
სამიზნე

შუალედური

შუალედური

შუალედური

2024

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

83,5%

2024

                      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

სამიზნე

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

სტრატეგიული 

პრიორიტეტი სახელმწიფო ენა ინტეგრაციის მხარდასაჭერად

2024

სამიზნე

2014 2027 2030

საბოლოო

წელი 2020 2027

მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 4,10,16

2030

99.50%

ქართული, როგორც მეორე ენა 

სახელმწიფო შეფასებები - 2023- 2024 სასწავლო წელი და 2027 -2028 სასწავლო წელი 

საბოლოო

2027

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) პარტნიორი უწყება

2030

დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება

დანართი 2 - სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის
2021-2022 წწ. სამოქმედო გეგმა

რისკი:

საბაზისო

მაჩვენებელი
47,8%  თავისუფლად ახერხებს წერას, 

კითხვას, საუბარს (2018 წლის მონაცემები)

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

მაჩვენებელი

ეთნიკური სომხების  47.1%  და ეთნიკური 

აზერბაიჯანელების 19.2%  ფლობს 

სახელმწიფო ენას  (ეთნიკური სომხების 

44.5% და ეთნიკური აზერბაიჯანელების 

73.9% არ ფლობს სახელმწიფო ენას, 

ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის 8,4%-მა 

და ეთნიკურად აზერბაიჯანელების - 6,9%-

მა პასუხი არ გასცა (წყარო: სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური)

სკოლის კურსდამთავრებულებს 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 

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები;  არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; დაინტერესების ნაკლებობა. უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 90-ე მუხლის საფუძველზე "ამ კანონის 52-ე მუხლის 1 2 პუნქტით გათვალისწინებული ტესტების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

აბიტურიენტების ჩარიცხვა არის დროებითი ღონისძიება და მოქმედებს 2023-2024 სასწავლო წლის ჩათვლით". შესაბამისად ამ თარიღის შემდგომ ე.წ. “1+4 პროგრამის“ გაგრძელებას ჭირდება საკანონმდებლო ცვლილება

92.00%

მიზანი 1:

ზრდა 5%-ით
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში

გავლენის ინდიკატორი 

1.1:

სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე 

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

წელი

საბაზისო

არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრუბულთა წილი,  რომლებიც  

ფლობენ ქართულ ენას (წერა, კითხვა, საუბარი) 

სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერება და პოპულარიზაცია ფორმალურ განათლებაში (სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლება)ამოცანა 1.1:

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.1:

საბოლოო

წელი 2020

მაჩვენებელი 1191

უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 

90-ე მუხლის  საფუძველზე "ამ კანონის 

52-ე მუხლის 1 2 პუნქტით 

გათვალისწინებული ტესტების 

შედეგების საფუძველზე უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

აბიტურიენტების ჩარიცხვა არის 

დროებითი ღონისძიება და მოქმედებს 

2023-2024 სასწავლო წლის ჩათვლით". 

შესაბამისად, ამ თარიღის შემდგომ ე.წ. 

“1+4 პროგრამის“ გაგრძელებას სჭირდება 

საკანონმდებლო ცვლილება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.2:

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ე.წ. “1+4 პროგრამის“ 

საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 

საბაზისო

შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი
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1.1.1.1 1.1.1.1

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარები

ს ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში

 

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი
2 654 568,75 2 654 568,75 32020202

1.1.1.2 1.1.1.2

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარები

ს ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში;                         

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრი

რების 

სკოლის 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ადა 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

ცენტრი;                    

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფ

ო 

2021  წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაიული 

ხარჯი
699600 320303

1.1.1.3 1.1.1.3

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარები

ს ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

ცენტრი

2021  წელი. IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

1.1.1.4 1.1.1.4

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარები

ს ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

ცენტრი

2021  წელი, IV 

კვარტალი
8150 8150 32020202

1.1.1.5 1.1.1.5

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარები

ს ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

ცენტრი

2022 წელი, IV 

კვარტალი
699600 699600 32020202

1.1.1.6 1.1.1.6
 არანაკლებ 5 დაფინანსებული 

ბენეფიციარი

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარები

ს ცენტრის 

დირექტორის 

ბრძანება 

დაფინანსებუ

ლი 

მონაწილეები

ს შესახებ

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

ცენტრი

2022 წელი, IV 

კვარტალი

112250 

(ყოველწლიურად)

112250 

(ყოველწ

ლიურად)

32020202

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვან 

სკოლებში დეფიციტის შევსების მიზნით 

მასწავლებლებლების გადანაწილება

შექმნილია დამხმარე სახელმძღვანელო

არაქართულენოვანი სკოლების სხვადასხვა საგნის 

ადგილობრივი მასწავლებლების გადამზადება  

პროფესიული უნარების გრძელვადიანი ტრენინგ-

კურსით

1500-მდე გადამზადებული მასწავლებელი

 251-მდე გაგზავნილი მასწავლებელი

 1200-მდე გადამზადებული მასწავლებელი

არაქართულენოვანი სკოლების სხვადასხვა საგნის 

ადგილობრივი მასწავლებლების სახელმწიფო ენის 

შემსწავლელ კურსში გადამზადება 

არაქართულენოვანი სკოლების ქართულის, როგორც 

მეორე ენის მასწავლებლების პროფესიული 

გადამზადება

ქართულის, როგორც მეორე ენის გრამატიკის 

დამხმარე სახელმძღვანელოს/რესურსის შექმნა

200-მდე გადამზადებული მასწავლებელი

არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის 

პროგრამის ყოფილი მონაწილეების სწავლის 

დაფინანსება მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 

საფეხურზე
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1.1.1.7 1.1.7.1

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

ცენტრი

2021  წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

1.2.1.1 1.2.1.1 

ქ. ბათუმის 

მერიის 

შუამდგომლო

ბა

ქ. ბათუმის 

მეგობრობის 

სახლი

აჭარის განათლების 

ფონდი

ქ. ბათუმის მერია

2021 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

1.2.1.2 1.2.1.2 

ქ. თბილისის 

საკრებულოს

თან 

არსებული 

მეგობრის 

სახლის 

მონაცემები

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

/ სსიპ 

ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფ

ო 

ადმინისტრ

ირების 

ქ. თბილისის 

საკრებულოსთან 

არსებული მეგობრის 

სახლი

2021 წელი, IV 

კვარტალი
58300 58300 320303

სამიზნე

შუალედური

სამინისტროების, ადგილობრივი თვითმმართველობების ანგარიშები

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

2.1.1.1

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტ

ის მიერ 

მომზადებუ

ლი 

ანალიტიკურ

ი დოკუმენტი

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო-ქართლის 

რეგიონებში შესწავლილია საჯარო სექტორში 

საქმისწარმოების პრაქტიკა და გამოწვევები

2.1.1.1

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

საქმისწარმოების მდგომაროების ანალიზი და 

რეკომენდაციების მომზადება

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წელი, II კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ჩართული საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა დაინტერესების ნაკლებობა; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი;

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა

დეფიციტი

საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი 3000 7000 9000 12000

2024 2027 2030

სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ანგარიში
მაჩვენებელი 0 90% 100% 100%

შუალედური

სამიზნე

20 000 მსმენელი (2019 წლიდან)

2024
მსმენელთა რაოდენობა, რომელთაც წარმატებით დაასრულეს სახელმწიფო ენის 

სწავლების პროგრამების/კურსები

ამოცანა 1.2: სახელმწიფო ენის ცოდნის გაძლიერება ზრდასრულებსა და არაფორმალურ განათლებაში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.1:

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის 

პრინციპებზე დაყრდნობით ქართულის, როგორც 

მეორე ენის გზამკვლევისა და რესურსების შექმნა

შექმნილი ქართულის, როგორც მეორე ენის 

გზამკვლევი და რესურსები მესამე თაობის 

ეროვნული სასწავლო გეგმის პირნციპებზე 

დაყრდნობით, დაწყებითი საფეხურისთვის

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.2:

საჯარო საქმისწარმოებაში, ბილბორდებზე, წარწერებზე, დასახელებებზე 

სახელმწიფო ენის გამოყენების შეფასება

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

შუალედური საბოლოო

წელი 2020

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში; ქ. თბილისის საკრებულოსა და ეროვნულ 

უმცირესობათა საბჭოს ერთობლივი პროექტის - „თბილისის მეგობრობის სახლი“  ანგარიში; მუნიციპალიტეტების 

მიერ განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშები40 000 მსმენელი (2025 წლიდან)

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2027 2030

მაჩვენებელი 16713 მსმენელი (2015 წლიდან) 30 000 მსმენელი (2022 წლიდან)

მიზანი 2: სახელმწიფო ენის პოპულარიზაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 10,16

გავლენის ინდიკატორი 

2.1:

სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციისა და ცოდნის განმტკიცების ხელშეწყობის 

მიზნით, სახელმწიფო უწყებების მიერ ორგანიზებულ  ღონისძიებებში (მათ 

შორის, მიზნობრივი კონკურსები, ბანაკები, გაცვლითი პროგრამები, კამპანიები, 

ტრენინგები და ა.შ.) ჩართულობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

ამოცანა 2.1: ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის პოპულარიზაცია, ფუნქციონირების მხარდაჭერა და გამოყენების ზედამხედველობა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.1:

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ჩართული საჯარო სექტორის 

წარმომადგენელთა რაოდენობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2027

მაჩვენებელი 300 700

2030
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში; სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

ანგარიში;  სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ანგარიში1000

შუალედური

2024

500

სამიზნე

დეფიციტი

ქ. ბათუმში ზრდასრულთათვის სახელმწიფო ენის 

სწავლების კურსების განხორციელება
უფასო კურსების არანაკლებ 20 ბენეფიციარი

გადამზადებულია არანაკლებ 100 

ბენეფიციარი

ქ. თბილისის საკრებულოსთან არსებული 

„მეგობრობის სახლის“ ფარგლებში  ქართული ენის 

შემსწავლელი კურსების განხორციელება

რისკი:

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დადასტურების 

წყარო

COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი;  დაინტერესების ნაკლებობა

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
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2.1.1.1.1

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტ

ის მიერ 

მომზადებუ

ლი 

რეკომენდაცი

ები

2.1.1.2 2.1.1.2 

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტ

ის ანგარიში

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წელი,  I კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

2.1.1.3 2.1.1.3

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრი

რების 

სკოლის 

მონაცემები  

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო / 

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირებ

ის სკოლა

სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია; 

ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2021 წელი,  IV 

კვარტალი
116600 116600 320303

2.1.1.4 2.1.1.4 

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტ

ის ანგარიში

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წელი,  I  

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

2.1.1.5 2.1.1.5 

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტ

ის  ანგარიში

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წელი,  I  

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

2.1.1.6 2.1.1.6 

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტ

ის მიერ 

მომზადებუ

ლი 

ანალიტიკურ

ი დოკუმენტი

სსიპ 

სახელმწიფ

ო ენის 

დეპარტამენ

ტი

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

შუალედური

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

სამიზნე

                                                სამიზნე

მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა PISA -ს ანგარიში 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში 

სხვაობა შემცირებულია 40%-ით

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.2:

არაქართულენოვანი სკოლამდელი დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც 

დანერგილია ორენოვანი სკოლამდელი განათლების სტანდარტები და მეთოდიკა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

საბოლოო

წელი

შუალედური

სტრატეგიული 

პრიორიტეტი ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა 

მულტილინგვური განათლებისა და „1+4“ 

პროგრამების სტუდენტებისთვის ტრენინგების 

ორგანიზება სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების 

საკანონმდებლო და ნორმატიული საკითხების 

შესახებ

ჩატარებულია 2 ტრენინგი სახელმწიფო ენის 

ფუნქციონირების საკანონმდებლო და 

ნორმატიული საკითხების შესახებ

 სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის 

განხორციელება სამცხე-ჯავახეთის 

მუნიციპალიტეტების თანამშრომლების 

მონაწილეობით

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში 

ჩართული ახალქალაქის და  ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტების არანაკლებ 20 

თანამშრომელი

შესწავლილია გარე წარწერების კუთხით 

არსებული მდგომარეობა და მომზადებულია 

რეკომენდაციები

2.1.1.1

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

საქმისწარმოების მდგომაროების ანალიზი და 

რეკომენდაციების მომზადება

სსიპ 

სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

მიზანი 3: განათლების მაღალი ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის განათლების ყველა დონეზე მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 1, 4 

გავლენის ინდიკატორი 

3. 1:

აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი სკოლების მოსწავლეთა მიღწევების 

(კითხვაში, მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში) თანაფარდობა 

ქართულენოვან სკოლებთან 

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

მაჩვენებელი

კითხვა - 380 ქულა; მათემატიკა - 398 ქულა;  

