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სამთავრობო პროგრამა 

 

„ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“ 

 

ძირითადი დებულებები 

 

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით საქართველოს მოსახლეობამ მკაფიო 

ნება გამოხატა და მხარი დაუჭირა ქვეყანაში ძირეული ცვლილებების განხორციელებას. 

მთავრობის პრიორიტეტია ძლიერი, ეფექტიანი, დემოკრატიული ინსტიტუტების 

მშენებლობა. იმისათვის, რომ დემოკრატიულმა რეფორმებმა შეუქცევადი ხასიათი მიიღოს  

და განხორციელდეს ფართომასშტაბიანი რეფორმები, მთავრობა, საზოგადოების აქტიური 

მონაწილეობით, გაატარებს საკონსტიტუციო რეფორმას; მნიშვნელოვნად შეცვლის 

საკანონმდებლო ბაზას; უზრუნველყოფს სახელმწიფო ორგანოების დაბალანსებულ  

მუშაობას; შექმნის რეალურ თვითმმართველობას; ფუნდამენტურ რეფორმას 

განახორციელებს მართლმსაჯულების სფეროში; უზრუნველყოფს მრავალპარტიული 

პოლიტიკური სისტემის არსებობას; უზრუნველყოფს პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალ 

საჯარო სამსახურს; განსაზღვრავს  ქვეყნის  უახლოესი,  საშუალო და  გრძელვადიანი  

განვითარების პოლიტიკას. 

საქართველოში განვითარდება ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დაფუძნებული ინსტიტუტები.  დამკვიდრდება კანონის უზენაესობა  და უზრუნველყოფილი 

იქნება მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობა, დანაშაულისათვის 

სასჯელი იქნება გარდაუვალი და  დაუშვებელი  იქნება  პოლიტიკური ნიშნით დევნა.   

უზრუნველყოფილი იქნება პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი სასამართლო და 

სამართალდაცვის ორგანოები.  

უზრუნველყოფილი იქნება ქვეყნის უსაფრთხოება და რეგიონალური პოზიციების გამყარება.  

გაგრძელდება ძალისხმევა ნატოსა და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად.    დაიწყება და 

შეუქცევადი გახდება ქვეყნის გამთლიანების პროცესი, რისთვისაც მოიძებნება აფხაზებსა  და 



2 
 

 ოსებთან  დიალოგის  გზები,  საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით მიღწეული 

იქნება კონკრეტული შედეგები რუსეთთან მოლაპარაკებებში. 

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკის პრინციპებსა და ღირებულებებს. მთავრობა დაძლევს უმუშევრობასა და 

სიღარიბეს, უნარიან და მშრომელ მოქალაქეებს შეუქმნის კეთილდღეობის პირობებს;  

ამისათვის იგი განავითარებს წვრილ და საშუალო  ბიზნესს და სოფლის  მეურნეობას,  

დაიცავს კერძო საკუთრებასა  და შრომით  უფლებებს, უზრუნველყოფს მსოფლიო 

ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირებას; შრომისუუნარო მოქალაქეებს შეუქმნის 

ცხოვრების ღირსეულ პირობებს, რისთვისაც დაამკვიდრებს უსაფრთხო სოციალურ გარემოს 

და განავითარებს სოციალური სოლიდარობის სისტემას;  იზრუნებს ქვეყნის კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე და ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო და სოციალურ-ეკონომიკურ 

მოდერნიზებას. 

უკვე გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მედიის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად 

და მთავრობა აგრძელებს ეფექტიან მუშაობს ამ მიმართულებით. მთავრობა აგრეთვე მუშაობს 

სარეკლამო ბაზრის სრული დემონოპოლიზაციისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება საეთერო 

მაუწყებლობის სწრაფი და უმტკივნეულო გადასვლა ციფრულ პლატფორმაზე.  

 

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემა უზრუნველყოფს სათანადო რესურსების 

გამოყოფას იმისათვის, რომ პარტიებმა შეძლონ ეფექტიანად საქმიანობა და საარჩევნო 

კამპანიის სრულფასოვნად წარმართვა. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები უკვე  

შეტანილია კანონმდებლობაში. 

შესწავლილი იქნება საკუთრების უფლების ტოტალური დარღვევის შედეგად შექმნილი 

ვითარება და დაისახება მისი გამოსწორების გზები; ასევე შესწავლილი იქნება საქართველოში 

ბოლო წლებში გავრცელებული „ელიტარული კორუფციის“ მასშტაბები და მექანიზმები და 

დაისახება მისი აღმოფხვრის გზები. 

მთავრობის პოლიტიკა დაეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ გამოხატულ 

ინტერესებს. მოქალაქეთა ჩაბმულობა იქნება სამთავრობო პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

რეალიზაციის პროცესის უმთავრესი საფუძველი. 
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პროგრამული მიმართულებები 

საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციური მოწყობა 

2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, მმართველი კოალიციის ინიციატივით, 

საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილ იქნა რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, 

რომლის შედეგადაც შეიზღუდა საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები 

მთავრობის მიმართ და გამოირიცხა პრეზიდენტის მიერ მთავრობის დათხოვნის შემთხვევაში 

ისეთი მთავრობის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, რომელსაც არ გააჩნია პარლამენტის 

ნდობა. 

პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ამოქმედდა საქართველოს კონსტიტუციაში 

შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან 

უპირატესად საპარლამენტო რესპუბლიკად გარდაქმნის. თუმცა, ამ ახალ მოდელში ბევრი 

ისეთი ხარვეზი და ბუნდოვანი ნორმაა, რომელიც მოითხოვს გამოსწორებას და 

გაუმჯობესებას, რათა ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის 

დამახასიათებელი რეალური ბალანსი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის. სწორედ ამ 

მიზნით, 2013 წლის ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტის მიერ შეიქმნა სახელმწიფო 

საკონსტიტუციო კომისია, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს საქართველოს კონსტიტუციის ახალი 

რედაქცია. 

ახალი კონსტიტუციით დადგინდება მმართველობის ისეთი მოდელი, რომელიც, ერთი 

მხრივ, უზრუნველყოფს მთავრობის სტაბილურობას, ხოლო, მეორე მხრივ, საკანონმდელო 

ორგანოსა და საზოგადოებას მისცემს რეალურ ბერკეტებს ხელისუფლების საქმიანობის 

ქმედითი და დროული კონტროლის განსახორციელებლად. 

სასამართლო ხელისუფლება 

სასამართლო რეფორმის კონცეფცია  გახდება პოლიტიკური ხელისუფლების 

ზემოქმედებისაგან სასამართლოს გათავისუფლების საფუძველი;  მართლმსაჯულება 
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საბოლოოდ გახდება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი;  განხორციელდება ქმედითი 

საკონსტიტუციო კონტროლი.  

სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციასა და მოსამართლეთა  დისციპლინურ 

პასუხისმგებლობას განახორციელებს თავად სასამართლო ხელისუფლება. 

უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, მათ 

შორის, სასამართლოს ფინანსური დამოუკიდებლობითაც. 

ამ მხრივ, უკვე გატარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელთა შედეგადაც განხორციელდა 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული დეპოლიტიზაცია,  შემოღებულ იქნა საბჭოს წევრების 

არჩევის ახალი, დემოკრატიული წესები და, შესაბამისად, პირველად ჩატარდა საბჭოს 

მოსამართლე წევრების არჩევა ამ წესების შესაბამისად.  

მთავრობის მიზანია, კიდევ უფრო გაიზარდოს მოსამართლეთა მონაწილეობა და მათი 

ჩართულობა საკანონმდებლო გამოწვევებთან დაკავშირებულ დისკუსიებში. გაგრძელდება 

მუშაობა იმისათვის, რომ სათანადოდ უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლო ხელისუფლების 

ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი 

პროცესის საჯაროობა. 

მოსამართლეები თანამდებობაზე განწესდებიან მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე, 

რომელშიც თანაბარ საწყისებზე მიიღებენ მონაწილეობას როგორც  იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლის კურსდამთავრებულები, ისე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან 

გათავისუფლებული პირები; ახლადშერჩეული მოსამართლეები თანამდებობებზე უვადოდ 

განწესდებიან  სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის წარმატებით გავლის შედეგად. გამოსაცდელი 

ვადის განმავლობაში, მოსამართლეთა შეფასების სისტემა იქნება მიუკერძოებელი, შეფასება 

მოხდება ობიექტური კრიტერიუმების  შესაბამისად, ხოლო ამ სისტემის ჩამოყალიბების 

პროცესში გათვალისწინებული იქნება დასავლეთ ევროპის საუკეთესო პრაქტიკა.  

მთავრობა იმუშავებს რიგითი მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხარისხის ასამაღლებლად. 

სასამართლოს თავმჯდომარეებს აირჩევენ თავად სასამართლოს წევრი მოსამართლეები; 

დადგინდება მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და საქმის განხილვის პროცესში ჩარევის 

დაუშვებლობის დამატებითი გარანტიები; მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის 
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დაწყების უფლებამოსილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივა იქნება; 

დადგინდება მოსამართლეთა დაწინაურებისა და სხვა სასამართლოში მივლინების ღია და 

გამჭვირვალე წესები. 

გაფართოვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება და შეიქმნება ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეფექტიანი შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმი.  

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 

განსაკუთრებით შეეწყობა ხელი დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას, მათ შორის, 

საგამოძიებო საქმიანობის ხარისხის ამაღლების გზით. განხორციელდება სამართლიანი 

სასჯელის პოლიტიკა; პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, ისევე როგორც 

სასჯელის მოხდის, რეჟიმი იქნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და  სრულად 

იქნება დაცული ადამიანის უფლებები. 

საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი შეიძენს სწრაფი, ეფექტიანი და, ამასთან, სამართლიანი 

მართლმსაჯულების მექანიზმის თვისებებს; მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული 

დაზარალებულის ინტერესები.  

დაზარალებულის უფლებები  გახდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 

მოთხოვნების შესაბამისი; დაიხვეწება სისხლის სამართლის კოდექსი; შემუშავდება 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. 

დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის პარალელურად, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა 

რესოციალიზაციის პოლიტიკის განხორციელებას. 

პროკურატურის რეფორმა 

მთავრობა იმუშავებს იმისათვის, რომ გაიზარდოს პროკურატურისადმი საზოგადოების 

ნდობა. პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დაცვა დანაშაულისაგან, 

ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა 

დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი 

საქმიანობის ზედამხედველობით. 
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გაგრძელდება პროკურატურის დეპოლიტიზაციის პროცესი. ამ მხრივ უკვე გადაიდგა 

ნაბიჯები და იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში პროკურატურა ჩამოყალიბდა 

დამოუკიდებელ სამართალდაცვის ორგანოდ.  

