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1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.1 საქართველოს 
კანონმდებლობის 
შემდგომი 
ჰარმონიზაცია 
საქართველოს 
საერთაშორისო 
ვალდებულებებთან

რასიზმისა და არატოლერანტობის
წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული 
კომიტეტის (ECRI) ვიზიტი 
საქართველოში და მრგვალი 
მაგიდის ორგანიზება‐ჩატარება

თბილისი 1 დღე იუსტიციის 
სამინისტრო

ევროკავშირის 
დელეგაცია 
საქართველოში; 
თბილისის ივ. 
ჯავახიშვილის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; 
საქართველოს 
სახალხო 
დამცველი

საზოგადოებრივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 
რასიზმისა და 
არატოლერანტობ
ის წინააღმდეგ 
ბრძოლის 
ევროპული 
კომიტეტის (ECRI) 
საქმიანობისა და 
აღნიშნული 
კომიტეტის მიერ 
მომზადებული 
ანგარიშების 
შესახებ

მრგვალი 
მაგიდის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
მრგვალი 
მაგიდის 
შეხვედრის 
ოქმი

1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.1 საქართველოს 
კანონმდებლობის 
შემდგომი 
ჰარმონიზაცია 
საქართველოს 
საერთაშორისო 
ვალდებულებებთან

ადგილობრივი 
თვითმმართველობების მიერ 
მიღებული ნორმატიული აქტების
სხვა საკანონმდებლო აქტებთან 
შესაბამისობის დადგენის მიზნით
სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განხორციელება

ახალციხე იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სახელმწიფო 
ზედამხედველობის 
სამსახური

 მოხდება 
ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოების 
საქმიანობის 
წარმართვა 
კანონმდებლობას
თან 
შესაბამისობაში.

ადგილობრივი 
თითმმართველ
ობის 
ორგანოების 
მიერ 
მიღებული 
აქტების 
რაოდენობა

№№
სამოქმედო გეგმის 

კომპონენტი/ამოცანა

კონცეფც
იის 

ძირითა
დი 

მიმართუ
ლება

ჩატარების 
ადგილი

შეფასების 
ინდიკატორები

პასუხისმგე‐ბელი 
უწყება/ 

ორგანიზაცია

პარტნიორი 
უწყება/ორგანიზ

აცია

ღონისძიება/პროგრამა/პროექტი/
აქტიობა

მოსალოდნელი 
შედეგები

განხორციელების ვადები უწყების/ორგანიზაც
იის 

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული 
ქვედანაყოფი



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
მიერ 
მართლმსაჯულების 
სისტემის 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ეროვნულ უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
სამართლებრივი განათლების, 
სამოქალაქო და სოციალური 
ინტეგრაციისათვის გაწეული 
საქმიანობის ანალიზი, მათთან 
დაკავშირებული სასამართლო 
პრაქტიკის მიმოხილვა

თელავის და 
საგარეჯოს 
მუნიციპალიტე
ტების 
გამგეობები, 
კახეთის 
საოლქო 
პროკურატურა, 
რაიონული 
სასამართლოებ
ი

იანვარი დეკემბერი 12 თვე თელავის და 
საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები, 
პროკურატურა, 
სასამართლო

მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობების 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისა და 
სოციალური 
სამსახურები

სამართლებრივი 
შეგნების 
ამაღლება, 
პროფილაქტიკურ
ი მუშაობის 
გაუმჯობესება, 
მოქალაქეთა 
სოციალური 
ინტეგრაციისათვ
ის ხელშეწყობა

ინფორმაციის 
მომზადება 
ადგილობრივი 
პრესისათვის, 
ნიუსების 
მომზადება

1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.2. ‐ 1.4. სამხარეო ადმინისტრაციის მიერ 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენლებთან  
შეხვედრების დაგეგმვა მათი   
სამართლებრივი ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით;  შესაბამისი 
საინფორმაციო მასალების  
გავრცელებისა და ეროვნული 
უმცირესობების საკითხებზე 
მომუშავე ორგანიზაციების 
საქმიანობის ხელშეწყობა და 
კოორდინაცია

ახალციხე იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
ადგილობრივ 
თვითმმართველობებ
თან და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახურები

  არასამავრობო 
ორგანიზაციები

 
უზრუნველყოფი
ლი იქნება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
სამოქალაქო 
აქტივობის 
გაზრდა და მათი  
აქტიურi 
ჩართულობა 
გადაწყვეტილებე
ბის მიღების 
პროცესში           

საინფორმაციო 
შეხვედრების 
რაოდენობა,და
ბეჭდილი და 
დარიგებული 
საინფორმაციო 
მასალების 
სახეობა და 
რაოდენობა,სატ
ელევიზიო 
გადაცემების 
რაოდენობა



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობების 
ეფექტიანი დაცვის 
უზრუნველყოფა

ქვემო ქართლის არასამთავრობო 
ორგანიზაციების საინფორმაციო 
ტურის ორგანიზება სახელმწიფო 
სტრუქტურებში მიმდინარე 
რეფორმების გასაცნობად

თბილისი 2 
თებერვა

ლი

4 
თებერვალ

ი

3 დღე იუსტიციის 
სამინისტრო

იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრი

სამოქალაქო 
განვითარების 
სააგენტო (CiDA); 
ეროვნული 
უშიშროების 
საბჭო; 
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია; 
შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო; 
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი; 
რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი 
ევროპულ და 
ევროანტლანტიკ
ურ 
სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის 
საკითხებში; 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 
ცენტრალური 
საარჩევნო 
კომისია; 
პარლამენტი; 
უზენაესი 
სასამართლო; 
სახალხო

ქვემო ქართლის 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთ
ა ცნობიერების 
ამაღლება 
მიმდინარე 
რეფორმების და 
მათი უფლებების 
შესახებ

საინფორმაციო 
ტურის 
შეფასება 
მონაწილეთა 
მიერ; 
საინფორმაციო 
ტურში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.3. 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობების 
ეფექტიანი დაცვის 
უზრუნველყოფა

ეთნიკური და რელიგიური 
შეუწყნარებლობის და 
ქსენოფობიური 
დამოკიდებულების შესაძლო 
გამოვლინებათა სისტემატიური 
მონიტორინგი; გამგეობათა 
მუდმივი კონტროლი, 
კონსულტირება და ინფორმაციის 
მოპოვება ადგილებზე 
ტოლერანტობის 
უზრუნველყოფის მიზნით

მუნიციპალიტე
ტების 
სამოქმედო 
ტერიტორიები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობების 
ადმინისტრაციული 
სამსახურები

შ/ს სამსახური, 
შესაბამისი 
ეპარქია

შემწყნარებლობის
ა და 
ტოლერანტობის 
მაღალი ხარისხის 
მიღწევა, 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციისა და 
რეგიონებში 
სტაბილურობის 
უზრუნველყოფა

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.3. 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობების 
ეფექტიანი დაცვის 
უზრუნველყოფა

იძულებით გადაადგილებული 
პირების, ეკომიგრანტების და 
ეროვნული უმცირესობების 
პრობლემების შესახებ ახმეტის, 
თელავის და დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტებში საკითხის 
შესწავლა და საზოგადოებრივ 
საბჭოს სხდომაზე გატანა

ახმეტის, 
თელავის და 
დედოფლისწყა
როს 
მუნიციპალიტე
ტები, კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა

5 აპრილი 30 აპრილი 25 დღე ახმეტის, თელავის 
და 
დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობების  
ადმინისტრაციული 
სამსახურები

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარული 
ფაკულტეტი

მათი 
რეგისტრაციის, 
ჩაწერის და 
განთავსების 
პირობების და 
პრობლემების 
შესახებ  მხარის 
ხელმძღვანელობი
სათვის 
ინფორმაციის 
მიწოდება

მასალები 
გადაეგზავნოს 
ადგილობრივ 
პრესას 
გასაშუქებლად

1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობების 
ეფექტიანი დაცვის 
უზრუნველყოფა

მოქალაქეთა მიმართვებზე 
რეაგირება ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის შესაბამისად; 
შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 
ადმინისტრაციული ორგანოს 
დადგენა; ადგილობრივი 
თვითმმართველობების მიერ 
მოქალაქეთა მიმართვის 
საფუძველზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების შესრულების
სისტემატიური კონტროლი

ახალციხე იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სამსახურები,ადგილ
ობრივი 
თვითმმართველობი
ს ორგანოების 
სამსახურები

 მოხდება  
ეროვნული 
უმცირესობების 
საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა და  
სამართლეებრივი 
ცოდნის დონის 
ამაღლება.                 