საბუნებისმეტყველო საგნებში  - 383 ქულა 

(PISA -ს 2018 წლის ანგარიში)
განსხვავება შემცირებულია 25%-ით განსხვავება შემცირებულია 35%-ით განსხვავება შემცირებულია 60%-ით

2022 წელი, II კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

არსებული გარე წარწერების მოკვლევა და 

რეკომენდაციების მომზადება

შესწავლილია გარე წარწერების კუთხით 

არსებული მდგომარეობა და მომზადებულია 

რეკომენდაციები  

სახელმწიფო ენის  ფუნქციონირების მხარდაჭერის 

მიზნით თემატური კონკურსების ორგანიზება 

არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებისათვის 

და მასწავლებლებისთვის

მოსწავლეებისთვის ჩატარებულია 2 

კონკურსი; მასწავლებლებისთვის 

ჩატარებულია 2 კონკურსი

ამოცანა 3.1: სკოლამდელ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის უზრუნველყოფა 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.1.1:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ჩართულობის მაჩვენებლის თანაფარდობა ეროვნულ 

მაჩვენებელთან 

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

საბოლოო

წელი 2020 2027

მაჩვენებელი

2.7-ჯერ ჩამორჩება ეროვნულ მაჩვენებელს 

(ეროვნული 69,5%, - ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში - 25,5%)                                                        

(2017 წლის მონაცემები)

სხვაობა შემცირებულია 80%-ით

2030

დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

UNICEF-ის კვლევები
სხვაობა  არ არის ან უმნიშვნელოა

2024

2020

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

2030

UNICEF-ის კვლევები 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიშები100%

შუალედური

სამიზნე

2024

დანერგილია  ბაღების 45 %-ში

2027

მაჩვენებელი დაიწყო პილოტირება 100%

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები;  ფინანსური რესურსის ნაკლებობა; დაინტერესების არარსებობა

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

ტოპონიმიკის ანალიზი და რეკომენდაციების 

მომზადება

მომზადებულია რეკომენდაციები სამცხე-

ჯავახეთსა და ქვემო-ქართლში 

საქმისწარმოების გაუმჯობესებისთვის
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3.1.1.1 3.1.1.1

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2021  წელი, IV 

კვარტალი
550000 550000 32021301

3.1.1.2 3.1.1.2

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

შესაბამისი 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

სსიპ - 

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2021  წელი, IV 

კვარტალი
550000 550000 32021301

3.1.1.3 3.1.1.3

დმანისის 

მუნიციპალი

ტეტის მერის 

ანგარიში

დმანისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022 წელი, IV 

კვარტალი
3619374,10

3619374,1

0
020401

3.1.1.4 3.1.1.4

მარნეულის 

მუნიციპალი

ტეტის მერის 

ანგარიში

მარნეულის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022 წელი, I კვარტალი 040104

3.1.1.5 3.1.1.5

მარნეულის 

მუნიციპალი

ტეტის მერის 

ანგარიში

მარნეულის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022 წელი, IV 

კვარტალი
2500 2500 040101

2024

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

3.2.1.1 3.2.1.1 

რეგისტრირებ

ულ პირთა 

მონაცემები

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ - 

შეფასებისა 

და 

გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრი

2021 წელი, IV 

კვარტალი
10000000 10000000 32040102

3.2.1.2 3.2.1.2 

საქართველო

ს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკი

ს ანგარიში

საქართველ

ოს 

პარლამენტ

ის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკ

ა

2021 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

3.2.1.3 3.2.1.3 

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/სსიპ - 

მასწავლებე

ლთა 

პროფესიუ

ლი 

განვითარებ

ის 

ეროვნული 

2021 წელი, IV 

კვარტალი
550 000 550 000 32021302

3.2.1.4 3.2.1.4 

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

საინისტროს  

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

საინისტრო

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

მაჩვენებელი პილოტირება დაწყებულია  4 სკოლაში
დანერგილია არაქართულენოვან 

სკოლებში 1-9 კლასში

დანეგილია სკოლების 100 % -ში სამივე 

საფეხურზე 

სკოლამდელი ბილინგვური პროგრამების 

განხორციელება შესაბამისი რესურსების 

განვითარების გზით

შექმნილია სკოლამდელი და სასკოლო 

მზაობის ბილინგვური პროგრამები 

არაქართულენოვანი სკოლამდელი 

დაწესებულებებისთვის

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

8 არაქართულენოვანი სკოლამდელი 

დაწესებულება, სადაც დანერგილია 

ორენოვანი სკოლამდელი განათლების 

სტანდარტები და მეთოდიკა

მარნეულის სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების პედაგოგების გადამზადება

დმანისის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების რაოდენობა - 9 საბავშო 

ბაღი;  

 სკოლამდელი განათლების პროგრამაში 

ჩართული არანაკლებ 300 აღსაზრდელი

მარნეულში არაქართულენოვანი 

სკოლამდელი დაწესებულებებისთვის 

შესყიდულია ინვენტარი და მატერიალურ-

ტექნიკური საშუალებები

მარნეულში არსებული სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების განხორციელება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში
არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში 

წამყვანი/უფროსი საბაზისო მონაცემებთან 

შედარებით ზრდა 80 %-ით

ამოცანა 3.2: ხარისხიანი ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.2.1:

 არაქართულენოვანი სკოლების კლასების წილი, სადაც დანერგილია ორენოვანი 

განათლება

 4000 რეგისტრირებული პირი

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი 

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება

სამიზნე

შუალედური

სამიზნე

შუალედური

2024

დანერგილია ყველა არაქართულენოვანი სკოლის  1-

4 კლასში 

მაჩვენებელი

მენტორის სტატუსს ფლობს 0.1%, წამყვანი 

მასწავლებლის სტატუსს ფლობს 1%, 

უფროსი მასწავლებლისას კი - 24.5%

სკოლამდელი განათლების ბილინგვური პროგრამის 

აღმზრდელთა/მასწავლებელთა პროფესიული 

მომზადება

წელი 2020 2027

2030

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.2.2:

არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში წამყვანი/უფროსი მასწავლებლების 

პროცენტული წილი

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

2030

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში

არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში 

წამყვანი/უფროსი საბაზისო მონაცემებთან 

შედარებით ზრდა 40%-ით

საბოლოო

წელი

არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების 

მოსწავლეებისათვის არაფორმალური განათლების 

აქტივობების (კონკურსები, გამოფენები და სხვა) 

განხორციელება,  მათ შორის საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

1 ღონისძიება, 15 მონაწილე

არაქართულენოვანი სკოლების დირექტორთა 

პროფესიული მომზადება

არაფორმალური განათლების დაგეგმვისა და 

მართვის მიმართულებით გადამზადებული 4 

არაქართულენოვანი სკოლის დირექტორი

1+4 (საბაზო საფეხური) კლასებში თარგმნილი ახალი 

საგნობრივი სახელმძღვანელოების დანერგვა

არაქართულენოვან საჯარო სკოლებში 

წამყვანი/უფროსი საბაზისო 

მონაცემებთან შედარებით ზრდა 60%-

ით

საგნის გამოცდის, საგნობრივი და პროფესიული 

კომპეტენციების დადასტურების ჩატარება რუსულ, 

სომხურ, აზერბაიჯანულ ენაზე იმ 

აპლიკანტებისათვის, რომლებიც ასწავლიან 

არაქართულენოვან სკოლებში

დანერგილი სახელმძღვანელოები

2020 2027

აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაციის 

ამაღლების მიზნით ჩატარებული  3 

ტრენინგი;  40 ბენეფიციარი
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3.2.1.5 3.2.1.5 

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

3.2.1.6 3.2.1.6 

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს  

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

3.3.1.1 3.3.1.1 

სსიპ  

შეფასებისა 

და 

გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრის 

საქმიანობის 

ანგარიში

სსიპ  

შეფასებისა 

და 

გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2021 წელი, IV 

კვარტალი
10000000 10000000 32 04 0102

3.3.1.2 3.3.1.2 

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო; სსიპ 

დავით აღმაშენებლის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია

2022 წელი, II  

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

3.3.1.3 3.3.1.3 

თეთრიწყარო

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

თეთრიწყარ

ოს 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2021  წელი, IV 

კვარტალი
4500 4500 50301

3.3.1.4 3.3.1.4 

საქართველო

ს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკი

ს ანგარიში

საქართველ

ოს 

პარლამენტ

ის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკ

ა

2021  წელი, III 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

3.3.1.5 3.3.1.5 

პროგრამის 

განხორციელ

ების შესახებ 

შესაბამისი 

გადაწყვეტი

ლება

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

3.3.1.6 3.3.1.6 

პროგრამების 

განხორციელ

ების 

უფლების 

შესახებ 

შესაბამისი 

გადაწყვეტი

ლება

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2021 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

სამიზნე

შუალედური

ამოცანა 4.1: განათლების მიღმა დარჩენილი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი პირების (შშმ და ბოშები) საგანმანათლებლო შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობა

სხვა

გავლენის ინდიკატორი 

4.1:
ტოლერანტული და ინკლუზიური საგანმანათლებლო გარემოს გაუმჯობესება

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში
მაჩვენებელი პრინციპები ნაწილობრივ ასახულია

პრინციპების ასახვა მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესებულია

პრინციპების ასახვა მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესებულია
პრინციპები სრულად ასახულია

პროფესიული კოლეჯების მიერ  სახელმწიფო ენაში 

მომზადების პროგრამის შემუშავება  და დანერგვა 

სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა 

დანერგილია  ყველა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

პროფესიული სასწავლებლების ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი სტუდენტების 

დაფინანსება

დაფინანსებული 

არაუმეტეს 15 სტუდენტი

 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 

საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების სწავლების 

შესახებ ტრენინგის ჩატარება

არანაკლებ 15 მონაწილე, 1 ტრენინგი

პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული 

მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების 

განხორციელება  ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში

პროფესიული საგანმანათლებლო და 

პორფესიული მომზადებისა და 

გადამზადების პროგრამები ხელმისაწვდომია 

დამატებით ერთ მუნიციპალიტეტში 

(მარნეული)

რისკი: COVID -19  პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; ცვლილებები ბიუჯეტში/არასაკმარისი საბიუჯეტი სახსრები,  საკანონმდებლო ცვილებები, არასაკმარისი დაინტერესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მხრიდან

მიზანი 4: ტოლერანტული და ინკლუზიური საგანმანათლებლო გარემოს წახალისება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 4,10

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესების მიზნით, მათთვის გამოცდების 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (ღია კარის დღეების 

ორგანიზება)

შეხვედრების რაოდენობა (ღია კარის 

დღეების რაოდენობა) მინიმუმ 2

„1+4 საგანმანათლებლო პროგრამის“ შესახებ 

საინფორმაციო კამპანიის წარმოება  ქ. თბილისში, 

ასევე  კახეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო 

ქართლის რეგიონებში

ჩატარებულია არანაკლებ 30 შეხვედრა 

კარდაკარ პრინციპით

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი
დეფიციტი

ამოცანა 3.3: ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 3.3.1:

ეთნიკური უმცირესობებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა პროგრამების 

ფარგლებში პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში
მაჩვენებელი 227 პროფესიული; უმაღლესი -915 პროფესიული - ზრდა 10%; უმაღლესი ზრდა - 5%

მაჩვენებელი დამოკიდებულია 

ქართული ენის ცოდნის დონის 

ამაღლებასთან, რაც განსაზღვრავს 

პროგრამებით დაინტერესებულ პირთა 

რაოდენობას

მაჩვენებელი დამოკიდებულია ქართული 

ენის ცოდნის დონის ამაღლებასთან, რაც 

განსაზღვრავს პროგრამებით 

დაინტერესებულ პირთა რაოდენობას

ორენოვანი სასწავლო პროგრამების დანერგვა

შექმნილია სასწავლო რესურსები

გადამზადებული 100 ორენოვანი 

მასწავლებელი შემდეგ საგნებში: 

ბუნებისმეტყველება, მე და საზოგადოება, 

სახვითი ხელოვნება

მცირე ეთნიკური ჯგუფების მშობლიური ენების 

სასწავლო კურსების განხორციელება განსაზღვრულ 

საჯარო სკოლებში

შესაბამისი სასწავლო კურსები 

განხორციელდება არანაკლებ 6 სკოლაში
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