მთავრობა განახორციელებს მნიშვნელოვან ღონისძიებებს პროკურატურის სისტემაში 

მომუშავე პირთა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების კუთხით, რათა პროკურორებს 

შეეძლოთ ღირსეულად მიიღონ ახალი გამოწვევები სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და 

სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა რეალური თანასწორობის პირობებში. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა 

2012 წლის ნოემბრიდან სამინისტრო გათავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და 

ჩამოყალიბდა, როგორც საზოგადოებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია. მისი ძირითადი 

მიზანია მოქალაქეთა უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვა.  შსს-ში გაგრძელდება  

დეპოლიტიზების აღებული კურსი. უცვლელი დარჩება შსს-ს სისტემაში 2013 წელს 

დამკვიდრებული მიუკერძოებლობისა და ნეიტრალურობის პრაქტიკა საარჩევნო 

პროცესებთან მიმართებით. პოლიცია თავის საქმიანობას წარმართავს კანონის, 

დემოკრატიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების  სრული დაცვით.   

პოლიცია ორიენტირებული იქნება საზოგადოებასა და მის საჭიროებებზე. ერთ-ერთი    

პრიორიტეტი არის პოლიციასა და საზოგადოებას შორის ნდობისა და თანამშრომლობის 

შემდგომი გაღრმავება.  განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პოლიციის საქმიანობაში 

ადამიანის უფლებების პატივისცემას, კანონიერების, პროპორციულობის, თანასწორობისა და 

ნეიტრალურობის პრინციპების დაცვას.  გაიზრდება საზოგადოებრივი წესრიგის 

უზრუნველყოფის შესაძლებლობები: აშენდება  პოლიციის  ახალი შენობები; განახლდება 

საპატრულო პოლიციის ავტოპარკი; გაიზრდება საპატრულო პოლიციის მოქმედების არეალი; 

გაუმჯობესდება შსს-ს კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის შესაძლებლობები. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამინისტროს ანგარიშვალდებულებისა და 

გამჭვირვალობის უზრუნველმყოფი სისტემების, მათ შორის, პროაქტიული საჯარო 

ინფორმაციის გამოქვეყნების სისტემების დანერგვა/გაუმჯობესებას.  
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დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების დროებითი მოთავსების იზოლატორების (დმი) 

გახსნა, ასევე არსებული იზოლატორების რეაბილიტაცია და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

განახლება, თანამშრომელთა ტრენინგების ჩატარება. 

   

შსს ხელმძღვანელობს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის 

საკოორდინაციო საბჭოს. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თვალსაზრისით, 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას, 

მათ შორის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.  ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია 

ნარკოტიკულ საშუალებათა არალეგალური ბრუნვის შემცირება. გაძლიერდება ბრძოლა 

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ.  

დიდი ყურადღება დაეთმობა ოჯახში ძალადობის, აგრეთვე არასრულწლოვანებთან 

დაკავშირებული ძალადობის, ნარკომანიის, საგზაო უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის 

საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ბავშვთა დაცვის რეფერირების 

სისტემის გაუმჯობესებას. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ამოქმედდება მიგრაციის სამსახური, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება ქვეყანაში არალეგალურად მყოფ მიგრანტთა გამოვლენასა და 

გაძევებაზე.  ექსპლუატაციაში შევა არალეგალ მიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრი, 

სადაც გათვალისწინებული იქნება ადამიანის უფლებების ევროპული სტანდარტები.  

დაგეგმილია  სასაზღვრო ინფრასტრუქტურისა და  საგანგებო სიტუაციების მართვის 

შესაძლებლობების გაუმჯობესება.  

შესაბამის უწყებებთან ერთად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული სფერო იქნება ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული 

(ქბრბ) უსაფრთხოების პოლიტიკა. უკვე შემუშავებულია ქბრბ საფრთხეების შემცირების 

ეროვნული სტრატეგია. შემუშავდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც 

ეტაპობრივად განხორციელდება.  

შსს-ს ასევე დაგეგმილი აქვს მთელი რიგი საკანონმდებლო ინიციატივები,  კერძოდ,  

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემის ძირეული რეფორმის, ტერორიზმთან 

ბრძოლის, საგზაო მოძრაობის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისა და  სახელმწიფო 

საიდუმლოების მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის შემუშავება/დახვეწა,  აგრეთვე, 
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პოლიციის შესახებ და სამართალდაცვის სფეროში საერთაშორისო  თანამშრომლობის შესახებ 

ახალი კანონების დანერგვისათვის საჭირო სამართლებრივი ბაზის შექმნა. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებასა და 

გაუმჯობესებას.  მოხდება შსს-ს შესაძლებლობების განვითარება მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის განახლებისა და პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების გზით.   

გაღრმავდება საერთაშორისო თანამშრომლობა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისა და 

პოლიციის სფეროებში. ამ კუთხით, შსს–ს პრიორიტეტებია: ევროპულ სტრუქტურებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება, ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში შსს-ს 

კომპეტენციაში შემავალი საკითხების კოორდინაცია, ევროკავშირის სპეციალიზებულ 

სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება  იმისათვის, რომ  ხელი შეეწყოს რეფორმების  

განხორციელებას.  

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამსახურის რეფორმა 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტრო ორიენტირებული იქნება მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა უფლებების 

დაცვაზე. ამისათვის, სასჯელაღსრულების დაწესებულებები საცხოვრებელი ფართობით, 

კვების რაციონით, სამედიცინო პროგრამებით, ჰიგიენური პირობებითა და პატიმართა 

მიმართ მოპყრობით მაქსიმალურად მიუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. 

აქტიურად ამუშავდება სხვადასხვა სახის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის პროექტები, 

დაცული იქნება მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა რელიგიური უფლებები, ასევე ეთნიკური 

უმცირესობების უფლებები. 

მოხდება მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა, ამუშავდება სასწავლო და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამები. 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსჯავრდებულები  განთავსდებიან  საშიშროების 

რისკების შეფასების მიხედვით. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულებზე ზრუნვას და მათ სოციალურ ჩართულობას. არასრულწლოვანთა 

დაწესებულება გადაკეთდება არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო ცენტრად. 
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განხორციელდება პენიტენციარული  ჯანდაცვის რეფორმა, რომლის მიზანიც იქნება  

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის დაცვა, ადეკვატურ სამედიცინო 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და პენიტენციარულ სისტემაში 

სამედიცინო მომსახურების სტანდარტის შესაბამება ქვეყანაში სამოქალაქო ჯანდაცვის 

სექტორში არსებულ სტანდარტთან. 

გადაიდგმება ნაბიჯები იმისათვის, რომ ყველა პრობაციონერის მიმართ განხორციელდეს 

რისკების შეფასება და შედგეს სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმა, რაც ხელს 

შეუწყობს დანაშაულის პრევენციასა და პრობაციონერთა რეაბილიტაციას. 

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის ფარგლებში, თავისუფლების აღკვეთის 

ალტერნატიული სასჯელის სახით ამოქმედდება თავისუფლების შეზღუდვა. თავისუფლების 

შეზღუდვის დაწესებულებაში ძირითადი პრიორიტეტი,  თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა 

დასაქმების პარალელურად, იქნება მათი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და პროფესიული 

სწავლება.  

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პირობით მსჯავრდებულთა ფსიქო–სოციალურ 

რეაბილიტაციას, რაც შეამცირებს რეციდივის რისკებს.   

იურიდიული დახმარების სამსახურის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის ხარისხის 

გაზრდის მიზნით ეს სამსახური გამოეყოფა სამინისტროს სისტემას და გახდება 

დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 

საჯარო სამსახურის რეფორმა 

შეიქმნება საჯარო სამსახურის ისეთი მოდელი, რომლის ამოქმედების შედეგად საჯარო 

მოხელის   დასაქმება   და   გათავისუფლება   დამოკიდებული   არ   იქნება   პოლიტიკაზე. 

კანონით განმტკიცდება პროფესიული საჯარო მოხელის საქმიანობის ისეთი ძირითადი 

პრინციპები, როგორიცაა: უვადოდ დანიშვნა, პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, კარიერის 

პრინციპი, სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ვალდებულება, სამსახურიდან თვითნებური 

გათავისუფლებისაგან დაცვა, სოციალური გარანტიები და სხვ. ხელისუფლების შეცვლა აღარ 

გამოიწვევს საჯარო სამსახურიდან კადრების დათხოვნას. კანონით ზუსტად განისაზღვრება 

მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების სამართლებრივი საფუძვლები.  
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ადამიანის უფლებების დაცვა 

ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება მთავრობის 

პრიორიტეტია. სხვადასხვა სექტორებში მიმდინარე წარმატებული საქმიანობის 

კოორდინირებისა და ეფექტიანობის კიდევ უფრო გაზრდის მიზნით საქართველოს მთავრობა 

დაამტკიცებს ადამიანის უფლებათა სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას.  

ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში გაწერილი იქნება სახელმწიფოს გრძელვადიანი ხედვა 

და პრიორიტეტები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ნებისმიერი 

უმცირესობის უფლებების დაცვის კუთხით. ხოლო სამოქმედო გეგმაში დეტალურად იქნება 

მოცემული ის მრავალრიცხოვანი ნაბიჯები, რომლებსაც უახლოესი წლების განმავლობაში 

მთავრობა გადადგამს  დემოკრატიული ინსტიტუტების აშენებისა და ადამიანის უფლებების 

დაცვისათვის.  

სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით შექმნილია უწყებათაშორისი კომისია, რომელშიც 

აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობენ დეპუტატები, 

მოსამართლეები, სახალხო დამცველი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები.  

შეიქმნება აღნიშნული გეგმის შესრულების საკოორდინაციო მექანიზმიც, რომელიც 

უზრუნველყოფს გეგმაში გაწერილი საქმიანობების ეფექტიანად და დროულად 

განხორციელებას.  

სამოქალაქო  ინტეგრაცია და ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა  

გაგრძელდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების აქტიურად ჩართვა ქვეყანაში 

მიმდინარე მოვლენებსა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; ეროვნულ 

უმცირესობებთან დაკავშირებული ყველა სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება მათი 

წარმომადგენლების მონაწილეობით.   

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს  სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს – ყველა მსურველს 

მიეცემა სახელმწიფო ენის შესწავლის საშუალება. სახელმწიფო აგრეთვე უზრუნველყოფს 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის განათლების ხელმისაწვდომობას.  
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სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ეროვნული უმცირესობების კულტურის, ენის, ტრადიციებისა 

და ღირებულებების დაცვას. ხელი შეეწყობა ქართულ მედიაში ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენელთა პრობლემების, მიღწევების, კულტურისა და სხვა მნიშვნელოვანი თემების 

რეგულარულად გაშუქებას. ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების 

მიზნით,  განხორციელდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება. 

