებით

რისკი:
საგარეო ეკონომიკური ფაქტორები (მაგ: ფინანსური კრიზისი); ეკონომიკური ზრდის შესაძლო შენელება; მუნიციპალური საარჩევნო პროცესი და ახალი პოლიტიკური მენეჯმენტის 

მხრიდან პროექტის მიუღებლობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.5.2:

საჯარო ფინანსების და ფინანსური 

ანგარიშვალდებულების (PEFA) მეთოდოლოგიით 

ინდიკატორების წილი (%), რომლებიც შეფასებულია 
საუკეთესო ან/კარგი (A, B+,B) შეფასებით, მთლიან 
ინდიკატორებთან მიმართებაში

საბაზისო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.6.1:
ჯამურად ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების შემოსულობების წილი მშპ-ში

დადასტურების წყარო

PEFA სამდივნოს ოფციალური ვებ-

გვერდი https://www.pefa.org/	

	

შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები; 

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ანგარიში

სამიზნე

რეფორმებით გათვალისწინებული საკითხების კომპლექსურობიდან გამომდინარე განხორციელების პროცესში წარმოქმნილმა სირთულეებმა შესაძლოა შეაფერხოს ან/და დროში 

გადაავადოს ზოგიერთი გადაწყვეტილებები;

ადამიანური რესურსი და მათი კვალიფიკაცია რეფორმით გათვალისწინებულ ახალ ინსტრუმენტებთან მიმართებაში

მუნიციპალიტეტების დონეზე საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის გაზრდა და გაძლიერება

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო
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