4.1.1.1 4.1.1.1 

საქართველო

ს 

განათლებისა 

და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2022  წელი, IV 

კვარტალი
120000 120000 320601

4.1.1.2 4.1.1.2 

სსიპ  

განათლების 

მართვის 

საინფორმაცი

ო სისტემის 

(EMIS) 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო

2022  წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

4.2.1.1 4.2.1.1 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრის 

/მეგობრობის 

სახლის 

ანგარიში

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალ

იტეტის 

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრი

 2022 წელი, III  

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

4.2.1.2 4.2.1.2 

სამცხე-

ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებული

ს 

ადმინისტრაც

იისა და 

ახალქალაქის

ა და 

ნინოწმინდის 

მერიების ვებ-

გვერდები

სამცხე-

ჯავახეთის 

სახელმწიფ

ო 

რწმუნებულ

ის  

ადმინისტრა

ცია 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

2021 წელი, IV 

კვარტალი
88,854 88,854 0502

4.2.1.3 4.2.1.3 

ქ. რუსთავის 

მერიის ა(ა)იპ 

ბაგა-ბაღების 

გაერთიანები

ს ანგარიში

ქ. რუსთავის 

მერია / 

ა(ა)იპ 

რუსთავის 

ბაგა-

ბაღების 

გაერთიანებ

ა 

2021 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციუილი 

ხარჯი

4.2.1.4 4.2.1.4 

ლაგოდეხის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

ლაგოდეხის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022 წელი, III 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება/ეთნიკური 

უმცირესობების კულტურულ -საგანმანათლებლო 

და სპორტულ-ახალგაზრდული პროგრამების 

გაცნობა - ინფორმირებისა და ჩართულობის 

უზრუნველყოფის მიზნით

არანაკლებ 6 საინფორმაციო შეხვედრა და 

ეთნიკური უმცირესობების არანაკლებ 60 

წარმომადგენლის მონაწილეობა

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის 

მიზნით ხალხური ცეკვისა და სიმღერის 

ფესტივალების, სომხური პოეზიის 

წარმომადგენლების დღეების ორგანიზება

2000-მდე  ბენეფიციარი

 ეთნიკური უმცირესობების სხვადასხვა ჯგუფების 

ფოლკლორული საღამოების გამართვა, კონცერტების 

ჩატარება, გამოფენების ორგანიზება

ჩატარებულია 4 ღონისძიება 

ინტელექტუალურ-საგანმანათლებლო თამაშების 

ჩატარება (,,ერუდიტი“ ,,გოგონები და ბიჭები“ 

,,მარტივი ლოგიკა“)

15 თემის 30 საბავშვო ბაღში 

განხორციელებული ღონისძიებები

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

საკითხები სრულად ასახულია

შშმ და ბოშათა თემის წარმომადგენელი ბავშვების 

სოციალიზაციისთვის არაფორმალური განათლების 

პროექტების განხორციელება

განხორციელებულ პროექტებში ჩართულია 

მინიმუმ 200 ბენეფიციარი

სკოლის მიღმა დარჩენილი ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი ბავშვების 

განათლების სისტემაში ჩართვის მიზნით 

საინფორმაციო კამპანიების წარმოება

ფორმალურ განათლებაში ჩართულია 

სკოლის მიღმა დარჩენილი ეთნიკური 

უმცირესობების 50 წარმომადგენელი

ამოცანა 4.2: სამოქალაქო თანასწორობის ხელშეწყობა და კულტურული მრავალფეროვნების პოპულარიზაცია ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.2.1:

სამოქალაქო თანასწორობისა და კულტურული მრავალფეროვნების საკითხები 

ასახულია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, სახელმძღვანელოებში და განათლების 

პოლიტიკის დოკუმენტებში

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში
მაჩვენებელი საკითხები ნაწილობრივ ასახულია საკითხები მნიშვნელოვნად ასახულია საკითხები მნიშვნელოვნად ასახულია

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები;  არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.2:

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სავალდებულო განათლების 

პროგრამებში  ჩართული ბოშათა თემის წარმომადგენელი ბავშვების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში
მაჩვენებელი

სკოლის მიღმა დარჩენილი 200 ბოშა ბავშვი 

ჩართულია ზოგადსაგანმანათლებლო 

პროგრამებში 

220 ბავშვი 250 ბავშვი 280 ბავშვი 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.1:
განათლების მიღმა დარჩენილი შშმ ბავშვების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიში
მაჩვენებელი სკოლის მიღმა დარჩენილია 608 შშმ ბავშვი 365 ბავშვი 244 ბავშვი 122 ბავშვი
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4.2.1.5 4.2.1.5 

თელავის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

თელავის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2021 წელი, III 

კვარტალი
58800 58800 050203

4.2.1.6 4.2.1.6 

საგარეჯოს 

მუნიციპალი

ტეტის 

ანგარიში

საგარეჯოს 

მუნიციპალ

იტეტი

2022 წელი, III 

კვარტალი 

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

სამიზნე

შუალედური

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

5.1.1.1 5.1.1.1 

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრი

რების 

სკოლის 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

განათლების

ა და 

მეცნიერები

ს 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფ

ო 

ადმინისტრ

2022 წელი, IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

სამიზნე

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონების 

თვითმმართველი ორგანოების მოხელეებისთვის 

ტრენინგების ჩატარება

ჩატარებული ტრენინგების ფარგლებში 

გადამზადებულია თვითმმართველი 

ორგანოების 50 მოხელე პროფესიულ უნარ-

ჩვევებში

ამოცანა 5.2: ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლების ეფექტიანი რეალიზების მექანიზმების განვითარება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.2:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ 

ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებელი თითქმის არ განსხვავდება აქტივობის 

საერთო ეროვნული მაჩვენებელისგან

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.2:

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ანგარიში;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიშიმაჩვენებელი 36 90 150 200

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.1:

საარჩევნო პროცესებში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის 

ხელშეწყობისთვის გამოყენებული მექანიზმების რაოდენობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2028 2030

ცესკოს ოფიციალური ვებ-გვერდი (www.cesko.ge); 

ცესკოს ანგარიშებიმაჩვენებელი 6 მექანიზმი 5 მექანიზმი 6 მექანიზმი 6 მექანიზმი (2029 წლის არჩევნები)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.1:

ცენტრალურ და ადგილობრივ არჩევით ორგანოებში ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი საჯარო მოხელეების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2017-2020 2024 2027 2030

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში
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

2027 2030

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში

მაჩვენებელი

საქართველოს პარლამენტში ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლობა 4%, 

ადგილობრივ საკრებულოში თითო 

წარმომადგენელი ჰყავს საშუალოდ 779 

ქართველ ამომრჩეველს, 1116 ეთნიკურად 

სომეხ ამომრჩეველს და 2945 ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელ ამომრჩეველს

ჩართულობის ზრდის დინამიკა ჩართულობის ზრდის დინამიკა ჩართულობის ზრდის დინამიკა

ამოცანა 5.1: მმართველობის და თვითმმართველობის განხორციელების პროცესებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართულობის ხელშეწყობა

სტრატეგიული 

პრიორიტეტი თანასწორობა, სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობა

მიზანი 5: სამოქალაქო, პოლიტიკურ და საჯარო მმართველობის ყველა დონეზე მონაწილეობის გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 5,10,16

გავლენის ინდიკატორი 

5. 1:

 ცენტრალურ და ადგილობრივ არჩევით ორგანოებში ეთნიკური უმცირესობათა 

წარმომადგენლობის ჩართულობის გაუმჯობესება

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2024

საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიების 

გამართვა („მე მეგზური“, „ჩემი ქვეყნის შემოდგომა, 

„დედა ენის დღე“)

არანაკლებ 300 ბენეფიციარი

ფესტივალის - ,,ხელოვნება და შემოქმედება“ 

განხორციელება 

პროექტის  არქეოლოგიური ბანაკი ,,გონიო 

აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალში" განხორციელება

პროგრამებში ჩართულია 340 ახალგაზრდა
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

5.2.1.1 5.2.1.1

ცესკოს ვებ-

გვერდი

www.cesko.ge

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2021 წელი, IV 

კვარტალი
500 000 500 000 060401

5.2.1.2 5.2.1.2 

ცესკოს ვებ-

გვერდი

www.cesko.ge 

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2021 წელი, IV 

კვარტალი
5 000 5 000 060401

5.2.1.3 5.2.1.3 

ცესკოს ვებ-

გვერდი

www.cesko.ge

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2022 წელი, IV 

კვარტალი
38 250 38 250 060401

5.2.1.4 5.2.1.4 

ცესკოსა და 

მისი 

სწავლების 

ცენტრის 

ოფიციალურ

ი ვებ-

გვერდები 

www.cesko.ge 

www.electionr 

eforms.ge 

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2022 წელი, III 

კვარტალი
26 800 26 800 060401

5.2.1.5 5.2.1.5 

ცესკოს და 

სწავლების 

ცენტრის 

ოფიციალურ

ი ვებ-

გვერდები 

www.cesko.ge 

www.electionr 

eforms.ge

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2021 წელი, II 

კვარტალი
5 000 5 000 0602

5.2.1.6 5.2.1.6 

ცესკოს და 

სწავლების 

ცენტრის 

ოფიციალურ

ი ვებ-

გვერდები 

www.cesko.ge 

www.electionr 

eforms.ge

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2021 წელი, III 

კვარტალი
20 000 20 000 0602

5.2.1.7 5.2.1.7 

ცესკოს და 

სწავლების 

ცენტრის 

ოფიციალურ

ი ვებ-

გვერდები;

ცესკოს 

ანგარიშები

ეთხოვოს 

საქართველ

ოს 

ცენტრალუ

რ საარჩევნო 

კომისიას

2022 წელი, II 

კვარტალი
2500 2500 0602

სამიზნე

შუალედური

მიზანი 6: მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 10

გავლენის ინდიკატორი 

6.1:

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ქვეყნის მედია-საინფორმაციო 

სივრცეში ჩართულობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

საგანმანათლებლო პროგრამის ,,საარჩევნო 

განვითარების სკოლის“ ორგანიზება ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 4 

მუნიციპალიტეტებში

ახმეტის, ახალციხის, მარნეულისა და 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

განხორციელებულია და მონაწილეობა 

მიიღო (18-25 წლამდე) არანაკლებ 50-მა 

ახალგაზრდამ

საგანმანათლებლო პროგრამის „არჩევნები და 

ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ ორგანიზება ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 13 

მუნიციპალიტეტში

საგარეჯოს, ახმეტის, ლაგოდეხის, თელავის, 

გარდაბანის, მარნეულის, ბოლნისის, 

დმანისის, წალკის, თეთრიწყაროს, 

ახალციხის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში საგანმანათლებლო 

პროგრამა განხორციელებულია და 

მონაწილეობა მიიღო XI-XII კლასების 

არანაკლებ 300-მა მოსწავლემ

საგანმანათლებლო პროგრამის  „საარჩევნო 

ადმინისტრატორის კურსები“ ორგანიზება ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდრო დასახლებულ 13 

მუნიციპალიტეტში

საგარეჯოს, ახმეტის, ლაგოდეხის, თელავის, 

გარდაბანის, მარნეულის, ბოლნისის, 

დმანისის, წალკის, თეთრიწყაროს, 

ახალციხის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში პროგრამა 

განხორციელებულია და არანაკლებ 1000 

ბენეფიციარი

სასწავლო კურსის „საარჩევნო სამართლის დარგში" 

განხორციელება  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის (ახალციხის) სტუდენტებისთვის

სასწავლო კურსში მონაწილეობა მიიღო 

არანაკლებ 20-მა სტუდენტმა

საინფორმაციო კამპანიის "ვესაუბრებით 

ამომრჩევლებს“ განხორციელება

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში არანაკლებ 40-მდე 

შეხვედრა, მათ შორის, არანაკლებ 3 შეხვედრა 

მცირერიცხოვან ეთნიკურ ჯგუფებთან 

ჩატარებულია

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.2.2:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ 

ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებელი თითქმის არ განსხვავდება აქტივობის 

საერთო ეროვნული მაჩვენებელისგან

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2028 2029

ცესკოს ოფიციალური ვებგვერდი (www.cesko.ge); 

ცესკოს ანგარიშებიმაჩვენებელი

2020 წელი

56.75% (ამომრჩეველთა აქტივობა საერთო 

ეროვნული მასშტაბით) 

55.65% (ამომრჩეველთა აქტივობა ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული 

რეგიონების მიხედვით)

2018 წელი 

46.87% (ამომრჩეველთა აქტივობა საერთო 

ეროვნული მასშტაბით) 

43.43% (ამომრჩეველთა აქტივობა ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული 

რეგიონების მიხედვით)

2017 წელი 

45% (ამომრჩეველთა აქტივობა საერთო 

ეროვნული მასშტაბით) 

44.74% (ამომრჩეველთა აქტივობა ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული 

რეგიონების მიხედვით)

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ 

ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება აქტივობის 

საერთო ეროვნული მაჩვენებელისგან

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ 

ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 

აქტივობის საერთო ეროვნული 

მაჩვენებელისგან

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ 

ამომრჩეველთა აქტივობის მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 

აქტივობის საერთო ეროვნული 

მაჩვენებელისგან

ცესკოს საინფორმაციო ვიდეო რგოლების მომზადება 

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე

ვიდეორგოლების 100% სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნია

არანაკლებ ორ სომხურენოვან და ორ 

აზერბაიჯანულენოვან 

ტელეკომპანიებში/რადიოში, ვიდეო 

რგოლები გაშუქებულია სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე

საარჩევნო დოკუმენტაციის და სხვა საინფორმაციო 

მასალების თარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ 

ენებზე

ნათარგმნია 3 ტიპის საარჩევნო 

დოკუმენტაცია, 10-მდე სახის საინფორმაციო 

მასალა, საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრებისთვის სახელმძღვანელო 