მომართვების 
რაოდენობა, 
მოქალაქეების 
ტერიტორიულ
ი  წარმოშობის  
არეალი



1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობების 
ეფექტიანი დაცვის 
უზრუნველყოფა

დმანისის მუნიციპალიტეტის 
ეროვნული უმცირესობების 
უფლებებისა და მოვალეობების 
კანონმდებლობის სიახლეების 
გაცნობა; შესაბამის 
ტერიტორიულ ორგანოებში 
პერიოდული შეხვედრები 
კომპეტენტურ პირებთან

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა; 
ეთნიკური 
უმცირესობები
თ 
დასახლებული 
ტერიტორიულ
ი ორგანოები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული 
სამსახური  

დმანისის  
მუნიციპალიტეტ
ის მოქალაქეთა 
მომსახურების 
განყოფილება

მოსახლეობის 
ცოდნის დონის 
ამაღლება

1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაციული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობების 
ეფექტიანი დაცვის 
უზრუნველყოფა

მოქალაქეთა  მომართვებზე 
სწრაფი რეაგირება და  მათი 
პრობლემატიკის გადაწყვტა  
კომპეტენციის ფარგლებში

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის 
ზედამხედველობის 
სამსახური

მუნიციპალიტეტ
ის 
ზედამხედველობ
ის და 
ადმისტრაციული 
სამსახური

ეთნიკური 
ნიშნით 
დისკრიმინაციურ
ი მოპყრობის 
შემთხვევების 
დაკლება; 
რეგიონში 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა

მიმართვების 
რაოდენობა; 
მოსაჩივრე 
მოქალაქეების 
ტერიტორიულ
ი წარმოშობის 
არეალი

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

პროკურორთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება დისკრიმინაციის 
აკრძალვასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე

თბილისი 2 დღე იუსტიციის 
სამინისტრო

იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრი

მთავარი 
პროკურატურა

პროკურორთა 
გაღრმავებული 
ცოდნა და 
გაზრდილი 
სენსიტიურობა 
დისკრიმინაციასა 
და ეთნო‐
რელიგიური 
უმცირესობების 
მიმართ

ჩატარებული 
ტრენინგების 
შეფასება 
მონაწილეთა 
მიერ; 
დატრენინგებუ
ლი 
პროკურატური
ს 
თანამშრომელ
თა რაოდენობა; 
ტრენინგ‐
მოდულების 
რაოდენობა და 
სილაბუსები



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

საერთაშორისო და ადგილობრივი
ორგანიზაციების მიერ 
ტრენინგების ჩატარება 
საქართველოში მოქმედი 
სამართალდამცავი პირებისთვის 
სხვადასხვა თემებზე, რომლებშიც 
საქართველოში მცხოვრები 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელი 
სამართალდამცავები მიიღებენ 
მონაწილეობას

თბილისი, შსს 
აკადემია

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 
აკადემია

სამართალდამცავ
ი ორგანოების 
თანამშრომელთა 
მათ შორის  
ეროვნული 
უმცირესობის 
წარმომადგენელ 
სამართალდამცავ
თა თეორიული 
ცოდნის 
გაღრმავება 
ეროვნულ 
უმცირესობებთან 
დაკავშირებულ 
საკითხებში და 
დისკრიმინაციუ
ლი ქმედებებათა 
პრევენცია.    

ტრენინგ‐
სემინარების 
რაოდენობა, 
სასწავლო 
მოდულების 
რაოდენობა, 
სილაბუსები, 
ტრენინგებზე 
დამსწრეთა 
რაოდენობა



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

(i) საქართველოს სახალხო 
დამცველის პერიოდული 
ვიზიტების განხორციელება შსს 
აკადემიაში; (ii) საქართველოს 
სახალხო დამცველი წაიკითხავს 
ღია მიმოხილვით ლექციებს შსს 
აკადემიის კურსანტებისათვის 
ეროვნული უმცირესობების 
უფლებათა დაცვის თემაზე; (iii) 
საქართველოს სახალხო 
დამცველი შეხვდება შსს 
აკადემიაში ეროვნული 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
მოქმედ და მომავალ 
პოლიციელებს, რომლებიც შსს 
აკადემიის ქართული ენის 
შემსწავლელ ცენტრში გადიან 
სწავლებას; (iv) საქართველოს 
სახალხო დამცველი შეხვდება შსს 
აკადემიაში სომეხ და 
აზერბაიჯანელ მოქალაქეებს, 
რომლებიც ეროვნული 
უმცირესობებისათვის შექმნილ 
სპეციალურ საბაზისო კურსებზე 
გადიან მომზადებას.