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცოდნის გაღრმავებას ეროვნული და 

რელიგიური უმცირესობების ღირებულებების, კულტურის, ისტორიის, რელიგიის შესახებ, 

აგრეთვე საზოგადოებაში ტოლერანტობისა და კულტურული პლურალიზმის დამკვიდრებას 

და  კულტურათაშორისი და რელიგიათაშორისი დიალოგისა და კავშირების განვითარებას. 

ხელი შეეწყობა ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვასა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციაზე მომუშავე ორგანიზაციებს.  

შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანი იქნება, ერთი 

მხრივ, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება 

და, მეორე მხვრივ, მათი სრული ინტეგრაცია საქართველოს საზოგადოებაში.  

საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობები 

 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საფუძველი იქნება ეროვნული უსაფრთხოების, 

სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა. ევროკავშირში 

გაერთიანებისაკენ სწრაფვა და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მთავრობის პრიორიტეტებია, 

რომლებიც საქართველოს მოქალაქეთა გაცხადებულ არჩევანს ეფუძნება. 

 

საქართველო  აცნობიერებს თავის მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, 

რომელთა წინაშეც დგას მსოფლიო. ამ მიმართებით საერთაშორისო ძალისხმევაში 

მონაწილეობა, კერძოდ, სამხედრო ოპერაციებში წვლილის შეტანა  განიხილება როგორც 

ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.  

საქართველო თავისი მშვიდობისმყოფელი პოლიტიკით საერთაშორისო 

თანამეგობრობისათვის საიმედო და პროგნოზირებადი პარტნიორი გახდა. შეიქმნება 
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საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისა და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოსაზიდად ხელსაყრელი გარემო.  

წელს დასრულდა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებები. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე მოხდება შეთანხმების პარაფირება. 

ამასთანავე, აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა, რათა შეთანხმებას ხელი მოეწეროს 2014 წლის 

შემოდგომამდე - მოქმედი ევროკომისიის მანდატის ამოწურვამდე.  ხელმოწერის შემდეგ, 

პარლამენტთან ერთად,  მთავრობა დროულად დაასრულებს ყველა აუცილებელ 

პროცედურას ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებისათვის. ამევე დროს, შეუქცევადი 

გახდება იმ რეფორმების განხორციელება, რომლებიც მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან 

შემდგომი ინტეგრაციის თვალსაზრისით. 

 

საქართველო განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. 

საქართველო გააგრძელებს წლიური ეროვნული პროგრამისა (ANP) და ნატო-საქართველოს 

კომისიის (NGC) დღის წესრიგით დაგეგმილი შეხვედრების ეფექტიან განხორციელებას. 

საგრძნობი პროგრესი ინტეგრაციის გზაზე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს დემოკრატიის 

შემდგომ კონსოლიდაციას საქართველოში. 

 

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ  მოკავშირესთან, 

ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით 

განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას საქართველო  განიხილავს როგორც   

საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას. ჩვენ სერიოზულ ძალისხმევას 

მივმართავთ შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო და საინვესტიციო სფეროში მაღალი დონის 

დიალოგის გაღრმავებისაკენ, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების 

დადების ინიციირების ჩათვლით, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს სტრატეგიული 

პარტნიორობის განმტკიცებას.  

დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის მოგვარების პროცესის 

წარმატებას.    

რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების მიზნით, საქართველოს 

მთავრობა გააგრძელებს კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო 
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მოლაპარაკებებში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის 

შეთანხმების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით. 

მთავრობა, ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორებისა და მეგობარი ქვეყნების 

ხელშეწყობით, გააგრძელებს ძალისხმევას ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 

მიმართებით ეფექტიანი არაღიარების პოლიტიკის გატარებისათვის და გამოიყენებს ყველა 

საერთაშორისო ბერკეტს ქვეყნის საბოლოო დეოკუპაცისათვის. 

ამასთანავე, საქართველო შეეცდება რუსეთთან არსებული კრიზისის ეტაპობრივად დაძლევას 

ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის გზით. შენარჩუნებული 

იქნება ქართულ-რუსული ორმხრივი დიალოგის ფორმატი, რამაც, შეძლებისდაგვარდ, ხელი 

უნდა შეუწყოს სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული ურთიერთობების 

განვითარებას, არსებული პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას საქართველოს 

სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე დაყრდნობით. 

დაბალანსებული რეგიონალური პოლიტიკით საქართველომ უნდა შეიძინოს კავკასიური 

ინტერესების გამაერთიანებლის ფუნქცია. მნიშვნელოვანია ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება მეზობელ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, 

თურქეთთან. ტრანსნაციონალური პროექტებისათვის ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური 

მდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა იქცეს ურთიერთობების განვითარება შავი  და 

კასპიის ზღვების რეგიონებისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.    

  

ეკონომიკური პოლიტიკა 

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი მიზანი არის ქვეყნის 

მოსახლეობის კეთილდღეობის დონის ამაღლება, რაც მიიღწევა მდგრადი და ინკლუზიური 

ეკონომიკური ზრდის პირობებში, როდესაც ყველა მოქალაქე სარგებლობს ეკონომიკური 

ზრდით მოტანილი სიკეთით და, ამავე დროს, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის 

საყოველთაო ჩართულობა ეკონომიკური განვითარების პროცესში.  

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა და შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი 

წინაპირობაა როგორც ინკლუზიური ზრდის, ისე ეკონომიკური პოლიტიკით განსაზღვრული 

ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებისთვის. 
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საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკის პრინციპებს, რომელიც გულისხმობს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას, 

ბაზარზე თავისუფალ კონკურენციას და კერძო სექტორის თავისუფლებას მცირე, ეფექტიანი 

და გამჭვირვალე მთავრობის პირობებში. საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური 

პოლიტიკის წარმატებით განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესია კერძო სექტორის, 

როგორც ინკლუზიური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, 

განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის 

ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო 

სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია.  

ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებები იქნება: სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესება; მეწარმეობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, რათა 

გაიზარდოს ამ  უკანასკნელის როლი და წილი ეკონომიკაში; კერძო სექტორისათვის 

ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების 

განვითარების გზით; საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრული 

გამოყენების გზით; საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი 

განვითარება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს პროდუქტისა და მომსახურების 

ექსპორტის ზრდას; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება და მაღალი დამატებული 

ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნაზე მიმართული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ხელშეწყობა, რაც არის დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის, ასევე, 

თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის წყარო;  აგრეთვე, მომსახურების 

სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, 

ფართო მასებისათვის სამუშაო ადგილების შექმნას და მოსახლეობის ფართო ჩართულობას 

ეკონომიკური განვითარების პროცესებში. ასევე, მნიშვნელოვანია მწვანე ეკონომიკის 

პრინციპების დანერგვისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა. 

ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები: 

ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, 

საქართველოს მთავრობა განავითარებს შესაბამის საკანონმდებლო ბაზას და აღსრულების 
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ეფექტიან მექანიზმებს, მათ შორის, დამოუკიდებელი ინსტიტუტის შექმნის გზით. ამასთან, 

ხელს შეუწყობს კომპანიების ზრდისა და განვითარებისათვის ხელშემშლელი ხელოვნური 

ბარიერების აღმოფხვრას. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და ინვესტორთა ნდობის 

ამაღლების მიზნით, არსებული საინვესტიციო კანონმდებლობა შეიცვლება ახალი, 

საერთაშორისო ნორმებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი კანონმდებლობით. 

ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს 

კომერციული დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის, არბიტრაჟების 

განვითარებას მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და 

უზრუნველყოფს მათ დამოუკიდებლობას. 

ბიზნესის განვითარებისათვის სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს შექმნის მიზნით, 

ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილი 

იქნება მაქსიმალური გამჭვირვალობა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა. ამასთან, 

ბიზნესისათვის დამატებითი ტვირთის მოხსნის მიზნით, განვითარდება რეგულირების 

გავლენის შეფასების (RIA) სისტემა, რომლის მიზანიც იქნება როგორც ახალი საკანონმდებლო 

ინიციატივების, ისე არსებული საკანონმდებლო აქტების გავლენის შეფასება ბიზნესგარემოსა 

და ეკონომიკაზე.  

ღია ბაზრის პირობებში კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს 

მთავრობა დანერგავს საერთაშორისოდ აღიარებულ ვაჭრობის დაცვის ინსტრუმენტებს, რაც 

ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას და შესაბამისად - დასაქმების 

შესაძლებლობების გაზრდას.  

საქართველოს მთავრობის მიზანია განავითაროს საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPP) 

ეკონომიკაში კერძო სექტორის როლის ზრდისა და სახელმწიფო რესურსების ეფექტიანი 

გამოყენების მიზნით. საჯარო და კერძო სექტორის ეფექტიანი თანამშრომლობა  კერძო 

სექტორში ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა.   

საქართველოს მთავრობის მიზანია სახელმწიფო ქონების რაციონალური გამოყენება და ასევე 

გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა, მისი კერძო საკუთრებაში 

მოქცევის გზით.   
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მეწარმეობის, მათ შორის, მცირე და საშუალო და დამწყები ბიზნესის დასახმარებლად  

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეთა უნარების ამაღლებას, ფინანსურ 

რესურსების ხელმისაწვდომობას, დამწყები ბიზნესის და ასევე მეწარმეთა საექსპორტო 

პოტენციალის გაძლიერებას. ყოველივე ეს დადებითად აისახება როგორც დასაქმების 

შესაძლებლობების, ისე თვითდასაქმების ზრდაზე. ყურადღება მიექცევა მთიან რეგიონებში 

მცირე მეწარმეობის განვითარებას.  

ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს 

ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის, მათ შორის, საფონდო ბირჟის განვითარებას მისი 

საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე ინტეგრირებით და კომპანიებისათვის  მიმზიდველი 

გარემოს შეთავაზებით. 

როგორც მოსახლეობის სოციალური დაცვის დონის ამაღლების, ისე დანაზოგების ზრდისა და 

ფინანსების ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია 

საპენსიო სისტემის რეფორმა, რომელიც მოიცავს დაგროვებით  საპენსიო სისტემაზე 

გადასვლას. ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაწყებულია და უახლოეს მომავალში 

ჩამოყალიბდება რეფორმის ძირითადი პრინციპები. 

საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის, ექსპორტის 

ხელშეწყობისა და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციისთვის, საქართველოს მთავრობა 

გააღრმავებს თანამშრომლობას არსებულ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან. 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების განვითარებას 

ორმხრივ, მრავალმხრივ და რეგიონალურ ფორმატებში.  

გააქტიურდება მოლაპარაკებები აშშ–თან სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების 

გაღრმავების საკითხებზე. 

წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან (DCFTA) დაკავშირებით, რომელიც, თავის მხრივ, 

საქართველო - ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია. 