ინსტრუქცია

რისკი: ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში საარჩევნო უფლების შესახებ ამომრჩეველთა ცნობიერების დაბალი დონე, მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

6.1.1.1 6.1.1.1 

სსიპ 

მსჯავრდებუ

ლთა 

პროფესიული 

მომზადებისა 

და 

გადამზადები

ს ცენტრის 

ანგარიში

სსიპ 

მსჯავრდებ

ულთა 

პროფესიუ

ლი 

მომზადები

სა და 

გადამზადებ

ის ცენტრი

                           

                                               

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

6.1.1.2 6.1.1.2 

სპეციალური 

პენიტენციურ

ი სამსახურის 

მიერ 

წარმოდგენი

ლი წლიური 

ანგარიში

სპეციალურ

ი 

პენიტენციუ

რი 

სამსახური

                                               

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

6.1.1.3 6.1.1.3 

ბოლნისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

ბოლნისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია/საკრე

ბულო

                                               

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

6.1.1.4 6.1.1.4 

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში

გაზეთ 

„ვრასტანისა

“ და 

„გურჯისტა

ნის" 

რედაქციები

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი

                                               

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

240000 (120 000 

წლიური)

240000 

(120 000 

წლიური)

2200

სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

 პენიტენციურ დაწესებულებებში გავრცელებული ბეჭვდითი მედიის რაოდენობა;

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ წარმოდგენილი წლიური ანგარიში

მაჩვენებელი

არანაკლებ 800 ეგზემპლარი;

22 სატელევიზიო არხის მაუწყებლობა 6 

ენაზე

არანაკლებ 800 ეგზემპლარი; 

22 სატელევიზიო არხის მაუწყებლობა 6  ენაზე

არანაკლებ 800 ეგზემპლარი;

22 სატელევიზიო არხის მაუწყებლობა 6 

ენაზე

არანაკლებ 800 ეგზემპლარი;

22 სატელევიზიო არხის მაუწყებლობა 6 

ენაზე

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.1.2:

 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მსჯავრდებულები 

უზრუნველყოფილები არიან  მათთვის გასაგებ ენაზე არსებული შესაბამისი 

ბეჭდვითი მედიით და შესაბამისი სახელმწიფო მაუწყებლობით

საბაზისო

ამოცანა 6.2: მედია წიგნიერების განვითარების მხარდაჭერა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.2.1:
მედიის წარმომადგენლების ინფორმირების გაუმჯობესება

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

მსჯავრდებულებისთვის არაქართულენოვანი 

ბეჭდვითი მედიის მიწოდება

მიწოდებულია არანაკლებ 800 ეგზემპლარი

პენიტენციურ დაწესებულებებში ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო არხების 

მიწოდება

პენიტენციურ დაწესებულებებში ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე მიწოდებულია 

არანაკლებ 22 სამაუწყებლო არხი 6  ენაზე

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო 

პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედია 

პროდუქტების მომზადება

ადგილობრივი ტელევიზიის ორენოვანი 

სამაუწყებლო პროგრამები რეგულარულად 

გადაიცემა და ადგილობრივი „გაზეთი 

ბოლნისი“ აზერბაიჯანულ  ენაზე გამოდის 

თვეში ერთხელ (ტირაჟი 400 ერთეული)

არაქართულენოვანი გაზეთების 

("გურჯისტანი"/"ვრასტანი") გამოცემა

ყოველთვიურად არანაკლებ 8 ნომრის 

გამოცემა (4 ნომერი "გურჯისტანი"; 4 ნომერი 

"ვრასტანი")

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

ამოცანა 6.1: ეთნიკური უმცირესობების ენებზე  მედიაპროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.1.1:

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის მშობლიურ და სახელმწიფო 

ენაზე წარმოებული პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის 

რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-გვერდი და პორტალი;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიშიმაჩვენებელი

1 თემატური გადაცემა, 2 ენაზე 

საინფორმაციო გადაცემა და 7 ენაზე ვებ-

პორტალი, 2 არაქართულენოვანი  გაზეთი

განვითარებულია რეგიონული მაუწყებლობები. 

სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი  

გაზეთები ფინანსდება თითოეული 70 000 ლარით. 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე  

მედიაპროდუქტების ხარისხი გაუმჯობესებულია. 

გამოიცემა გაზეთების  ელექტრონული ვერსიები 

განვითარებულია რეგიონული და 

სათემო ტელე-რადიო-ინტერნეტ 

მაუწყებლობები. სომხურენოვანი და 

აზერბაიჯანულენოვანი  გაზეთები 

ფინანსდება თითოეული 80 000 ლარით, 

გამოიცემა ორენოვანი (ქართულ-

აზერბაიჯანული და ქართულ-სომხური) 

ელექტრონული ვერსიები

 განვითარებულია რეგიონული და სათემო 

ტელე-რადიო-ინტერნეტ მაუწყებლობები. 

გამოიცემა "ვრასტანისა" და "გურჯისტანის"  

ელექტრონული ვერსიები ორ ენაზე.  

(ქართულ-აზერბაიჯანული და ქართულ-

სომხური)

გავლენის ინდიკატორი 

6.1:

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ქვეყნის მედია-საინფორმაციო 

სივრცეში ჩართულობა

წელი 2020 2024 2027 2030

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-გვერდი და პორტალი; ანგარიშები.

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიშებიმაჩვენებელი

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადის 

გადაცემა „მრავალფეროვანი საქართველო“. 

სატელევიზიო  საინფორმაციო პროგრამები 

გადაიცემა ეთნიკური უმცირესობების 2 

ენაზე- აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, 

ვებ-პორტალზე ინფორმაცია 

განთავსებულია  7 ენაზე, სომხურენოვანი 

და აზერბაიჯანულენოვანი  გაზეთები 

ფინანსდება თითოეული 60 000 ლარით

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადის გადაცემები 

საქართველოს კულტურულ მრავალფეროვნებაზე, 

საინფორმაციო გამოშვება გადაიცემა  ეთნიკური  

უმცირესობების 2 ენაზე, ვებ-პორტალზე 

ინფორმაცია განთავსებულია  7 ენაზე 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე  

მედიაპროდუქტების ხარისხი 

გაუმჯობესებულია 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე  

მედიაპროდუქტების ხარისხი 

გაუმჯობესებულია
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

6.2.1.1 6.2.1.1

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

სამოქმედო 

გეგმის 

შესრულების 

ანგარიში

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო    

კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია

 2022 წელი,  IV 

კვარტალი
40,000 40,000

დონორი 

ორგანიზაცია

სამიზნე

შუალედური

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

სხვა
დეფიციტი

შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი

7000 მონაწილე 10000 მონაწილე

2027 2030

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში; 

ქვემო ქართლის, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტების მერიების მონაცემები

პროექტის „ახალგაზრდები გენდერული 

თანასწორობისათვის“ ფარგლებში 2017-

2019 წ. ჩატარდა 282 შეხვედრა (7849 

ბენეფიციარი)  

ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 9 000-მდე 

20000 მონაწილე

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი 

აქტივობა (Activity)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.1:

გენდერულ თანასწორობასთან, ადრეულ ქორწინებასთან, ოჯახურ ძალადობასთან 

დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლების აქტივობების/მონაწილეთა რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.2.2:

დეზინფორმაციის გავრცელების პრევენციის მიზნით მოსახლეობის 

ინფრომირების გაუმჯობესება

საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

ეროვნულ უმცირესობათა ჩარჩო კონვენციის დაცვის მრჩეველთა კომიტეტის ანგარიში საქართველოსთან 

დაკავშირებით 
მაჩვენებელი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.1.2:

ადამიანის უფლებების, სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 

სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლების გაუმჯობესება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში

მაჩვენებელი 1000 მონაწილე

მაჩვენებელი 6 სემინარი 15 სემინარი 30 სემინარი

მიზანი 7: თანასწორი, თანაბარუფლებიანი გარემოს განმტკიცება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 5,10,16

ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 

12 000-მდე 

ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 15 

000-მდე

სემინარი/ტრენინგის ჩატარება დეზინფორმაციის 

თემაზე ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებული 

რეგიონების ახალგაზრდებისთვის

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და 

კახეთის რეგიონებში მცხოვრები 

ახალგაზრდების მონაწილეობით არანაკლებ 

2 სემინარი

50 სემინარი

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; ინტერესის ნაკლებობა 

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

გამოკითხულთა 37.36% -ს არ აქვს 

პოზიტიური დამოკიდებულება ეთნიკურ 

მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით 

(2019წ)

პოზიტიური დამოკიდებულება გაზრდილია 10 %-

ით

პოზიტიური დამოკიდებულება 

გაზრდილია 10%-ით
დადებითი დინამიკა შენარჩუნებულია 

ამოცანა 7.1: სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებების,  სამოქალაქო  თანასწორობისა და ინტეგრაციის  პოლიტიკისა და ანტიდისკრიმინაციულ და გენდერული თანასწორობის საკითხებში

გავლენის ინდიკატორი 

7.1:

მოსახლეობის პოზიტიური დამოკიდებულება ეთნიკურ მრავალფეროვნებასთან 

დაკავშირებით

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 6.2.1:
მედიის წარმომადგენლების ინფორმირების გაუმჯობესება

წელი 2020 2024 2027 2030

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2029

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში

მაჩვენებელი ჩატარებულია  8  ტრენინგ-სემინარი 39 ტრენინგ-სემინარი 52 ტრენინგი 60 ტრენინგი 
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7.1.1.1 7.1.1.1 

შსს-ს 

შიდაუწყებრი

ვი 

ანგარიშები; 

სოციალური 

მედია

საქართველ

ოს შინაგან 

საქმეთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო;

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებით 

მჭიდროდ 

დასახლებული 

რეგიონების 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობებ

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.2 7.1.1.2 

კახეთის, 

სამცხე-

ჯავახხეთისა 

და ქვემო 

ქართლის 

ადგილობრივ

ი 

თვითმმართვ

ელობის 

ორგანოების 

საქმიანობის 

კახეთის, 

სამცხე-

ჯავახეთისა 

და ქვემო 

ქართლის 

რეგიონების 

ადგილობრ

ივი 

თვითმმართ

ველობის 

ორგანოები

2022 წელი, III 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.3 7.1.1.3 

დმანისისა და 

ბოლნისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიების ვებ-

გვერდები

დმანისისა 

და 

ბოლნისის  

მუნიციპალ

იტეტეტები

ს მერიები

საგანმანათლებლო 

რესურს-ცენტრები

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.4 7.1.1.4 

თეთრიწყარო

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

მონაცემები

თეთრიწყარ

ოს 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.5 7.1.1.5 

თეთრიწყარო

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

მონაცემები

თეთრიწყარ

ოს 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.6 7.1.1.6 

ქ. ბათუმის 

მერიის ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრის 

ანგარიშები

ქ. ბათუმის 

მერიის 

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრი

2022 წელი, II 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.7 7.1.1.7 

ტრენინგების 

ანგარიში; 

ტრენინგების 

დასწრების 

ჟურნალი

სსიპ 

საქართველ

ოს 

იუსტიციის 

სასწავლო 

ცენტრი

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.8
7.1.1.8 

(1)

საქართველო

ს იუსტიციის 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო

სახელმწიფო 

ზრუნვისა და 

ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტო

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.1.1.9 7.1.1.9 

საქართველო

ს საგარეო 

საქმეთა 

სამინისტროს

/ სსიპ-ის 

საინფორმაცი

ო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირი

ს შესახებ 

საქმიანობის 

წლიური 

ანგარიშები

საქართველ

ოს საგარეო 

საქმეთა 

სამინისტრო

;

სსიპ 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ

2021 წელი, IV 

კვარტალი
9120 9120 აშშ-ს საელჩო 

საქართველოში

7.1.1.10 7.1.1.10 

საქართველო

ს საგარეო 

საქმეთა 

სამინისტროს

/ სსიპ-ის 

საინფორმაცი

ო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ 

ის შესახებ 

საქმიანობის 

წლიური 

ანგარიშები

საქართველ

ოს საგარეო 

საქმეთა 

სამინისტრო

;

სსიპ 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ

2021 წელი, IV 

კვარტალი
47290 47290

აშშ-ს საელჩო 

საქართველოში

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება ადამიანის 

უფლებების, სამოქალაქო თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის პოლიტიკის გაცნობის მიზნით

არანაკლებ 6 საინფორმაციო შეხვედრა  

ეთნიკური უმცირესობების არანაკლებ 50 

წარმომადგენელი ბენეფიციარი

ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვის 

შესახებ ტრენინგების ჩატარება მათ შორის 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 

 არანაკლებ 3 შეხვედრა; მინიმუმ 30 

ბენეფიციარი

ტრეფიკინგის რისკების შესახებ საინფორმაციო 

შეხვედრების, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, 

ონლაინ შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებთან

არანაკლებ 3 შეხვედრა; მინიმუმ 50 

ბენეფიციარი

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის  

საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესის შესახებ საინფორმაციო 

შეხვედრებისა და ტრენინგების, სემინარების 

ჩატარება

60 შეხვედრა/ტრენინგი/სემინარი,  1500 

ბენეფიციარი

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში საქართველოს ევროპული და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და აღნიშნული 

პროცესის თანმდევი სარგებლის შესახებ 

საინფორმაციო მასალების, მათ შორის ბეჭდვითი 

მასალების და  მედია პროდუქტის 

შექმნა/გავრცელება

25 საინფორმაციო -შემეცნებითი მედია 

პროდუქტის მომზადება;

30 საინფორმაციო -შემეცნებითი პოსტი 

განთავსდება სოციალურ მედიაში.       ნატოსა 

და ევროკავშირის შესახებ გზამკვლევის 

ბეჭდვა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 

(3000 ერთეული) და გავრცელება; 

ანტიდასავლური პროპაგანდისა და 

გავრცელებული მითების შესახებ 

საინფორმაციო ბროშურის ბეჭდვა სომხურ 

და აზერბაიჯანულ ენებზე (3000 ერთეული) 

და გავრცელება

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

მოსახლეობისთვის,  ქალებისა და 

ახალგაზრდებისათვის შეხვედრების-რესურს-

ცენტრების გახსნა

არანაკლებ 2 სოფელში რესურს ცენტრის 

გახსნა

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ მიმართული ყოველწლიური კამპანიის 

ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 

საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 

ჩატარებული არანკლებ 5 შეხვედრა 

100 ბენეფიციარი

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 5 

სოფელში 5 შეხვედრა; 50 ბენეფიციარი

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში არსებული 

ქალთა ოთახების ფარგლებში შეხვედრების ჩატარება

კახეთის რეგიონში არანაკლებ 15 შეხვედრა 

და ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი არანაკლებ 150 

ბენეფიციარი

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 

გენდერული თანასწორობის თემაზე საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება

სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის და ქვემო 

ქართლის რეგიონებში ჩატარებულია 

მინიმუმ 10 შეხვედრა
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

7.2.1.1 7.2.1.1 

შსს-ს 

შიდაუწყებრი

ვი 

ანგარიშები

საქართველ

ოს შინაგან 

საქმეთა 

სამინისტრო

2022 წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.2.1.2 7.2.1.2 

შსს-ს 

შიდაუწყებრი

ვი ანგარიში

საქართველ

ოს შინაგან 

საქმეთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო   

2022 წელი, IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.2.1.3 7.2.1.3 

სსიპ 

საქართველო

ს 

საკანონმდებ

ლო მაცნეს 

ვებ-გვერდზე 

განთავსებულ

ი 

საკანონმდებ

ლო აქტების 

თარგმნები 

ეთნიკურ 

უმცირესობა

თა 

მშობლიურ 

ენებზე

საქართველ

ოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

საქართველ

ოს 

საკანონმდე

ბლო მაცნე

2022 წელი,  IV 

კვარტალი 13,265 13,265 ევროპის საბჭო

7.2.1.4 7.2.1.4 

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური; ქვემო 

ქართლის, კახეთისა 

და სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონების 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები

2022 წელი,  IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.2.1.5 7.2.1.5 

სპეციალური 

პენიტენციურ

ი სამსახურის 

პენიტენციურ

ი 

დაწესებულე

ბების 

ადმინისტრაც

იული 

მონაცემები

სპეციალურ

ი 

პენიტენციუ

რი 

სამსახური

2022 წელი, IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

7.2.1.6 7.2.1.6 

ტრენინგების 

ანგარიში, 

ტრენინგების 

დამსწრეების 

ჟურნალი

საქართველ

ოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

საქართველ

ოს 

იუსტიციის 

სასწავლო 

ცენტრი

სსიპ სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

სამიზნე

შუალედური

კვლევებში გაუმჯობესებულია 

შეფასებები ეთნიკური უმცირესობების  

მართლმსაჯულების სისტემისა და 

სამართალდამცავი ორგანოების 

მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის 

შესახებ აზერბაიჯანულ და სომხურ 

ენებზე თარგმნილია დამატებით 3 

საკანონმდებლო აქტი

არსებითად გაუმჯობესებულია შეფასებები 

ეთნიკური უმცირესობების  

მართლმსაჯულების სისტემისა და 

სამართალდამცავი ორგანოების 

მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების 

გადამზადება დისკრიმინაციის ნიშნით 

შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ 

დანაშაულებთან დაკავშირებით

გადამზადებულია მინიმუმ 200 

თანამშრომელი

კვლევებში გაუმჯობესებულია შეფასებები 

ეთნიკური უმცირესობების  მართლმსაჯულების 

სისტემისა და სამართალდამცავი ორგანოების 

მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე თარგმნილია 

დამატებით 3 საკანონმდებლო აქტი

2020 2024 2027 2030

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის მონაცემები                                                                                    შერიგებისა 

და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობის ანგარიშიმაჩვენებელი

კვლევები მიუთითებს ხარისხობრივი 

კუთხით არადამაკმაყოფილებელ 

მდგომარეობაზე განსაკუთრებით 

აზერბაიჯანელი და სომეხი ეთნოსის 

წარმომადგენლებთან მიმართებით. 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე 

თარგმნილია 3 საკანონმდებლო აქტი

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

ამოცანა 7.2: მართლმსაჯულების სიტემისა და სამართალდამცავი ორგანოების მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ხარისხიანი იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 7.2.1:

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ეროვნულ სასამართლოებსა 

და სამართალდამცავ ორგანოებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი

სტრატეგიული 

პრიორიტეტი სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაცია

მიზანი 8: სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 1,2,3,8

გავლენის ინდიკატორი 

8.1:

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში  არსებული 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2024

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის 

სამსახურის აქტიურად ჩართვა ადმინისტრაციულ და 

სისხლის სამართლის საქმეებში, რომლებშიც 

დანაშაული ჩადენილია ეთნიკური ნიშნით

მოწმისა და დაზარალებულის 

კოორდინატორი ჩართულია ეთნიკური 

ნიშნით ჩადენილ დანაშაულის 20 %-ში

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის 

აქტუალური საკანონმდებლო აქტების თარგმნა 

ეთნიკურ უმცირესობათა მშობლიურ ენებზე

თარგმნილია მინიმუმ 3 საკანონმდებლო 

აქტი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე

საინფორმაციო კამპანია „უფასო იურიდიული 

სახელმწიფო სერვისების შესახებ“   
 არანაკლებ 60 შეხვედრა 1000-ზე მეტი 

ბენეფიციარის მონაწილეობით

 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ 

საინფორმაციო მასალის თარგმნა ეთნიკურ 

უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის

ბრალდებულების/მსჯავრდებულების 

უფლებების შესახებ მიწოდებულია 

არანაკლებ 8000 ერთეული საინფორმაციო 

მასალა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ 

ტრენინგების ჩატარება სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის თანამშრომლებისთვის

ჩატარებულია შეხვედრები სამი 

ჯგუფისთვის; გადამზადებულია არანაკლებ 

45 თანამშრომელი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

2027 2030
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

8.1.1.1 8.1.1.1 

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრის/მეგ

ობრობის 

სახლის 

ანგარიშები

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრი/

მეგობრობის 

სახლი

ქ. ბათუმის მერია  2022 წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.2 8.1.1.2 

საქართველო

ს 

ოკუპირებულ

ი 

ტერიტორიებ

იდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ოკუპირებუ

ლი 

ტერიტორიე

ბიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელ

ობისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

/ სსიპ - 

დასაქმების 

ხელშეწყობ

ის 

სახელმწიფ

ო სააგენტო

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
2000                

(ყოველწლიურად)

2000            

(ყოველწ

ლიურად)

270501

შუალედური საბოლოო

წელი 2018 2024 2027 2030

სსიპ აწარმოე საქართველოში სააგენტოს წლიური ანგარიში
მაჩვენებელი 356 ბენეფიციარი 600 ბენეფიციარი 950 ბენეფიციარი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები - geostat.ge
მაჩვენებელი

საარსებო შემწეობა - სამცხე-ჯავახეთი -3703, 

ქვემო-ქართლი -16749.

პენსია და სოციალური პაკეტი: სამცხე-

ჯავახეთი - 37416, ქვემო ქართლი-  90686  

დაკმაყოფილებულია შესაბამისი საჭიროების მქონე 

ყველა პირი

დაკმაყოფილებულია შესაბამისი 

საჭიროების მქონე ყველა პირი

დაკმაყოფილებულია შესაბამისი 

საჭიროების მქონე ყველა პირი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.5

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, მიკრო 

გრანტების ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

1200 ბენეფიციარი

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; დაბალი მომმართვიანობა, ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა 

განვითარების პროგრამების შესახებ საინფორმაციო 

შეხვედრების/სემინარების ჩატარება

წელიწადში 2 შეხევდრა; 40 ბენეფიციარი

მომზადებული და დაბეჭდილია 

არაქართულენოვანი საინფორმაციო 200 

ერთეული ბროშურა

დადასტურების 

წყარო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.4:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში შიდა და 

საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2019 2024 2027 2030

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის  

წლიური ანგარიშებიმაჩვენებელი

ქვემო ქართლი: საერთაშორისო - 1273217; 

შიდა  - 1024862

კახეთი: საერთაშორისო - 489787; შიდა  - 

1082938

სამცხე-ჯავახეთი: საერთაშორისო - 497855 ; 

შიდა - 615474

ზრდა 10% საბაზისოსთან მიმართებით ზრდა 20% საბაზისოსთან მიმართებით ზრდა 30% საბაზისოსთან მიმართებით

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.3:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში აქტიური 

(მოქმედი) სტატუსის მქონე ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობის ზრდა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები
მაჩვენებელი

სამცხე-ჯავახეთი- 5692; ქვემო ქართლი 

14870

სამცხე-ჯავახეთი- 6192 (სავარაუდო); ქვემო 

ქართლი 15370 (სავარაუდო)

სამცხე-ჯავახეთი- 6692 (სავარაუდო); 

ქვემო ქართლი 15870 (სავარაუდო)

სამცხე-ჯავახეთი- 7192 (სავარაუდო); ქვემო 

ქართლი 16370 (სავარაუდო)

ამოცანა 8.1: სახელმწიფო სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამებში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის გაზრდა 

გავლენის ინდიკატორი 

8.1:

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში  არსებული 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

მაჩვენებელი 108 პროექტი არანაკლებ 120 პროექტი
არანაკლებ 130 პროექტი არანაკლებ 150 პროექტი

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

წელი

შუალედური

2020 2024 2027 2030

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში
მაჩვენებელი ჩატარდა 195 ღონისძიება/კამპანია 

ღონისძიებებისა და კამპანიების რაოდენობა 

გაზრდიალია 30%

ღონისძიებებისა და კამპანიების 

რაოდენობა გაზრდიალია 40%

ღონისძიებებისა და კამპანიების 

რაოდენობა გაზრდიალია 60%

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.2:

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში საარსებო 

შემწეობისა და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 

საბაზისო

სამიზნე
დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

შუალედური საბოლოო

სამიზნე
დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.1.1:

სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამებისა და სახელმწიფო სერვისების შესახებ 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინფორმირების მიზნით 

განხორციელებული ღონისძიებებისა და კამპანიების რაოდენობა

საბაზისო

საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების შესახებ 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ქ. ბათუმში 

არანაკლებ 4 საინფორმაციო შეხვედრა; 

ეთნიკური უმცირესობების  

წარმომადგენელი არანაკლებ 30 ბენეფიციარი
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8.1.1.3 8.1.1.3 