საქართველოს მთავრობის მიზანია ევროკავშირის ბაზარზე ინტეგრაცია, რისი წინაპირობაცაა 

DCFTA-ის იმპლემენტაცია. ამ მიზნით, საქართველოს მთავრობა განახორციელებს 
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რეფორმებს ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის, სურსათის უვნებლობის, 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სფეროებში.  

საქართველოს მთავრობის მიზანია ყველა მეზობელ და რეგიონის ქვეყანასთან, მათ შორის 

რუსეთის ფედერაციასთან, სტაბილური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების 

განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს საექსპორტო და საინვესტიციო ნაკადების ზრდას.  

საქართველოს მთავრობის მიზანია, ქვეყნის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან 

გამომდინარე, ჩამოაყალიბოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა, სატრანზიტო პოტენციალის 

მაქსიმალური გამოყენების და რეგიონში ვაჭრობასა და ტვირთების საერთაშორისო 

გადაზიდვაში მისი როლის შესრულებისათვის. სატრანზიტო დერეფნის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით გაღრმავდება საერთაშორისო სატრანსპორტო 

სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობა.  

საქართველოს მთავრობის მიზანია სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა, საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, მულტიმოდალური და 

ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების 

ხელშეწყობის გზით. სამოქალაქო ავიაციის სფეროში, საქართველოს მთავრობა ხელს 

შეუწყობს „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას. ამასთან, უზრუნველყოფს „ევროგაერთიანებასა 

და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ 

შეთანხმების იმპლემენტაციას, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის 

სფეროში ფრენების უსაფრთხოების, საავიაციო უშიშროების, გარემოს დაცვის, 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა მიმართულებების ევროპულ დონეზე 

განვითარებას და საქართველოს საავიაციო სივრცის ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში 

ინტეგრაციას. 

საქართველოს მთავრობა განავითარებს მცირე ავიაციას და სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურას მთიან რეგიონებში, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეგიონების ეკონომიკურ 

განვითარებას. 
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საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, რადგან ამ დარგის განვითარება ყველაზე მოკლე 

პერიოდში შექმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის 

სხვა დარგების განვითარებას. 

საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია ქვეყანამ, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს რეგიონში საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა (ICT) და ინოვაციების ექსპორტის კუთხით; 

მნიშვნელოვნად გაიზარდოს როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სპეციალისტთა 

რაოდენობა, ისე ამ სფეროდან მიღებული შემოსავლები.  

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინფორმატიზაციის საკითხებს. ქვეყნის 

დასახლებული პუნქტები უზრუნველყოფილი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით; 

გაგრძელდება რეგიონების კომპიუტერიზაციის პროცესი და ცოდნის დონის ამაღლება 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

გამოყენებითი კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა მათი სახელმწიფო დაფინანსების 

ეფექტიანობის ზრდით. 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, რაც ეკონომიკური 

აღმავლობის, ასევე შემოსავლებისა და დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი წყაროა. ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ახალი 

ტურისტული პროდუქტების განვითარებას, ისევე როგორც არსებულის დივერსიფიკაციას. 

მთავრობის მიზანია საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარების რეგიონალურ 

ცენტრად ჩამოყალიბება, რისთვისაც ხელი შეეწყობა საკონფერენციო ტურიზმის (MICE 

tourism) განვითარებას.  

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონალურ დონეზე ტურიზმის განვითარებას, 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის  

წახალისებას; ასევე ხელი შეეწყობა საქართველოში საშუალოფასიანი და საოჯახო 

სასტუმროების განვითარებას. 
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ინვესტიციების მოზიდვისა და ექსპორტის წახალისების მიმართულებით საქართველოს 

მთავრობა ინტენსიურად ითანამშრომლებს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან, რაც 

გამოიხატება დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობაში, დიასპორის 

დახმარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში, ასევე თანამემამულეების 

ადგილსამყოფელ ქვეყნებში ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ექსპორტის 

ხელშეწყობაში.  

საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა 

ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულება იქნება ქვეყნის ენერგეტიკული 

უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ 

ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი 

ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მოწოდების წყაროებისა და მარშრუტების 

დივერსიფიკაციის გზით.  

მზარდი და კონკურენტული ეკონომიკის პირობებში ქვეყანაში ცხოვრების დონის ამაღლების 

აუცილებელი წინაპირობაა ენერგომატარებლების ხელმისაწვდომობა. ამ ამოცანის 

უზრუნველსაყოფად მთავრობა იმუშავებს ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებით, 

როგორიცაა ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების რაციონალური გამოყენება, 

რომელიც საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეტაპობრივად ჩაანაცვლებს იმპორტს 

და გაზრდის ექსპორტის პოტენციალს, ამასთან, უზრუნველყოფს ენერგეტიკული სექტორის 

მზადყოფნას ეკონომიკის ენერგოტევადი დარგების განვითარების შემთხვევაშიც. 

ენერგეტიკის სექტორში საინვესტიციო პოლიტიკა დაეფუძნება დამატებითი გენერაციის 

სიმძლავრეების შექმნას და საჭირო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელებას. ამასთან, საინვესტიციო პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, განსაკუთრებით კი ელექტროენერგეტიკის დარგში, სტაბილური სატარიფო 

პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი 

იქნება ხელსაყრელი და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა ენერგეტიკაში  კერძო 

ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. უფრო ეფექტიანი გახდება სახელმწიფოს მხრიდან 

ინვესტიციების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, გამარტივებული და გამჭვირვალე 

პროცედურების დანერგვა. 
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ადგილობრივი რესურსების ათვისების კუთხით, პრიორიტეტული იქნება განახლებადი 

ენერგიის წყაროების ოპტიმალურად ათვისება ტექნიკური, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი 

და სოციალური მოთხოვნებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის  გათვალისწინებით. 

ზემოაღნიშნული პრიორიტეტების პარალელურად, განხორციელდება ენერგოდამზოგი და 

ენერგოეფექტური პოლიტიკა ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებისა და შესაბამისი 

ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის გზით. 

ადგილობრივი და რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება ასევე იქნება ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი 

მიმართულება. მაგისტრალური გაზსადენებისა და მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის 

მშენებლობა-რეკონსტრუქცია უზრუნველყოფს სტაბილურ და საიმედო ენერგომომარაგებას. 

ადგილობრივი მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით დასრულდება 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროგრამა, ხოლო 

რეგიონების გაზიფიცირება განხორციელდება ტექნიკური და ეკონომიკური 

მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით. 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ფარგლებში ასევე პრიორიტეტული იქნება 

ევროკავშირის ენერგეტიკულ კანონმდებლობასთან დაახლოება. შესაბამისი რეფორმებისა და 

რეგულაციების ცვლილებებით მოხდება ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ხელშეწყობა, ბაზრის 

ლიბერალიზაცია და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს 

რეგიონალური ვაჭრობის განვითარებას, სატრანზიტო და საექსპორტო პოტენციალის 

გაზრდას. 

შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა 

მთავრობის  პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის 

ბაზრის ჩამოყალიბება. შრომის ბაზრის ფორმირების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 

ძირითადი მიზნებია: ქვეყნის ადამიანური რესურსების რაციონალური გამოყენება; 

ეფექტიანი დასაქმების ხელშეწყობა; უმუშევრობის თანამიმდევრული შემცირება და 

სამუშაო ძალის ხარისხობრივი სრულყოფა. 
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შრომითი ურთიერთობების სფეროში სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის, 

ეფექტიანი დასაქმების მხარდაჭერისა და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან (პირველ 

რიგში, ევროკავშირთან) საქართველოს ინტეგრაციისათვის, დიდი მნიშვნელობა აქვს 

შრომის სფეროში მოქმედი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებას.  

გარდა ამისა, დასახული მიზნების მისაღწევად საჭიროა შრომის ბაზრის 

ინფრასტრუქტურის (დასაქმებისა და კონსულტაციის მხარდაჭერის ცენტრების ქსელის) 

შექმნა და განვითარება; დასაქმებულთა და უმუშევართა აღრიცხვის მოწესრიგება; შრომის 

ბაზრის (სამუშაო ძალაზე მოთხოვნისა და მიწოდების, სამუშაო ძალის ფასის, სამუშაო 

ძალაზე დანახარჯების და სხვ.) კვლევების ინსტიტუციონალიზაცია და მონაცემთა ბაზის 

ფორმირება/განვითარება; შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად უმუშევართა 

პროფესიული სწავლების მხარდაჭერა და დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის 

ოპერატიული და ეფექტიანი კავშირის ხელშეწყობა, საშუამავლო მომსახურების 

სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების მხარდაჭერა.  

ამ მხრივ, 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ სერიოზულ 

პროგრესს მიაღწია - შეტანილ იქნა მეტად მნიშვნელოვანი ცვლილებები შრომის კოდექსში, 

რასაც მიესალმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი, სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციები. 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების 

თანახმად, გაგრძელდება და ეტაპობრივად გაფართოვდება  2013 წელს დაწყებული 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც საქართველოს ყველა მოქალაქეს 

უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების საბაზისო პაკეტით.  

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემდგომი განვითარება და ჯანდაცვის სფეროში 

დაგეგმილი რეფორმები მიზნად ისახავს მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას; საქართველოს მოსახლეობა უფრო მეტად 

იქნება დაცული ჯანდაცვაზე კატასტროფული დანახარჯებისა და გაღარიბების რისკებისაგან; 

გაუმჯობესდება ხელმისაწვდომობა ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებასა და 
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სამკურნალწამლო საშუალებებზე; გაიზრდება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობა 

ადმინისტრირების გაუმჯობესებისა და პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მეტი ძალისხმევის 

მიმართვის გზით.   

ჯანდაცვის სფეროში დაფინანსების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ამოქმედდება 

საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო სერვისების „ერთიანი შემსყიდველი მექანიზმი“. ამავე 

დროს განიხილება სამედიცინო მომსახურების მსოფლიოში აპრობირებული დაფინანსების 

ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა, რომელიც უფრო ეფექტიანს გახდის სამედიცინო 

სერვისზე სახელმწიფო დანახარჯებს. პროგრამული გამოსავლებისა და სახელმწიფო 

რესურსების ხარჯთეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება ჯანდაცვის 

პროგრამული დაფინანსების (ინდივიდუალურ დაავადებებზე ორიენტირებული ჯანდაცვის 

პროგრამების) შემდგომი გაუმჯობესება, სამეცნიერო მტკიცებულებებისა და საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.  