საქართველო

ს 

ოკუპირებულ

ი 

ტერიტორიებ

იდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ოკუპირებუ

ლი 

ტერიტორიე

ბიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელ

ობისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

სოციალური 

მომსახურებ

ის სააგენტო 

/ სსიპ 

ჯანმრთელ

ობის 

ეროვნული 

სააგენტო /  

სსიპ 

დაავადებათ

ა 

კონტროლი

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.4 8.1.1.4 

სამცხე-

ჯავახეთის, 

ქვემო 

ქართლისა და 

კახეთის 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიების 

ანგარიშები

სამცხე-

ჯავახეთის, 

ქვემო 

ქართლისა 

და კახეთის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

სამცხე-ჯავახეთის, 

ქვემო ქართლისა და 

კახეთის რეგიონების 

სახელმწიფო 

რწმუნებულების 

ადმინისტრაციები

2021  წელი, IV 

კვარტალი 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.5 8.1.1.5 

მარნეულის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

მარნეულის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022  წელი, IV 

კვარტალი 

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.6 8.1.1.6 

სამცხე-

ჯავახეთის 

დანიშნულებ

ის მართვის 

ორგანიზაციი

ს მონაცემები

ინტერმუნი

ციპალური 

ა(ა)იპ-

სამცხე-

ჯავახეთის 

დანიშნულე

ბის 

მართვის 

ორგანიზაცი

ა (DMO)

2021  წელი, IV 

კვარტალი 

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.7 8.1.1.7 

ა(ა)იპ 

სოფლის 

განვითარები

ს სააგენტოს 

მონაცემები

საქართველ

ოს გარემოს 

დაცვისა და 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

/ 

ა(ა)იპ 

სოფლის 

განვითარებ

ის 

სააგენტოს 

მონაცემები

2021  წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.8 8.1.1.8 

ა(ა)იპ 

სოფლის 

განვითარები

ს სააგენტოს 

მონაცემები

საქართველ

ოს გარემოს 

დაცვისა და 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

/

ა(ა)იპ 

სოფლის 

განვითარებ

ის სააგენტო

2021  წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.1.1.9 8.1.1.9 

სსიპ აწარმოე 

საქართველო

ში სააგენტოს 

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

აწარმოე 

საქართველ

ოში

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
8,000,000 8,000,000 24070302

8.1.1.10 8.1.1.10 

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი 

 ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2030

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წლიური ანგარიში

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

პროგრამების შესახებ ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული 

რეგიონების მუნიციპალიტეტებში წლის 

განმავლობაში ჩატარებულია მინიმუმ 2 

საინფორმაციო შეხვედრა; 40 ბენეფიციარი; 

სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში

არანაკლებ 3000 ბენეფიციარი

საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება COVID-19 -ის 

პრევენციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
არანაკლებ 300 ბენეფიციარი

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება დაცულ ტერიტორიებთან 

დაკავშირებით

80-მდე  ბენეფიციარი

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

მჭიდროდ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში 

ფერმერებთან საექსტენციო-საკონსულტაციო 

შეხვედრების ჩატარება

საექსტენციო და საკონსულტაციო 

მომსახურეობა გაწეულია 6500 ფიზიკური და 

იურიდიული პირისთვის, სამცხე-ჯავახეთის, 

ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება 

სოფლის მეურნეობის პროგრამებისა და სერვისების 

შესახებ

ჩატარებულია 500 შეხვედრა

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში, მიკრო და მცირე მეწარმეობის 

ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროგრამაში 

ჩართულია მინიმუმ 320 ბენეფიციარი

ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მიზნით, 

ტრენინგებისა და საინფორმაციო შეხვედრების 

ჩატარება ეთნიკური უმცირესობის 

წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში

ამოცანა 8.2: ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.1:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 

გაზიფიცირებული მოსახლეობის მაჩვენებელი 

საბაზისო
სამიზნე

წელი 2020 2024 2027

1 შეხვედრა; 15 ბენეფიციარი
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

8.2.1.1 8.2.1.1 

მარნეულისა 

და წალკის 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიების 

მონაცემები

მარნეულის

ა და წალკის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

2022  წელი, IV 

კვარტალი 

მარნეული - 15 478 

000; 

წალკა - 3 227 000 

0201; 0202; 0204; 

0205; 0207; 0208; 

0501; 0401

8.2.1.2 8.2.1.2 

კახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიების 

მონაცემები

კახეთის 

რეგიონის 

ადგილობრ

ივი 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

2021  წელი, III 

კვარტალი 
1 219 226 1 219 226 030304; 050103; 0206

8.2.1.3 8.2.1.3 

მუნიციპალი

ტეტების 

მონაცემები

ახალქალაქი

სა და 

ნინოწმინდი

ს 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

2021  წელი,  IV 

კვარტალი 

ახალქალაქი - 

1897484 ლარი; 

ნინოწმინდა - 787719 

ლარი

ახალქალა

ქი - 

1897484 

ლარი; 

ნინოწმინ

და - 

787719 

ლარი

0200

8.2.1.4 8.2.1.4 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითრები

ს 

სამინისტრო

შპს „საქართველოს 

გაზის 

ტრანსპორტირების 

კომპანია“

2022  წელი,  IV 

კვარტალი 7737950 7737950 2415

საბაზისო
სამიზნე

გაზიფიცირების პროცესი დასრულებულია

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.2:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, 

კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი) სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროგრამის 

ფარგლებში, ფართოზოლოვანი ინტერნეტ-საბითუმო ქსელებით დაფარული 

დასახლებული პუნქტების რაოდენობა

საბოლოო

წელი

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წლიური ანგარიში
მაჩვენებელი

30%-იანი ზრდა საბაზისო მონაცემებთან 

შედარებით

საბოლოო

წელი 2019

2030

ა(ა)იპ ოუფენ ნეტსა და სამშენებლო/საპროექტო კომპანიებს შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები
მაჩვენებელი

0
მინიმუმ 150 დასახლებული პუნქტი  

მინიმუმ 430 დასახლებული პუნქტი

2026 წლამდე პროექტი დასრულებული 

იქნება 

2020 2024 2027

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.1:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 

გაზიფიცირებული მოსახლეობის მაჩვენებელი 

კახეთის რეგიონის ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება

განხორციელებული 40 პროექტი

რისკი:
COVID 19 პანდემიის პრევენციის მიზნით დაწესებული სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები - მათ შორის ქვეყნებს შორის გადაადგილების შეზღუდვა;  ტურისტების რაოდენობის კლება;  ობიექტური მიზეზების გამო ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა, როგორც თანხის დაკორექტირების, ასევე ვადების ცვლილების მიზნით. ბუნებრივი პირობები და არასაკმარისი ფინანსური 

რესურსი.

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

მარნეულისა და  წალკის მუნიციპალიტეტებში 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განხორციელება

წალკა - საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება;

მარნეული - გზების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია  

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

სარწყავი არხები/ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 

გარე განათების მოწყობა - 

საზოგადოებრივი სივრცეების/სკვერის 

მოწყობა 

შენობების ფასადები 

სპორტული ობიექტების 

აღჭურვა/რეაბილიტაცია 

ყიზილაჯლოს და მარნეულის ბაღების 

რეაბილიტაცია 

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური

პროგრამის ფარგლებში გაზიფიცირებულია 

დამატებით 4145 პოტენციური აბონენტი

კახეთის რეგიონში გაზიფიცირებულია 

დამატებით 1058 პოტენციური აბონენტი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 

გაზიფიცირებულია დამატებით 929 

პოტენციური აბონენტი

ქვემო ქართლის რეგიონში 

გაზიფიცირებულია დამატებით 2158 

პოტენციური აბონენტი

გაზიფიცირებულია დამატებით 13587 პოტენციური 

აბონენტი-

1323 პოტენციური აბონენტი

4821 პოტენციური აბონენტი

7443 პოტენციური აბონენტი

გაზიფიცირების პროცესი 

დასრულებულია

პროცესი დასრულებულია

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წლიური ანგარიში
მაჩვენებელი

სასტუმროები:                                                        

ქვემო ქართლი 360, კახეთი 122, სამცხე- 

ჯავახეთი 134

10%-იანი ზრდა საბაზისო მონაცემებთან 

შედარებით

20%-იანი ზრდა საბაზისო მონაცემებთან 

შედარებით

ახალქალაქი - 30 პროექტი, ნინოწმინდა -15 

პროექტი

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის 

გაზიფიცირება

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში 

გაზიფიცირებულია დამატებით 2278 

პოტენციური აბონენტი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.2.3:
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სასტუმროების რაოდენობა

2024 2027 2030

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება 
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8.2.1.5 8.2.1.5 

მიღება -

ჩაბარების 

აქტი; რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

საავტომობი

ლო გზების 

დეპარტამენ

ტი; 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი; 

ქვემო ქართლის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი 43,300,000 43,300,000

8.2.1.6 8.2.1.6 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

გაერთიანებ

ული 

წყალმომარა

გების 

კომპანია; 

მუნიციპალ

ური 

განვითრები

ს ფონდი 

ქვემო ქართლის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი
54 000 000

54,000,000

8.2.1.7 8.2.1. 7

მიღება- 

ჩაბარების 

აქტი

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი

2022  წელი,  IV 

კვარტალი 68,000,000 68,000,000

8.2.1.8 8.2.1. 8

რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

ქვემო 

ქართლის 

რეგიონის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2021  წელი,  IV 

კვარტალი

4,500,000 4,500,000

8.2.1.9 8.2.1.9 

რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

ქვემო 

ქართლის 

რეგიონის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2021  წელი,  IV 

კვარტალი

3,100,000 3,100,000

8.2.1.10 8.2.1. 10

რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

ქვემო 

ქართლის 

რეგიონის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2021  წელი, IV 

კვარტალი

3,200,000 3,200,000

8.2.1.11 8.2.1.11 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი

ქვემო ქართლის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
25,600,000 25,600,000

8.2.1.12 8.2.1. 12

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

საავტომობი

ლო გზების 

დეპარტამენ

ტი; 

მუნიციპალ

ური 

განვითრები

ს ფონდი 

კახეთის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი 16,200,000 16,200,000

ქვემო ქართლის რეგიონში საბავშვო ბაღების 

რეაბილიტაცია 
რეაბილიტირებული 8 შენობა

ქვემო ქართლის რეგიონში სკვერების  რეაბილიტაცია განხორციელებულია 2 პროექტი

ქვემო ქართლის რეგიონში სკოლების 

რეაბილიტაცია/მშენებლობა

ქვემო ქართლის რეგიონში სხვადასხვა სახის 

შენობების რეაბილიტაცია და მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

რეაბილიტირებულია 9 შენობა

ქვემო ქართლის რეგიონში სპორტული 

ინფრასტრუქტურის აშენება/რეაბილიტაცია
განხორციელებულია 2 პროექტი

კახეთის რეგიონში გზების/ხიდების 

რეაბილიტაცია/მშენებლობა

რეაბილიტირებული/აშენებული 31 კმ გზა 

და 1 ხიდი

ქვემო ქართლის რეგიონში გზების/ხიდების 

რეაბილიტაცია/მშენებლობა

რეაბილიტირებული/აშენებული 35 კმ გზა 

და 7 ხიდი

ქვემო ქართლის რეგიონში წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია
განხორციელებულია 13 პროექტი

რეაბილიტირებულია/აშენებულია 20 შენობა
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8.2.1.13 8.2.1.13 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

გაერთიანებ

ული 

წყალმომარა

გების 

კომპანია; 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო / 

კახეთის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი
112,700,000

112,700,00

0

8.2.1.14 8.2.1. 14

მიღება -

ჩაბარების 

აქტი

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი

2022  წელი,  IV 

კვარტალი 26,000,000 26,000,000

8.2.1.15 8.2.1.15

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი; რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი; 

კახეთის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2022  წელი, IV 

კვარტალი
36,000,000 36,000,000

8.2.1.16 8.2.1. 16

რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

ახმეტის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2021  წელი,  IV 

კვარტალი

1,300,000 1,300,000

8.2.1.17 8.2.1.17 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი; რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

საავტომობი

ლო გზების 

დეპარტამენ

ტი; 

სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2021  წელი, IV 

კვარტალი
19,000,000 19,000,000

8.2.1.18 8.2.1.18

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი; რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

გაერთიანებ

ული 

წყალმომარა

გების 

კომპანია

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო / სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2021  წელი, IV 

კვარტალი

17,700,000 17,700,000

8.2.1.19 8.2.1.19 

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი

2022  წელი, IV 

კვარტალი
30,600,000 30,600,000

8.2.1.20 8.2.1.20

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი; რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი

სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2021  წელი, IV 

კვარტალი

4,160,000 4,160,000

8.2.1.21 8.2.1.21 

რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2021  წელი,  IV 

კვარტალი
24,000,000

24, 

000,000

კახეთის რეგიონში წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია
განხორციელებულია 20 პროექტი

კახეთის რეგიონში სკოლების 

რეაბილიტაცია/მშენებლობა
რეაბილიტირებულია/აშენებულია 9 შენობა

კახეთის რეგიონში საბავშვო ბაღების 

რეაბილიტაცია/მშენებლობა 
რეაბილიტირებულია/აშენებულია 10 შენობა

კახეთის რეგიონში კულტურის ობიექტის 

რეაბილიტაცია 
რეაბილიტირებულია 1 შენობა

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გზების/ხიდების 

რეაბილიტაცია/მშენებლობა

რეაბილიტირებული/აშენებული 40 კმ გზა 

და 4 ხიდი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში წყლის რეაბილიტაციის 

პროექტების განხორციელება 
განხორციელებულია 6 პროექტი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სკოლების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია 

რეაბილიტირებულია/აშენებულია 15 შენობა 

(რეაბილიტირებული 9 შენობა აშენებული 6)

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საბავშვო ბაღების  

მშენებლობა/რეაბილიტაცია

აშენებულია/რეაბილიტირებულია 4 შენობა  

(რეაბილიტირებული - 3         აშენებული - 1)

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სხვადასხვა სახის 

შენობების რეაბილიტაცია
რეაბილიტირებულია 6 შენობა
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8.2.1.22 8.2.1.22 

რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2021  წელი,  IV 

კვარტალი

2,100,000 2,100,000

8.2.1.23 8.2.1. 23

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი; რგფ 

(წლიური 

ანგარიში)

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო 

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი; 

სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2022  წელი, IV 

კვარტალი 10,600,000 10,600,000

8.2.1.24 8.2.1.24

მიღება-

ჩაბარების 

აქტი

საქართველ

ოს 

რეგიონული 

განვითარებ

ისა და 

ინფრასტრუ

ქტურის 

სამინისტრო

/ 

მუნიციპალ

ური 

განვითარებ

ის ფონდი

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
11,000,000 11,000,000

8.2.1.25 8.2.1. 25

საქართველო

ს ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაც

იის წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ 

საქართველ

ოს 

ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრა

ცია

საქართველოს 

გასტრონომიის 

ასოციაცია

გასტრონომიული 

ტურიზმის ბიზნეს 

ასოციაცია

2021  წელი,  III 

კვარტალი 15 000 15 000 25050201

8.2.1.26 8.2.1.26

საქართველო

ს ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაც

იის წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ 

საქართველ

ოს 

ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრა

ცია

სსიპ ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების 

სააგენტო

ეკოტურიზმის 

ასოციაცია

2022  წელი,  III 

კვარტალი 12 000 12 000 25050201

8.2.1.27 8.2.1.27

სამცხე-

ჯავახეთის 

დანიშნულებ

ის მართვის 

ორგანიზაციი

ს მონაცემები

ინტერმუნი

ციპალური 

ა(ა)იპ - 

სამცხე-

ჯავახეთის 

დანიშნულე

ბის 

მართვის 

ორგანიზაცი

ა (DMO

2022  წელი, IV 

კვარტალი 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

მაჩვენებელი

წელი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.2:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, მიკრო 

გრანტების ფარგლებში, დაფინანსებული ქალების რაოდენობა

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სკვერების 

რეაბილიტაცია 
განხორციელებულია 2 პროექტი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ტურისტულ-

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება 
განხორციელებულია 4 პროექტი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სპორტული 

ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება

სპორტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მიზნით განხორციელებულია 

1 პროექტი

კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში გასტროტურის ჩატარება

ჩატარებულია 3  გასტროტური

კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური 

უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში ინფოტურის ჩატარება 

 ჩატარებულია 5 ინფოტური

სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების მართვის 

ორგანიზაციის (DMO)-ს მიერ ტურისტული 

მარშრუტების შერჩევა ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

არანაკლებ 2 მარშრუტი

ამოცანა 8.3: ქალებისა და ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა (ახალგაზრდული პროგრამები, 1+4 სტაჟირება, ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.1:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, მიკრო 

გრანტების ფარგლებში დაფინანსებული ახალგაზრდების რაოდენობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

შუალედური საბოლოო

წელი 2018 2024 2027 2030

სსიპ აწარმოე საქართველოში სააგენტოს წლიური ანგარიში
მაჩვენებელი

140 250
400 650

სამიზნე

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

შუალედური საბოლოო

2018 2024 2027 2030

სსიპ აწარმოე საქართველოში სააგენტოს წლიური ანგარიში150
260 430 640

სამიზნე

სამიზნე

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.3:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ  დასახლებულ რეგიონებში ქალებზე 

გაცემული მიკრო გრანტების მოცულობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2018 2024 2027 2030

სსიპ აწარმოე საქართველოში სააგენტოს წლიური ანგარიში
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

8.3.1.1 8.3.1.1 

სსიპ აწარმოე 

საქართველო

ში სააგენტოს 

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

აწარმოე 

საქართველ

ოში

2022  წელი, I 

კვარტალი
50 000 50 000 24070302

8.3.1.2 8.3.1.2 

მარნეულის 

მერიის 

ანგარიში

მარნეულის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2021  წელი, II 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

8.3.1.3 8.3.1.3 

სსიპ აწარმოე 

საქართველო

ში წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

აწარმოე 

საქართველ

ოში

2022 წელი,  IV 

კვარტალი

4,000,000 4,000,000 24070302

8.3.1.4 8.3.1.4 

სსიპ 

საქართველო

ს 

ინოვაციების 

და 

ტექნოლოგიე

ბის 

სააგენტოს 

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

საქართველ

ოს 

ინოვაციები

ს და 

ტექნოლოგი

ების 

სააგენტო

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

35 000 35 000 2408

8.3.1.5 8.3.1.5

სსიპ 

საქართველო

ს 

ინოვაციების 

და 

ტექნოლოგიე

ბის 

სააგენტოს 

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

საქართველ

ოს 

ინოვაციები

ს და 

ტექნოლოგი

ების 

სააგენტო

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
 35 000 35 000 2408

მაჩვენებელი

წელი

სამიზნე

სამიზნე

2018 2024 2027 2030

სსიპ აწარმოე საქართველოში სააგენტოს წლიური ანგარიში
1,282,972 3,000,000 4,200,000 5,400,000

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.3:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ  დასახლებულ რეგიონებში ქალებზე 

გაცემული მიკრო გრანტების მოცულობა

სსიპ აწარმოე საქართველოში სააგენტოს წლიური ანგარიში
მაჩვენებელი 1,159,383 3,000,000 4,200,000 5,400,000

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.4:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში, 

ახალგაზრდებზე გაცემული მიკრო გრანტების მოცულობა

რისკი: COVID-19 პანდემიის პრევენციის მიზნით გამოწვეული სირთულეები და მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის 

პროგრამის ფარგლებში ტრენინგების ჩატარება

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში ჩატარებულია 

მინიმუმ 60 ტრენინგი; გადამზადებულია 900 

ბენეფიციარი

საინფორმაციო შეხვედრები ეთნიკური  

უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებთან და 

ახალგაზრდებთან 

77 შეხვედრა;

1155 ბენეფიციარი

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში, მიკრო და მცირე მეწარმეობის 

ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროგრამაში 

ჩართულია მინიმუმ 130 ქალი და მინიმუმ 80 

ახალგაზრდა 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში, ICT მოსამზადებელი კურსების 

ჩატარება

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში ღონისძიებებში ჩართულ 

მონაწილეთა მინიმუმ 35% ქალია და 

გადამზადებულია მინიმუმ 120 ახალგაზრდა

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში, ინოვაციური მეწარმეობის 

მიმართულებით(როგორ შევქმნათ სტარტაპი, პრე-

აქსელერატორის პროგრამა) კურსების 

განხორციელება

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში, არსებულ ღონისძიებებში 

ჩართულ მონაწილეთა მინიმუმ 35% ქალია 

და გადამზადებულია მინიმუმ 100 

ახალგაზრდა

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.3.5:

სახელმწიფო სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმირებული ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების რაოდენობა

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):

შუალედური საბოლოო

წელი 2021 2024 2027 2030

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ანგარიში
მაჩვენებელი 2000 ახალგაზრდა 3000 5000 10000

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი
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8.3.1.6 8.3.1.6

სსიპ 

საქართველო

ს 

ინოვაციების 

და 

ტექნოლოგიე

ბის 

სააგენტოს  

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

ეკონომიკის

ა და 

მდგრადი 

განვითარებ

ის 

სამინისტრო 

/ სსიპ 

საქართველ

ოს 

ინოვაციები

ს და 

ტექნოლოგი

ების 

სააგენტო

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

20 000 20 000 2408

8.3.1.7 8.3.1.7 

სსიპ 

ახალგაზრდო

ბის 

სააგენტოს 

წლიური 

ანგარიში

სსიპ 

ახალგაზრდ

ობის 

სააგენტო

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
25 000  25 000 5402

8.3.1.8 8.3.1.8 

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი

საჯარო სამსახურის 

ბიურო;                                            

ცენტრალური და 

ადგილობრივი 

ხელისუფლების 

ორგანოები 

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

8.4.1.1 8.4.1.1 

საქსტატის 

ოფიციალურ

ი ვებ-გვერდი

 

საქართველ

ოს შინაგან 

საქმეთა 

სამინისტრო

გენერალური 

პროკურატურა

2022 წელი,  I 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

სამიზნე

შუალედური

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 

რეგიონებში ინოვაციური ბანაკების კრეათონების, 

იდეათონების, ჰაკათონების განხორიცელება

 ღონისძიებებში ჩართულია მინიმუმ 50 

ახალგაზრდა

საგრანტო კონკურსის საფუძველზე ახალგაზრდული 

პროექტების დაფინანსება, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ახალგაზრდების აქტიურ მონაწილეობას 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათი საკვანძო 

კომპეტენციების განვითარებასა და ახალგაზრდული 

სივრცეების შექმნა/გაძლიერებას

საგრანტო კონკურსის საფუძველზე 

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახლებულ რეგიონებში დაფინანსებულია 

სულ მცირე 1 პროექტი

"1+4 სტაჟირების პროგრამის" განხორციელება
პროგრამაში ჩართულია 100-მდე ახალი 

ბენეფიციარი/ახალგაზრდა

ამოცანა 8.4: ეთნიკური უმცირესობების, მათ შორის მცირე ეთნოსების პერსონალური მონაცემების დაცვისა და თვითიდენტიფიცირების საფუძველზე სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 8.4.1:

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 

მიმართულებების მიხედვით საჯარო უწყებების მიერ ეთნიკურ უმცირესობებთან 

დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება-ანალიზი

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში
მაჩვენებელი

ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით 

სხვადასხვა მიმართულებით შესაბამისი 

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება-

ანალიზი არ ხდება (ცალკეული უწყებების 

გარდა)

შემუშავებულია და შეთანხმებულია შესაბამის 

უწყებებთან ეთნიკურ უმცირესობებთან 

დაკავშირებით სხვადასხვა მიმართულებით  

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება-ანალიზის 

მეთოდოლოგია. დაწყებულია პილოტირება

მიმდინარეობს შემუშავებული და 

შეთანხმებული მეთოდოლოგიის 

დანერგვა 

შემუშავებული მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე მიმდინარეობს ეთნიკურ 

უმცირესობებთან დაკავშირებით 

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება-

ანალიზი 

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

დისკრიმინაციული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულთა 

სტატისტიკის წარმოება
სტატისტიკის წარმოება დაწყებულია

120 ღონისძიება 140 ღონისძიება 160 ღონისძიება

მიზანი 9: კულტურული მრავალფეროვნებისა და კულტურათაშორისი დიალოგის მხარდაჭერა მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: 10, 16

გავლენის ინდიკატორი 

9.1:

საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების 

ინფორმირება ერთმანეთის კულტურის, ტრადიციების შესახებ გაუმჯობესებულია 

საბაზისო დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
საბოლოო

წელი 2020 2024

მაჩვენებელი 100-ღონისძიება 

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.1:

მოკვლეული, აღრიცხული/იდენტიფიცირებული, ერთიან საინფორმაციო ბაზაში 

განთავსებული,  რეაბილიტირებული კულტურის ძეგლების რაოდენობა 

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2016-2020 2024 2027 2030

სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიში;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში

2027 2030

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიში; სამოქალაქო თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში

ამოცანა 9.1: ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

სტრატეგიული 

პრიორიტეტი კულტურათაშორისი დიალოგი
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ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

9.1.1.1 9.1.1.1 

საქართველო

ს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკი

ს ვებ-გვერდი 

წლიური 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

პარლამენტ

ის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკ

ა

2022  წელი, IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.1.1.2 9.1.1.2

ქვემო 

ქართლის, 

სამცხე-

ჯავახეთისა 

და კახეთის 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიების 

ანგარიშები

ქვემო 

ქართლის, 

სამცხე-

ჯავახეთისა 

და კახეთის  

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

2022  წელი, IV 

კვარტალი 

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.1.1.3 9.1.1.3 

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრთან 

არსებული 

„მეგობრობის 

სახლის“  

მიერ 

მოწოდებულ

ი 

დოკუმენტაც

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრთან 

არსებული 

„მეგობრობი

ს სახლი“

2022  წელი, IV 

კვარტალი 
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.1.1.4 9.1.1.4 

საქართველო

ს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდო

ბის 

სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველ

ოს 

კულტურის, 

სპორტისა 

და 

ახალაგზრდ

ობის 

სამინისტრო

2022  წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

ეთნიკური უმცირესობების კულტურული 

ტრადიციების შენარჩუნებისა და 

პოპულარიზაციისათვის სხვადასხვა ღონისძიების 

(მაგ.; ლიტერატურული/საიუბილეო საღამო, 

კინოჩვენება, გამოფენა, სპექტაკლი) განხორციელება

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში არსებული ეთნიკური 

უმცირესობების 6 სსიპ ორგანიზაციის მიერ 

(მუზეუმებისა და თეატრების) 