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის 

სისტემების შემუშავება/დანერგვაზე როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ისე კერძო 

სადაზღვევო სქემებით მიწოდებული მომსახურების ფარგლებში; შემუშავდება და 

ეტაპობრივად დაინერგება ხარისხის მართვის მექანიზმები (შიდა აუდიტი, აკრედიტაცია) 

როგორც ამბულატორიული, ისე ჰოსპიტალური და ლაბორატორიული სერვისების 

ფარგლებში; განხორციელდება სამედიცინო განათლებისა და სერტიფიცირების ძირეული 

რეფორმები როგორც დიპლომამდელ, ისე დიპლომისშემდგომ და უწყვეტი სამედიცინო 

სწავლების ეტაპებზე.    

ჯანდაცვის სექტორში არსებული ინფრასტრუქტურის ანალიზის, სამედიცინო სერვისების 

დონეების განსაზღვრისა და მოსახლეობის განსაკუთრებული საჭიროებების (მაგ.: 

მაღალმთიან რაიონებში და კონფლიქტის ზონების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის) 

შესაბამისად, მთავრობა ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის ინფრასქტრუქტურის შემდგომ 

განვითარებას როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობით.   
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საპენსიო უზრუნველყოფა და სოციალური დახმარება 

შემცირდება მოსახლეობის სიღარიბითა და ხანდაზმულობით გამოწვეული სოციალური 

რისკები.   ხელი შეეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სხვა მოწყვლად 

ჯგუფებს, მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. 

ჩამოყალიბდება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ძირითადი პრინციპები, რომლითაც 

მოქალაქის მიერ პენსიის მიღების საფუძველი იქნება მისი საპენსიო შენატანებით 

დაგროვებული სახსრები. 

 

საპენსიო სისტემის არსებითი რეფორმა, რომელიც ამ სისტემის დაგროვებით პრინციპზე 

გადასვლას ითვალისწინებს, დაეფუძნება სავალდებულო საპენსიო დაზღვევას. რეფორმის 

შედეგად, სისტემაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ კერძო საპენსიო ინსტიტუტები. 

პენსიის ოდენობა დამოკიდებული იქნება მხოლოდ სადაზღვევო სტაჟისა და 

სადაზღვევო შენატანის ოდენობაზე.  სახელმწიფოს ექნება გამოკვეთილი 

მარეგულირებელი ფუნქცია, რათა სისტემამ შეინარჩუნოს სტაბილურობა. გარდა ამისა, 

არასრული სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის მქონე მოქალაქეებს დაენიშნებათ (ან 

შეევსებათ) სოციალური პენსია.   

 

რაც შეეხება იმ პენსიონერებს, რომლებიც რეფორმის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან ან 

მიაღწევენ საპენსიო ასაკს, სახელმწიფოსგან მიიღებენ სოციალურ პენსიას არანაკლებ 

საარსებო მინიმუმისა, რაც  შესაბამისი  კანონით იქნება გარანტირებული. 

 

განხორციელდება სოციალური დახმარების პროგრამის მიზნობრიობის გაზრდა ოჯახების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის, სოციალური 

ინფორმაციის მენეჯმენტის სისტემის გაძლიერებისა და ადმინისტრირების სქემის 

გაუმჯობესების გზით.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა თანაბარი შესაძლებლობებით 

უზრუნველყოფის მიზნით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 

გაეროს კონვენციის პრინციპებისა და ვალდებულებების გათვალისწინებით, დაიგეგმება 

და განხორციელდება შესაბამისი სამთავრობო პროგრამები/ღონისძიებები. ეტაპობრივად 
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განხორციელდება შშმ პირთა შეფასების სისტემის „სამედიცინო“ მოდელიდან „სოციალურ“ 

მოდელზე გადასვლა; სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება 

დაემყარება ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ხარისხიანი 

მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპს.   

 

ადგილობრივი თვითმმართველობა და რეგიონალური პოლიტიკა 

ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია. მისი დანიშნულებაა მართოს 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით 

და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით.  

თვითმმართველობის ორგანოებს ექნებათ საკუთარი (ექსკლუზიური) უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსები და ქონება. მათ ეყოლებათ არჩევითი 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები. თვითმმართველობის ორგანოები 

უზრუნველყოფენ თითოეული მოქალაქის საჯარო მომსახურების ძირითად ნაწილს, ყოფით 

და ინფრასტრუქტურულ გარემოს. თვითმმართველ ერთეულებში იმუშავებს მომსახურების 

ცენტრი, რომელსაც ექნება მოქალაქისათვის საჯარო მომსახურების გაწევის ფუნქციები. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიული რეორგანიზაციის პროცესში 

მაქსიმალურად იქნება შესწავლილი ადგილობრივი ადამიანური და მატერიალური 

რესურსები, სოფლების ურთიერთთავსებადობა  სათემო მუნიციპალიტეტების შესაქმნელად 

და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქებისა და 

თემების რაოდენობა; ჩამოყალიბდება საერთო სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების მქონე 

ერთეულები განვითარების ერთიანი პერსპექტივით; მოხდება ქალაქების ურბანული 

განვითარება; სათემო მუნიციპალიტეტებში გაჩნდება ახალი მიზიდულობის ცენტრები; 

ქალაქებში, ხოლო თემების შექმნის კვალობაზე – თემებში შეიქმნება ადგილობრივი 

თვითმმართველობა პირდაპირი წესით არჩეული საკრებულოებისა და მერების/გამგებლების 

სახით, რაც ხელს შეუწყობს ადგილებზე რეალური ანგარიშვალდებულების სისტემისა და 

კულტურის ჩამოყალიბებას, მოქალაქეთა ჩართულობას, წაახალისებს საინტერესო 

ინიციატივებს. 
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თვითმმართველ ერთეულში შემავალ ყოველ დასახლებას (სოფლის, დაბის, ქალაქის) 

კანონით ექნება გარანტირებული ამ დასახლებასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაწყვეტაში, მათ შორის, საბიუჯეტო პრიორიტეტების განსაზღვრაში მონაწილეობის 

ქმედითი მექანიზმები. 

ჩამოყალიბდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა სწავლების ქმედითი 

სისტემა; საქართველოს მაღალმთიანი ზონის განვითარებისათვის ამოქმედდება  

სპეციალური სტიმულირების ინსტრუმენტები. 

რეგიონალური მმართველობის დონეზე დაიწყება თვითმმართველობის გარკვეული 

კომპონენტების დანერგვა. შეიქმნება რეგიონალური მნიშვნელობის პროექტებში 

მუნიციპალიტეტების ინტერესების ასახვისა და მათი მონაწილეობის ქმედითი 

ინსტიტუციონალური მექანიზმი. მოხდება ცენტრიდან ცალკეული კულტურული, 

სოციალურ-ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების ფუნქციების გადაცემა, 

რასაც მოჰყვება შესაბამისი ფინანსური და ქონებრივი რესურსების გადაცემაც.  

საქართველოს მთავრობა ადასტურებს, რომ რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა არის 

მისი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც მოწოდებულია გადამწყვეტი როლი 

შეასრულოს მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და საერთო-ეროვნული წარმატების მიღწევაში. 

იგი მიზნად ისახავს, რომ კომპლექსური და ქმედითი რეგიონალური განვითარების 

პოლიტიკის შედეგად დაკმაყოფილდეს მოქალაქეთა მისწრაფებები არა მხოლოდ 

ტრადიციული გათანაბრებითი მიდგომების გამოყენებით, არამედ მაღალეფექტიანი 

ეკონომიკური პროცესების ადგილებზე ხელშეწყობისა და რეგიონების 

კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველზე.  

დღემდე, ყველა რეგიონის მიმართ ერთგვაროვანი პოლიტიკის სტანდარტულად გატარება 

მნიშვნელოვნად ზღუდავდა რეგიონების განვითარების პოტენციალის გამოყენებას, ხოლო 

ცალკე აღებული დარგობრივი მიდგომები და ძირითადად გადაუდებელ საჭიროებებზე 

დაფუძნებული მოკლევადიანი პროგრამები ვერ პასუხობდნენ რეალურ გამოწვევებს.      

აქედან გამომდინარე, საქართველოს ახალი მთავრობა ეფექტიანი რეგიონალური პოლიტიკის 

განხორციელების პირობად განიხილავს კონკრეტული რეგიონების შედარებითი 

უპირატესობების, მათი სტრუქტურული სპეციფიკის, სხვადასხვა სექტორების 
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გრძელვადიანი განვითარების შესაძლებლობების, არსებული რესურსების გარდაქმნის 

პოტენციალის გამოვლენასა და ოპტიმალურ გამოყენებას.  

საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას მიმდინარე წლის სექტემბერში 

დამტკიცებული სხვადასხვა რეგიონების განვითარების სტრატეგიების სრულფასოვანი, 

თანამიმდევრული და ინკლუზიური განხორციელებისათვის.  

2014 წელს საქართველოს მთავრობა ასევე იწყებს მუშაობას ახალი, რეგიონალური 

განვითარების 2015-2017 წლების სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც მაქსიმალურად იქნება 

მორგებული საქართველოს რეგიონალური განვითარების უმთავრეს საჭიროებებსა და ფართო 

გამოწვევებზე.  

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა განავითაროს და განამტკიცოს ქვეყნის რეგიონალური 

განვითარება და ინფრასტრუქტურა,  შექმნას პირობები ამ მიმართულებით არსებული სუსტი 

ადგილების დაძლევისა და ნიველირებისათვის. საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

რეგიონალური განვითარებისა და სიღარიბის შემცირების ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი 

წინაპირობაა. 

გეოპოლიტიკური ფაქტორის გათვალისწინებით, უნდა მოხდეს საქართველოს გაერთიანება 

საერთაშორისო პროექტებში; გეოგრაფიული მდებარეობიდან და სატვირთო გადაზიდვების 

ავტოტრანსპორტზე დატვირთვიდან გამომდინარე, მოხდება ახალი სამშენებლო ნორმებისა 

და წესების, აგრეთვე სამშენებლო სტანდარტების შემუშავება. გათვალისწინებულია ახალი 

მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია სატრანსპორტო-

საექსპლუატაციო მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განახლება-მოდერნიზება. 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებაა ქვეყნის მასშტაბით 

ნარჩენების განთავსება და დახარისხება ევროპული სტანდარტების მიხედვით, საქართველოს 

რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით 

უზრუნველყოფა, საქართველოს  ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების, წყალარინების 

სისტემის მოწყობა-რეკონსტრუქცია და ზოგადად სისტემის მსოფლიო სტანდარტებთან 
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გათანაბრება. საქართველოს მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების - მეწყერების, 

წყალმოვარდნებისაგან დაცვის მიზნით გატარდება პრევენციული ღონისძიებები 

(ნაპირდაცვითი და მეწყერსაწინააღმდეგო სამუშაოები, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები). 

იგეგმება დონორებთან არსებული მრავალწლიანი ურთიერთობების გამოყენება პროექტების 

ოპტიმალური კოორდინაციისა და თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

მიდგომების  დანერგვის უზრუნველსაყოფად. 