განხორციელებულია 30-მდე ღონისძიება

2027 2030

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიში;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში
მაჩვენებელი

2017-2020 წლებში: თეატრები- 7 826 681 

ლარი; მუზეუმები -  636 432 ლარი 

2021-2024 წლებში: თეატრები - 1 635 000 ლარი; 

მუზეუმები-  1 088 000 ლარი

2025-2027 წლებში თეატრები-  1 635 000 

ლარი; მუზეუმები- 816 000 ლარი

2028-2030 წლებში: თეატრები -1 635 000 

ლარი; მუზეუმები- 816 000 ლარი

იდენტიფიცირდა და ერთიან 

საინფორმაციო ბაზაში 

განთავსდა/რეაბილიტირდა 60 ძეგლი

იდენტიფიცირდა და ერთიან 

საინფორმაციო ბაზაში 

განთავსდა/რეაბილიტირდა 80 ძეგლი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.1:

მოკვლეული, აღრიცხული/იდენტიფიცირებული, ერთიან საინფორმაციო ბაზაში 

განთავსებული,  რეაბილიტირებული კულტურის ძეგლების რაოდენობა 
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ანგარიში;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში
მაჩვენებელი

COVID-19 პანდემიის პრევენციის მიზნით გამოწვეული სირთულეები და მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა/ინტერესი

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

დეფიციტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა

აღირიცხა 150-მდე ობიექტი, სტატუსი 

მიენიჭა 40-მდე ობიექტს, 

რეაბილიტირებულია 2 საკულტო ნაგებობა 

იდენტიფიცირდა და ერთიან საინფორმაციო ბაზაში 

განთავსდა/რეაბილიტირდა 40 ძეგლი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.1.2:

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა თეატრებისა და მუზეუმების 

მხარდაჭერა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024

2027 2030

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიში;

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიშიმაჩვენებელი
210 -მდე კულტურული ღონისძიება 22 000 

ბენეფიციარი

40-მდე კულტურული ღონისძიება; 500-მდე 

ბენეფიციარი

50-მდე კულტურული ღონისძიება; 600-

მდე ბენეფიციარი

60-მდე კულტურული ღონისძიება; 700 

ბენეფიციარი

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.2:
კულტურათაშორისი დიალოგის გაუმჯობესება 

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიში

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულების ანგარიში;                                                                                                                                                                                                    

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტების მერიების ანგარიშები
მაჩვენებელი

მულტიკულტურული ღონისძიებები, 

ფესტივალები, აქციები და კამპანიები, 

სემინარები, შეხვედრები, ორენოვანი 

გამოცემები,გამოფენები.   

ინტერკულტურული ბანაკები, გაცვლითი 

პროგრამები. 38 ღონისძიება

მულტიკულტურული ღონისძიებები, 

ფესტივალები, აქციები და კამპანიები, სემინარები, 

შეხვედრები, ორენოვანი გამოცემები,გამოფენები.   

ინტერკულტურული ბანაკები, გაცვლითი 

პროგრამები. 70 ღონისძიება

მულტიკულტურული ღონისძიებები, 

ფესტივალები, აქციები და კამპანიები, 

სემინარები, შეხვედრები, ორენოვანი 

გამოცემები,გამოფენები.  

ინტერკულტურული ბანაკები, 

გაცვლითი პროგრამები. 100 ღონისძიება

მულტიკულტურული ღონისძიებები, 

ფესტივალები, აქციები და კამპანიები, 

სემინარები, შეხვედრები, ორენოვანი 

გამოცემები,გამოფენები.   

ინტერკულტურული ბანაკები, გაცვლითი 

პროგრამები. 150 ღონისძიება

რისკი:

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

რისკი: COVID -19 პანდემიის პრევენციასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი

ფოტოგამოფენის სახელწოდებით -  

„მრავალეთნიკური საქართველო“ - ორგანიზება 
1 გამოფენა; 25-მდე მონაწილე

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების 

სახალხო დღესასწაულების აღნიშვნა 

არანაკლებ 15 ღონისძიება; 1500-მდე 

ბენეფიციარი

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრთან არსებული 

„მეგობრობის სახლის“  ეთნიკური უმცირესობების 

ფოლკლორული და კულტურული ღონისძიებების 

განხორციელება ქ.ბათუმი

არანაკლებ 10 ღონისძიება და ეთნიკური 

უმცირესობების არანაკლებ 80 

წარმომადგენლის მონაწილეობა

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება

ამოცანა 9.2: კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა (მულტიკულტურული და ინტერკულტურული აქტივობები, სახელოვნებო და სპორტული ღონისძიებები, ეთნიკური ფოლკლორის, ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაცია)

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.2.1:
კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ ინფორმირების გაუმჯობესება  

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2015-2020 2024
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9.2.1.1 9.2.1.1 

საქართველო

ს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკი

ს ანგარიში

საქართველ

ოს 

პარლამენტ

ის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკ

ა

2022  წელი, IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

9.2.1.2 9.2.1.2

დმანისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

დმანისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერიის 

ა(ა)იპ 

დმანისის 

საბიბლიოთ

ეკო 

სამსახური

2022  წელი,  IV 

კვარტალი
1200 1200 50203

9.2.1.3 9.2.1.3

სამცხე-

ჯავახეთის, 

ქვემო 

ქართლისა და 

კახეთის 

რეგიონების 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიების 

მუნიციპალი

ტეტების 

ანგარიშები

სამცხე-

ჯავახეთის, 

ქვემო 

ქართლისა 

და კახეთის 

რეგიონების 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

2022  წელი, III 

კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.2.1.4 9.2.1.4

გარდაბნის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

გარდაბნის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2021  წელი, IV 

კვარტალი

 ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.2.1.5 9.2.1.5

დმანისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში 

დმანისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022  წელი, IV 

კვარტალი
 ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.2.1.6 9.2.1.6

დმანისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

დმანისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

საქართველოს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკა

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.2.1.7 9.2.1.7

დმანისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

დმანისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.2.1.8 9.2.1.8

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი

შესაბამისი 

სახელმწიფო 

უწყებები

2022  წელი,  IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი 

9.2.1.9 9.2.1.9 

სამოქალაქო 

თანასწორობი

სა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიის 

შესრულების 

ანგარიში 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი

შესაბამისი 

სახელმწიფო 

უწყებები

2022  წელი, IV 

კვარტალი
ადმინისტრაციული 

ხარჯი  

არანაკლებ 3 ღონისძიება;

მონაწილეთა რაოდენობა არანაკლებ 50

ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა ეთნიკურ 

უმცირესობათა წარმომადგენლების ჩართულობით 
არანაკლებ 500 ბენეფიციარი

ეთნიკური

უმცირესობების

წარმომადგენელი

ნორჩი მხატვრების

გამოფენების

მოწყობა

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი კვირეულის ჩატარება არანაკლებ 200 ბენეფიციარი

არანაკლებ 150 ბენეფიციარი

კულტურული მრავალფეროვნების მხარდაჭერისა და 

პოპულარიზაციის მიზნით კულტურულ-

საგანმანათლებლო ღონისძიებების გამართვა 

არანაკლებ 50 ღონისძიება 

პროექტის -  "შემოიარე საქართველოს" ფარგლებში 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის სკოლებში

 100 ბენეფიციარი

დმანისში ეთნო ფესტივალის ჩატარება

დმანისის მუნიციპალიტეტში ლიტერატურული 

საღამოების გამართვა
არანაკლებ 3 ლიტერატურული საღამო 

სოფელ ამამლოს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის 

შევსება
არანაკლებ 130 წიგნი

ახალქალაქისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების 

არაქართულენოვანი სკოლების წიგნადი ფონდით 

დახმარება 

1 სკოლა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში; 1 

სკოლა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
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9.2.1.10 9.2.1.10

საქართველო

ს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალაგზრდო

ბის 

სამინისტროს 

ანგარიში 

საქართველ

ოს 

კულტურის, 

სპორტისა 

და 

ახალაგზრდ

ობის 

სამინისტრო

2021  წელი, IV 

კვარტალი
200 000 200 000 320902

ოდენობა კოდი ოდენობა ორგანიზაცია

9.3.1.1 9.3.1.1 

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრის/“მეგ

ობრობის 

სახლის“ მიერ 

მოწოდებულ

ი 

დოკუმენტაც

ია 

(შეხვედრების 

ამსახველი 

ფოტო-ვიდეო 

მასალა, 

პრეზენტაციე

ბი და სხვ.)

2. ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

სპორტული 

კლუბების 

მონაცემები, 

სექციებში 

გაწევრიანებუ

ლი 

ქ. ბათუმის 

მერია / 

ა(ა)იპ 

კულტურის 

ცენტრი/“მე

გობრობის 

სახლი“

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის სპორტული 

კლუბები

2022  წელი, IV 

კვარტალი

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

9.3.1.2 9.3.1.2

სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიების 

ანგარიშები

სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალ

იტეტების 

მერიები

სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

2022  წელი, IV 

კვარტალი
157,960 157,960 0501

9.3.1.3 9.3.1.3

დმანისის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

დმანისის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2021 წელი, IV 

კვარტალი

10.000.00 10.000.00 50102

9.3.1.4 9.3.1.4 

ახმეტის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერიის 

ანგარიში

ახმეტის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია

2021 წელი, III 

კვარტალი 30 000 30 000 050301

რისკი:

ამოცანა 9.3: მასობრივი ინტერკულტურული სპორტისა და მულტიკულტურალიზმის  მხარდაჭერა და შესაბამისი სივრცეების/ინფრასტრუქტურის განვითარება 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება სპორტულ 

ღონისძიებებში ეთნიკურ უმცირესობათა 

ჩართულობის ხელშეწყობა/მხარდაჭერის მიზნით

არანაკლებ 3 შეხვედრა; არანაკლებ 60 

ბენეფიციარი;

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

არანაკლებ 40 მოზარდის გაწევრიანება 

სპორტულ კლუბებში/ სექციებში

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო (Sources of Verification):
შუალედური საბოლოო

წელი 2020 2024 2027 2030

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ანგარიში
მაჩვენებელი

3 თეატრის და 3 მუზეუმის ფარგლებში 

არანაკლებ 30 აქტივობა

3 თეატრის და 3 მუზეუმის ფარგლებში არანაკლებ 

40  აქტივობა

3 თეატრის და 3 მუზეუმის ფარგლებში 

არანაკლებ 50  აქტივობა

3 თეატრის და 3 მუზეუმის ფარგლებში 

არანაკლებ 60  აქტივობა

ახმეტის მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული 

ღონისძიებების განხორციელება ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართულობით 

მინიმუმ 7 ღონისძიება/  300 ბენეფიციარი/ 

ახალგაზრდა

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადგილობრივი და 

რაიონთაშორისი სპორტული ღონისძიებების 

ჩატარება

ადგილობრივ და რაიონთაშორის სპორტულ 

ღონისძიებებში ჩართული არანაკლებ 2000 

ბენეფიციარი

დმანისის მუნიციპალიტეტში ტურნირების ჩატარება 

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 

არანაკლებ 100 ბენეფიციარი;  არანაკლებ 5 

ღონისძიება

ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 9.3.1:

ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში ჩატარებული 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებების  რაოდენობა 

COVID-19 პანდემიის პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვები; არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; ინტერესის ნაკლებობა 

აქტივობა (Activity) აქტივობის შედეგის ინდიკატორი (Output Indicator) 
დადასტურების 

წყარო

პასუხისმგებელ

ი უწყება
პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა
დეფიციტი

კონკურსის საფუძველზე შერჩეული სხვადასხვა 

სახის კულტურული პროექტის დაფინანსება 

კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშესაწყობად

დაფინანსებულია 10-მდე პროექტი
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9.3.1.5 9.3.1.5 

საქართველო

ს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდო

ბის 

სამინისტრო

საქართველ

ოს 

კულტურის, 

სპორტისა 

და 

ახალგაზრდ

ობის 

სამინისტრო

2022  წელი, III 

კვარტალი
250 000 

100,000 32 11 05 150,000 ევროკომისია
მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში ეთნიკურ 

უმცირესობათა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ევროპის სპორტის კვირეული (50-ზე მეტ 

მუნიციპალიტეტში ქვეყნის მასშტაბით)
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