სოფლის მეურნეობის განვითარება 

საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის 

განვითარება, რისი უპირველესი გარანტია  იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული 

პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორში ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვნად 

გაზრდა. 

სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი, საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული  სესხები და გრანტები, 

კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური). დაფინანსების სტრუქტურაში  

თანდათან მნიშვნელოვნად გაიზრდება კერძო ინვესტიციების წილი სხვა სახის დაფინანსების 

შემცირების ხარჯზე. ერთი წლის წინ შექმნილი „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ფონდმა“ მიმდინარე წელს განახორციელა ასობით მილიონი დოლარის 

ღირებულების პროგრამების დაფინანსება. მომავალში მოხდება პროგრამების 

დივერსიფიკაცია და ახალი მიმართულებების განვითარება. 

აგრარული პოლიტიკის სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში: გადაწყდება 

მიწათსარგებლობის საკითხები; ამ მიმართულებით ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ბაზრის განვითარებას; შეიქმნება ფერმერთა რეესტრი;  სასოფლო-სამეურნეო  სექტორი 

უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით; გაძლიერდება და 

განვითარდება სასოფლო-სამეურნეო საკრედიტო და სალიზინგო სისტემა;  მცირე და 

საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება ფერმერული 

კოოპერატივების/ასოციაციების განვითარება.  
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გაიზრდება აგრარულ სექტორში მწარმოებლურობა, რენტაბელურობა და 

კონკურენტუნარიანობა; გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული 

შემოსავლები; დაწყებულია აგრარული განათლებისა და მეცნიერების, კონსულტირებისა და 

ექსტენციის თანამედროვე სისტემის შექმნა, ეტაპობრივად მოხდება ამ სისტემის გაძლიერება 

და განვითარება; ქართული პროდუქცია დაბრუნდება შიდა ბაზარზე; საქართველო  

დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ბაზარზე; მოხდება რეგიონებში 

ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება და სტიმულირება; გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის 

ცხოვრების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის 

უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. გაგრძელდება რეგიონალური და 

სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მოიცავს ირიგაციისა და 

დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა თესლისა და 

ნერგის წარმოების განვითარების მხარდაჭერას.  

ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, უახლოეს წლებში, აგროსასურსათო სექტორში 

შეიქმნება რამდენიმე ათასობით სამუშაო ადგილი დაქირავებით დასაქმებულთათვის; 

გაიზრდება თვითდასაქმებულთა კეთილდღეობა, მათი შემოსავლები საარსებო მინიმუმს 

მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს, შემცირდება  ფარული უმუშევრობა სოფლად. 

საგადასახადო პოლიტიკა   

მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა უზრუნველყოფს კერძო სექტორისა და უცხოური 

ინვესტიციებისათვის, ასევე ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისათვის მიმზიდველი და 

სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნას. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების ფარგლებში განხორციელდება საბაჟო კანონმდებლობის ევროკავშირის  

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. დაწესდება შეზღუდვა საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით.   

გადასახადის გადამხდელის ყველა ძირითადი ვალდებულება განისაზღვრება მხოლოდ 

კანონით. აიკრძალება ბიზნესის წინასწარი დალუქვა, მიმდინარე საქმიანობის შეჩერება და 

დაყადაღება. მოწესრიგდება ბაზრობებზე მოვაჭრეთა დაბეგვრის მარეგულირებელი ნორმები. 



29 
 

გამარტივდება გადასახადის ადმინისტრირება და განხორციელდება საგადასახადო 

სანქციების ოპტიმიზაცია. მოხდება ცალკეული კატეგორიის ეკონომიკური 

დანაშაულისათვის სისხლისსამართლებრივი დევნის შეზღუდვა (დეკრიმინალიზაცია).  

საგადასახადო ორგანოები იმოქმედებენ მხოლოდ კანონით განსაზღვრული უფლებებით და 

გამორიცხული იქნება გადამხდელების მიმართ პოლიტიკური ნიშნით მიდგომა. 

ეტაპობრივად 3 წლამდე შემცირდება საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული 6-წლიანი 

ხანდაზმულობის ვადები. განხორციელდება საგადასახადო დავების განხილვის არსებული 

სისტემის სრულყოფა.   

მონეტარული  პოლიტიკა 

მონეტარული პოლიტიკა მიმართული იქნება გრძელვადიანი მიზნობრივი ორიენტირების 

შემოღებისაკენ; განისაზღვრება  ფულად-საკრედიტო  და  სავალუტო  პოლიტიკის ძირითადი 

პრიორიტეტები, სადაც ფულის ემისია იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის შესაბამისი;   

ხელი   შეეწყობა   ეროვნული   ვალუტის   მიმართ   ნდობის   გაზრდას  და 

უზრუნველყოფილი იქნება დოლარიზაციის მასშტაბების შემცირება; ხელი შეეწყობა 

კომერციულ ბანკებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის არსებობას; დაინერგება დეპოზიტების 

დაზღვევის სისტემა, რომელიც დანაზოგების ზრდისა და დაბანდების სტიმულირების 

საიმედო მექანიზმი გახდება. 

ფისკალური პოლიტიკა 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მართვის სრულყოფას იმისათვის, რომ 

ბიუჯეტით, ერთი მხრივ, ხორციელდებოდეს პრიორიტეტული  სფეროებისა და სოციალური 

ხარჯების ზრდა, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელი შეეწყოს ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირებას და 

ამავე დროს შენარჩუნებულ იქნეს ქვეყნის ფისკალური სტაბილურობა. ბიუჯეტის ხარჯვითი 

ნაწილის ზრდის პარალელურად, ეკონომიკის სტიმულირების მიზნით, შესაძლებელია 

გაიზარდოს ფისკალური დეფიციტი, თუმცა, საშუალოვადიან პერიოდში შენარჩუნებული 

იქნება მისი დაბალი მაჩვენებელი. საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების ისეთ 

მაჩვენებლებში შენარჩუნებას, რომლებითაც შესაძლებელი გახდება, გაუმჯობესდეს 
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სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები და ქვეყანა იყოს მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის 

თვალსაზრისით. ეს იქნება გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკის სტაბილური განვითარების 

საწინდარი. 

შემუშავდება საბიუჯეტო პრიორიტეტების დადგენის ქმედითი მექანიზმი, რომელიც 

საზოგადოების პრობლემების იდენტიფიცირებაზე იქნება ორიენტირებული. 

გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციულობის გაზრდის 

მიზნით და უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ყველა 

საინტერესო და საჭირო ინფორმაციის შესაბამისი მარტივი ფორმით მიწოდება. დაიხვეწება 

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია და ბიუჯეტით განსახორციელებელი 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების, აგრეთვე მათი მოსალოდნელი შედეგების წარმოდგენის 

მექნიზმები მიუახლოვდება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. 

დაიხვეწება როგორც შიდა, ისე გარე კონტროლისა და აუდიტის მექანიზმები საჯარო 

ფინანსების მართვის სფეროში. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით 

უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების გამოყენების ეფექტიანი მექანიზმი.   

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება  

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მთავრობის 

საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.  

ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით:  

ეტაპობრივად დაინერგება ევროკავშირისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 

აღიარებული გარემოსდაცვითი პრინციპები და სტანდარტები;  

დაიხვეწება და განახლდება გარემოსდაცვითი სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ისეთი   

მიმართულებებით, როგორიცაა: ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, 

ატმოსფერული ჰაერის დაცვა, ტყის მართვა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, ბუნებრივი და ანთროპოგენული საფრთხეების 
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რისკების შემცირება, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება, ბიომრავალფეროვნებისა 

და ბუნებრივი რესურსების მართვა;  

შემუშავდება ეროვნული სატყეო პროგრამა და გატარდება სატყეო სექტორის რეფორმა, 

რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის ტყეების მდგრადი მართვის სისტემის დანერგვასა და 

მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებისკენ. ჩამოყალიბდება 

და  გაძლიერდება ტყის  მართვისათვის  პასუხისმგებელი  ინსტიტუტები; 

მოხდება წყლის რესურსებზე დაკვირვების ქსელის გაფართოება და მოდერნიზება. 

ეტაპობრივად დაინერგება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემა, რომელიც 

დაეფუძნება ევროკავშირის ქვეყნებში აპრობირებულ სააუზო მართვის პრინციპებს; 

მოხდება ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის გაფართოება და მოდერნიზება; დიდ 

ქალაქებში დაინერგება სატრანსპორტო საწვავის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა; 

ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, ეტაპობრივად გამკაცრდება ბენზინისა და 

დიზელის საწვავის ხარისხობრივი ნორმები; გაუმჯობესდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევების/ემისიების ნორმირებისა და რეგულირების სისტემა; 

ნიადაგის ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა  და ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის შენარჩუნების მიზნით შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი 

გამოყენების მექანიზმები;  

მოხდება დაცული ტერიტორიების ქსელის გაფართოება და მართვის გაუმჯობესება. 

განხორციელდება ღონისძიებები დაცული ტერიტორიებისა და მათთან დაკავშირებული 

ეკოტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად; 

გატარდება ბიომრავალფეროვნების დაცვის უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოქმედებები. 

შემუშავდება კანონი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ; შემუშავდება 

ქვეყანაში ბიოუსაფრთხოების ეროვნული სისტემა; 

შეიქმნება და დაინერგება ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა; დამტკიცდება 

ნარჩენების მართვის სტრატეგია და ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც 
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მიმართული იქნება ნარჩენების მართვის ევროპაში აპრობირებული მეთოდების გამოყენებისა 

და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ; 

შემუშავდება სამრეწველო ავარიების პრევენციული პოლიტიკა ევროკავშირის მიდგომების 

შესაბამისად; გაუმჯობესდება ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების რისკების შეფასების 

მექანიზმები; ჩამოყალიბდება/გაუმჯობესდება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და 

მოსახლეობის ადრეული გაფრთხილების სისტემა; 

დაიხვეწება კანონმდებლობა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოთხოვნების შესაბამისად;   

მომზადდება კლიმატის ცვლილებასთან ეკონომიკის დარგებისა და ეკოსისტემების 

ადაპტაციის ეროვნული გეგმა და დაბალემისიანი განვითარების ეროვნული სტრატეგია. 

განხორციელდება საადაპტაციო და კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებები; 

გაუმჯობესდება საწარმოების და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის, ასევე უკანონო 

საქმიანობის ზედამხედველობის სისტემა; 

გარემოსდაცვითი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელდება 

ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებები. 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა 

სახელმწიფო პასუხს აგებს თითოეული დევნილი და ომით დაზარალებული მოქალაქის 

წინაშე - მის სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, სოციალურ ინტეგრაციაზე, 

საცხოვრებელ პირობებზე, დასაქმებაზე, საკუთრების დაცვასა და შინ დაბრუნებაზე. 

სახელმწიფო, იძულებით გადაადგილებით გამოწვეული სპეციფიკური საჭიროებების 

გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს დევნილთა უფლებების დაცვას იძულებით 

გადაადგილების მთელ პერიოდში და ყველა ღონეს იხმარს დევნილთა პრობლემების 

გრძელვადიანი გადაწყვეტის უზრუნველყოფისთვის, მათი ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში 

განსახლების, შემოსავლის წყაროების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის, სოციალური 

ინტეგრაციისა და სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის, რათა დევნილთათვის შეიქმნას 
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უსაფრთხო და ღირსეული ცხოვრებისათვის აუცილებელი სოციალურ-ეკონომიკური 

პირობები. 

სახელმწიფო აღიარებს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დატოვებული უძრავი ქონების 

რესტიტუციის უფლებას, რაც მემკვიდრეობით გადადის. ეს უფლება შენარჩუნდება 

დევნილთათვის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შემთხვევაშიც. 

სახელმწიფო განსაკუთრებულ ძალისხმევას მიმართავს დევნილთა დაბრუნების, დასახლების 

და რეინტეგრაციის დაგეგმვისა და განხორციელების უზრუნველსაყოფად. 

დევნილთა დაბრუნების წინაპირობად იქცევა ომებით გახლეჩილ ქართულ-აფხაზურ და 

ქართულ-ოსურ საზოგადოებებს შორის ურთიერთნდობის აღდგენა, ფართო საერთაშორისო 

ჩართულობა, პოლიტიკურ მოლაპარაკებებზე დაფუძნებული კონფლიქტების მოგვარების 

სტრატეგიის რეალიზაცია. 

კონფლიქტების მოგვარება 

 

კონფლიქტების მოგვარების საკითხი მთავრობის საგარეო-პოლიტიკური 

ურთიერთობების პრობლემატიკის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. კონფლიქტების 

სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად  განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცევა   სტაბილური უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების 

საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების 

გარანტირების  პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის 

უზრუნველყოფას. 

 

კონფლიქტების პოლიტიკური მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებულ პოზიციათა 

პრინციპული განსხვავების მიუხედავად, ქართველმა, აფხაზმა და ოსმა 

საზოგადოებებმა ერთად უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა როგორც რეგიონის, ისე 

მომავალი თაობების უსაფრთხოებისათვის. საჭიროა მოლაპარაკებების დაწყება 

უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, რომლის   მექანიზმი უნდა შეიქმნას ეუთოს ან 

გაეროს ფორმატში.  
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გზა გაეხსნება სახალხო დიპლომატიას,  ეკონომიკური რეაბილიტაციისა და 

ბიზნესპროექტებს. წახალისდება ოჯახური, ნათესაური და პირადი ურთიერთობები, 

რომლებსაც ინარჩუნებს „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობა. 

 

მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით 

მნიშვნელოვნად  გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების 

მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა პოლიტიკური ექსპერტების 

დიალოგს, ბიზნესმენების, ჟურნალისტების, ფერმერების, ეკოლოგების, მედიცინის 

მუშაკების, სტუდენტებისა და სხვა ,,ინტერესთა ჯგუფების“ შექმნას. 

  

მთავრობის სტრატეგიული ამოცანაა კონფლიქტის მიმდებარე, სამეგრელოსა და შიდა 

ქართლის, რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, რისთვისაც შეიქმნება 

სარეაბილიტაციო პროექტების ხელშეწყობის საგანგებო ფონდი. აფხაზეთისა და სამხრეთ 

ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის 

დაწესებული ნებისმიერი შეღავათითა და მომსახურებით  თავისუფალი სარგებლობის 

უფლება ექნებათ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; შეიცვლება  აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის ავტონომიების მთავრობების საქმიანობის 

პრინციპები. მათ ცენტრალური სტრუქტურებიდან გადაეცემათ დევნილებთან 

დაკავშირებული  საკითხების მართვა, აგრეთვე არჩევნების გზით დაკომპლექტდება 

დევნილთა წარმომადგენლობითი ორგანოები. 

 

კონფლიქტების მოგვარების წარმატებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული 

ინსტიტუტების მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების 

მოგვარების დაჩქარება. ამ მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებამ 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები უნდა 

დაარწმუნოს ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში. 
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თავდაცვის სისტემა და შეიარაღებული ძალები 

საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

შესაძლებლობების გაუმჯობესება იმისათვის, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები მზად იყოს  

ქვეყნის დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად, 

საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მისაღებად, აგრეთვე ბუნებრივი და 

ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების დასახმარებლად.  

დასახული ამოცანების შესასრულებლად და არსებული უსაფრთხოების გარემოდან 

გამომდინარე, აუცილებელია თავდაცვითი შესაძლებლობების შემდგომი გაუმჯობესება  

შეიარაღებული ძალების უფრო მობილურ და პროფესიულ, ნატოსთან თავსებად ძალებად 

გარდაქმნის გზით. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს ეროვნული 

უსაფრთხოების სტრატეგიას  და წარმართავს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკას ქვეყნის 

ინტერესებისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების  გათვალისწინებით.  

გაგრძელდება თავდაცვის სექტორში მიმდინარე პროცესების გამჭირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების სისტემის განმტკიცება; იხვეწება და მომავალშიც იმუშავებს   

შეიარაღებული ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი და გაძლიერდება 

საპარლამენტო ზედამხედველობა. პერმანენტული ხდება თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან 

თავდაცვის სისტემაში განხორციელებული ცვლილებებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ 

პარლამენტისათვის საჯარო ანგარიშების წარდგენა. 

მთავარ პრიორიტეტად რჩება თავდაცვის სამინისტროს დეპოლიტიზირებულ ორგანიზაციად 

შენარჩუნება. კიდევ უფრო გაიმიჯნება სამხედრო და სამოქალაქო ფუნქციები და 

გაგრძელდება სამხედრო-სამოქალაქო კოორდინაციის გაუმჯობესების პროცესი. 

ქვეყნის თავდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრისა და შემუშავების პროცესში განმტკიცდება 

ქვეყნის  პოლიტიკური სპექტრისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, რადგანაც 

ქვეყნის თავდაცვა და უსაფრთხოება არ წარმოადგენს კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ან 

პარტიის ვიწრო ვალდებულებასა და ინტერესს. 

უზრუნველყოფილი იქნება მატერიალურ-ფინანსური რესურსების ეფექტიანად გამოყენება.   
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ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება. გაგრძელდება შეიარაღებული 

ძალების რეფორმის პრიორიტეტების თანამიმდევრულად განხორციელება  და  თავდაცვის 

კრიტიკული შესაძლებლობების განვითარება. გაუმჯობესდება მართვის, კონტროლისა და 

კოორდინაციის მექანიზმები.  

გაგრძელდება თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის რეკომენდაციების დანერგვა, 

კონცეპტუალური და სტრატეგიული დოკუმენტების განახლების პროცესი და სამხედრო 

დოქტრინების შემდგომი დახვეწა. პრიორიტეტად რჩება ამოცანებზე ორიენტირებული და 

ხარისხიანი წვრთნების ორგანიზება. 

შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განმტკიცების პარალელურად, 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქმედითი რეზერვისა და მობილიზაციის სისტემის 

ჩამოყალიბებას.  

შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესების მხარდასაჭერად 

გაგრძელდება საქართველოს ეროვნული სამხედრო სამრეწველო და სამეცნიერო  

პოტენციალის განვითარება. 

გაგრძელდება თავდაცვის სამინისტროს დაგეგმვისა და მართვის სისტემის 

ინსტიტუციონალიზაცია, რაც მოიცავს ძალთა დაგეგმვის, მატერიალური რესურსების 

განაწილებისა და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების შემდგომ სრულყოფას. 

გაგრძელდება ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების 

სისტემების დახვეწა, სამხედრო მოსამსახურეთა ანაზღაურების სისტემის რეფორმირება, 

სამხედრო განათლებისა და წვრთნების ხარისხის ამაღლება, პროფესიულ შეიარაღებულ 

ძალებზე გადასვლის ხელშეწყობა. 

საომარ, სამშვიდობო და სტაბილიზაციის ოპერაციებში დაჭრილი სამხედრო 

მოსამსახურეების მხარდაჭერისა და უკეთ უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული 

შესაძლებლობების შემდგომი განმტკიცება მთავრობის პრიორიტეტია.  
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ძირეული რეფორმა განხორციელდება სამხედრო და ომის ვეტერანების უფლებებისა და 

ინტერესების დაცვის მიზნით, რომელიც გაითვალისწინებს სოციალური დახმარების, 

პროფესიული რეკვალიფიკაციისა  და დასაქმების კომპონენტებს. 

ნატოში გაწევრიანება არის ქვეყნის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მთავარი 

პრიორიტეტი. შესაბამისად, გაგრძელდება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან 

თანამშრომლობის მექანიზმების ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობა და შესაბამისი 

რეკომენდაციების გათვალისწინება. გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა 

როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში. საერთაშორისო მშვიდობასა და 

სტაბილურობაში წვლილის შეტანის მიზნით, საქართველო გააგრძელებს საერთაშორისო 

სამშვიდობო, სტაბილიზაციისა და კრიზისების მართვის ოპერაციებში მონაწილეობას.  

განათლება და მეცნიერება 

განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარება და სრულყოფა საქართველოს 

მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამიტომ, საქართველოს 

მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ მთელ საგანმანათლებლო სივრცეში გარანტირებული იყოს 

შესაბამისი დაწესებულებების სასწავლო-აკადემიური თავისუფლება და ადმინისტრაციული 

და ფინანსური მართვის ავტონომიურობის მაღალი დონე.  

არსებული ვითარებისა და მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით, ძირეული 

რეფორმების განსახორციელებლად ნიადაგის მომზადების, აგრეთვე შესაფერისი და ჯანსაღი 

გარემოს შექმნის მიზნით, საქართველოს მთავრობამ  მიმდინარე წელს განახორციელა  

მთელი რიგი  ღონისძიებები, როგორიცაა: სისტემის დეპოლიტიზაცია, მანდატურის 

სამსახურის რეფორმა, განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმების შექმნა, 

სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად განათლების ყველა დონეზე 

ფართომასშტაბიანი და ეფექტიანი პროგრამების განხორციელება (უფასო 

სახელმძღვანელოები, სასკოლო ავტობუსები, 17 უფასო მიმართულება ბაკალავრიატის 

დონეზე, განახლებული და გაზრდილი სოციალური პროგრამები ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის დონეებზე, დოქტურანტურის დაფინანსება, ინკლუზიური განათლებისა და 

სერვისების დაფინანსება და ა.შ). გატარებული ღონისძიებები დასახული მიზნის მიღწევის 

აუცილებელი წინაპირობაა.    
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მთავრობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა მოქმედებებმა ხელშემწყობი გარემო 

შექმნა სტრატეგიული განვითარებისათვის. მთავრობა გააგრძელებს განათლების სისტემის  

მონიტორინგის, შეფასების სქემისა და მექანიზმების განვითარებას და უზრუნველყოფს  

შესაბამისი დოკუმენტების საჯაროობას.  

დაიხვეწება განათლების დაფინანსების მექანიზმები; ეტაპობრივად გაიზრდება სახელმწიფო 

ხარჯები განათლებაზე, ამაღლდება განათლების ხარისხი; უზრუნველყოფილი იქნება 

ინკლუზია და  განათლების უწყვეტობა სისტემის ყველა დონეს შორის.  

განხორციელდება ზოგადი განათლების სტრატეგიის მოდიფიცირება, რომელიც 

ორიენტირებული იქნება ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობაზე, რაც გულისხმობს 

ნებისმიერი შესაძლებლობის მქონე მოსწავლისათვის ხელშემწყობი გარემოსა და 

პროგრამების შექმნას, მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მოტივაციის გაზრდასა 

და მათი შეფასების სისტემის სრულყოფას, აგრეთვე საგანმანათლებლო რესურსების 

განვითარებას.  

გაიზრდება ადამიანური რესურსების კონკურენტუნარიანობა შრომის ბაზარზე და მათი 

დასაქმების შესაძლებლობები პროფესიული განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესების გზით, რაც გულისხმობს პროფესიული პროგრამების მრავალფეროვნების, 

მათი შრომის, ბაზრის მოთხოვნებთან მჭიდრო კავშირის, ნებისმიერი ასაკისა და 

შესაძლებლობის მქონე პირისათვის  ხელშემწყობი გარემოს უზრუნველყოფას. განვითარდება 

საგანმანათლებლო რესურსები, ამაღლდება პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა 

კვალიფიკაცია, განვითარდება პროფესიული სასწავლებლების ძლიერი რეგიონალური ქსელი 

და გაიზრდება პროფესიული განათლების მიმზიდველობა. 

უზრუნველყოფილი იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტონომია და 

აკადემიური თავისუფლება. კანონმდებლობით განისაზღვრება და დაინერგება მართვის 

გამჭვირვალე და დემოკრატიული პრინციპები. უზრუნველყოფილი იქნება აკადემიური 

პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობა მართვის პროცესებში.  

თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევების უზრუნველსაყოფად 

შემუშავებული სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, შეიქმნება ქმედითი სისტემა, 
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რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის 

მაქსიმალურად რეალიზებას. მიმდინარეობს ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების 

ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ახალი, ევროპული ტიპის სისტემის ფორმირება. მთავრობის 

პრიორიტეტების გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება მეცნიერების დაფინანსება; 

ამაღლდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო პოტენციალი, 

უმთავრეს ამოცანად გამოცხადდება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა. 

დაიხვეწება სპეციალური სასწავლო პროგრამები უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს 

თანამემამულეებში ქართული ეროვნული ცნობიერების შენარჩუნებისა და 

განმტკიცებისათვის. ხელი შეეწყობა საქართველოს სახელმწიფო ენის სწავლების 

პოპულარიზაციას უცხოეთში მცხოვრებ იმ თანამემამულეთა შორის, რომლებიც ვერ ფლობენ 

ან სათანადოდ ვერ ფლობენ სახელმწიფო ენას, აგრეთვე იმ უცხოელთა შორის, რომლებსაც 

მისი შესწავლის სურვილი ექნებათ. 

 დიასპორაზე ზრუნვა 

მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, 

მათ ჩართულობას ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და 

კულტურულ ურთიერთობებში, აგრეთვე კავშირების განმტკიცებას საქართველოსა და იმ 

ქვეყნებს შორის, სადაც საქმიანობენ ჩვენი თანამემამულეები. ამ მიზნით, საქართველოს 

მთავრობა გეგმავს შექმნას უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა სოციალური ქსელი, 

რომლის მეშვეობითაც, ერთი მხრივ, განხორციელდება უცხოეთში მცხოვრები 

თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციის 

სისტემატიზაცია, აღნუსხვა და გამოყენება, ხოლო, მეორე მხრივ, – გამარტივდება 

საქართველოს მთავრობის კომუნიკაცია მათთან და მათთვის ამ გზით სხვადასხვა 

მომსახურების მიწოდება. 

 

დიასპორული ორგანიზაციების სათანადო აღრიცხვის, მათთან ოპერატიული კომუნიკაციის 

და დიასპორული ღონისძიებების მასშტაბურად დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით 

შეიქმნება დიასპორული ორგანიზაციების რეესტრი, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია 

საზღვარგარეთ არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაციების, მათი 
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დამფუძნებლებისა და ხელმძღვანელების, ორგანიზაციის მიზნებისა და განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ. 

 

ახლებურად მოხდება უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის გააზრება, 

დეტალურად განისაზღვრება ის უპირატესობები, რაც ექნება უცხოეთში მცხოვრებ 

თანამემამულეს.  

 

მთავრობა განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უცხოეთში ქართული ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების დაფუძნებასა და მათ საქმიანობას.  

 

კულტურა  

კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად საქართველო თანამედროვე 

სამყაროს ღირსეული წევრი გახდება. ამ მიზნით შემუშავდება კულტურის განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა. გაგრძელდება ისეთი პრინციპების გატარება, როგორიცაა: 

საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობა კულტურის სფეროში და 

შემოქმედებით პროცესში   ხელისუფლების  ჩაურევლობის  უზრუნველყოფა. გამორიცხული 

იქნება ხელისუფალთა   მხრიდან   ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები.  

ხელი შეეწყობა ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში 

ინტეგრაციას საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერის ღონისძიებებით. 

კულტურული მემკვიდრეობა დაცული იქნება მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების 

შესაბამისად. რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო სტანდარტების, 

იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის 

მიზნით. 

საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად. 

სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის 

კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. შემუშავდება და ამოქმედდება კანონი სახელმწიფო ენის 

შესახებ. 
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მნიშვნელოვანი როლი მიენიჭება სახელოვნებო განათლების სასწავლებლების სახელმწიფო 

ხელშეწყობას. სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტების შესაბამისად მოხდება საუკეთესო 

პროექტების შერჩევა და ხელის შეეწყობა მათ განხორციელებას. 

მნიშვნელოვანი იქნება რეგიონებში კულტურული ცხოვრების აღორძინება და განვითარება, 

რაც გამოიხატება რეგიონების კინოთეატრების აღჭურვით, მუნიციპალიტეტებთან ერთად 

კულტურისა და დასვენების პარკების რეაბილიტაციით, კლასიკური მუსიკის 

პოპულარიზაციის, სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და მოსწავლეების მეთოდური 

დახმარების ღონისძიებებით, ფოლკლორული ანსამბლების ტექნიკური მხარდაჭერით, 

თეატრალური დასებისა და სტუდიების საქმიანობის  ხელშეწყობითა და პოპულარიზაციით. 

ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონებში თანამედროვე საესტრადო მუსიკის ხელშეწყობის 

ღონისძიებების ჩატარება. 

კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 

გადაიდგმება კულტურის სფეროში კერძო ინვესტიციების მოსაზიდად. 

სპორტი და ახალგაზრდობა  

გაგრძელდება სპორტული ფედერაციებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

საქმიანობაში ჩაურევლობის პოლიტიკა.  

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებისათვის ხელშეწყობა სახელმწიფოს ერთ-

ერთი პრიორიტეტია. თავისუფალი დროის გამოყენების საუკეთესო ალტერნატივად ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრება საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტია. 

სპორტში არსებული ვითარების შესწავლის, კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე 

დამტკიცდება სპორტის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი და სპორტის 

განვითარების თანამიმდევრული მოკლე-, საშუალო- და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა, 

რომლის ძირითადი მიმართულება იქნება ხელმისაწვდომობა. 

ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით მიღებული იქნება სპორტის შესახებ ახალი 

კანონი; მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რეგიონებში  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრების შექმნა 
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და მათი აღჭურვა მოდერნიზებული ინვენტარით. 

ახლად დაფუძნებული ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი მუშაობას დაიწყებს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი 

საგანმანათლებლო სისტემით და  გახდება სასპორტო განათლების რეგიონალური ცენტრი.  

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პროფესიული სპორტული განათლების, აგრეთვე 

სპორტის მეცნიერებისა, მათ შორის,  სპორტის მედიცინისა და სპორტის სამართლის 

განვითარებას. ადამიანის სწორ ფიზიკურ განვითარებაზე ზრუნვა სპეციალისტების 

საქმიანობის საგანი უნდა გახდეს. 

ახალგაზრდობა ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი რესურსია. 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელდება ახალგაზრდობის 

პრობლემებისა და გამოწვევების კვლევა, რომელიც საფუძვლად დაედება ქვეყნის 

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების რეფორმირებულ სამოქმედო გეგმას.  

კანონმდებლობით დარეგულირდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის 

მონაწილეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, განისაზღვრება 

მათი საქმიანობის ფორმები.  

შემუშავდება სტრატეგია არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის და შესაბამისი 

სტანდარტები არაფორმალური განათლების სფეროში;  მხარდაჭერილი იქნება მოხალისეობა.  

ქვეყნის ყველა რეგიონში დაიწყება  ახალგაზრდული ცენტრების ინფრასტრუქტურის 

განვითარება; ცენტრების ფუნქციონირებისათვის შემუშავდება ევროპული სტანდარტების 

შესაბამისი ახალგაზრდული პროგრამები.  

სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ევროპული, დემოკრატიული და სამოქალაქო 

ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაიხვეწება ახალგაზრდული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მხარდაჭერის პროგრამა.   

რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმების, ასევე ადგილობრივი ახალგაზრდული 

არასამთავრობო სექტორის წახალისების მიზნით, გაგრძელდება მასშტაბური რეგიონალური 

საგრანტო კონკურსები სხვადასხვა პროგრამული პრიორიტეტის შესაბამისად. 
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რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ახალგაზრდების გააქტიურებისა 

და ინტეგრირების მიზნით განხორციელდება სპეციალური ადაპტირებული პროგრამები. 

ახალგაზრდობის თვითრეალიზაციისა და ნიჭის გამოვლენის მიზნით განხორციელდება 

შესაბამისი კულტურულ-შემოქმედებითი, სამეცნიერო და სპორტული ღონისძიებები. 

ქვეყნის ახალგაზრდობის ევროატლანტიკურ სივრცესთან დაახლოების მიზნით, 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და პარტნიორ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის 

საფუძველზე განხორციელდება შესაბამისი ახალგაზრდული პროგრამები.           