თბილისი, შსს 
აკადემია

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო; 
სახალხო 
დამცველის 
აპარატი

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 
აკადემია

სამართალდამცავ
ი ორგანოების 
თანამშრომელთა, 
მათ შორის  
ეროვნული 
უმცირესობის 
წარმომადგენელ 
სამართალდამცავ
თა, ინფორმირება 
ქვეყანაში 
არსებულ 
ადამიანის 
უფლებათა 
დაცვის 
საკითხებში. ასევე 
მათი 
ინფორმირება 
ანტიდისკრიმინა
ციულ 
კანონმდებლობას
ა და იმ 
ღონისძიებებში, 
რასაც აღნიშნულ 
საკითხთან 
დაკავშირებით 
ახორციელებს 
სახალხო 
დამცველი.   

ლექციებზე და 
შეხვედრებზე 
დამსწრეთა 
რაოდენობა



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

სამცხე‐ჯავახეთის რეგიონის 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლებისთვის 
(იურისტებისთვის, საჯარო 
ინფორმაციის გაცემაზე 
პასუხისმგებელი პირებისთვის, 
მოქალაქეთა მისაღებში მომუშავე 
თანამშრომლებისთვის) 
ტრენინგის ჩატარება 

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი; 
ქ.ახალციხე

6 მაისი 6 მაისი 1 დღე  1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;          2) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ახალქალაქის, 
ნინოწმინდის, 
ბორჯომისა და 
ახალციხის  
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები და 
საკრებულოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

იუსტიციის 
სამინისტრო

ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოების 
თანამშრომლების 
კომპეტენციის, 
ცოდნის, 
ტოლერანტობის 
ხარისხის 
ამაღლება; 
მოსახლეობის 
მომსახურეობის 
ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
საქმიანობით 
კმაყოფილების 
დონის გაზრდა

ტრენინგების 
ციკლში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
სასწავლო 
მუდულების 
რაოდენობა, 
მოცულობა და 
კონტენტი; 
ადგილობრივი 
თვითმმართვე
ლოს 
ორგანოებში 
კომპეტენტური
, 
კვალიფიციურ
ი, მეტად 
ტოლერანტი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობის 
გაზრდა; 
მოსახლეობასთ
ან  
კომუნიკაციის 
ხარისხის 
ამაღლება 

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

ქვემო ქართლის რეგიონის 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლებისთვის 
(იურისტებისთვის, საჯარო 
ინფორმაციის გაცემაზე 
პასუხისმგებელი პირებისთვის, 
მოქალაქეთა მისაღებში მომუშავე 
თანამშრომლებისთვის) 
ტრენინგის ჩატარება 

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
ქ.მარნეული

13 მაისი 13 მაისი 1 დღე  1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;           2) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
მარნეულის, 
გარდაბანის, 
დმანისის, წალკისა 
და თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები და 
საკრებულოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

იუსტიციის 
სამინისტრო

ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოების 
თანამშრომლების 
კომპეტენციის, 
ცოდნის, 
ტოლერანტობის 
ხარისხის 
ამაღლება; 
მოსახლეობის 
მომსახურეობის 
ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
ადგილობრივი 
ხელისუფლების 

ტრენინგების 
ციკლში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
სასწავლო 
მუდულების 
რაოდენობა, 
მოცულობა და 
კონტენტი; 
ადგილობრივი 
თვითმმართვე
ლოს 
ორგანოებში 
კომპეტენტური
, 
კვალიფიციურ



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

სამცხე‐ჯავახეთის რეგიონში 
გუბერნატორის ადმინისტრაციის 
და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლებისთვის 
ტრენინგის ორგანიზება‐ჩატარება 
თემაზე "კომპლექსური 
სოციალურ‐ეკონომიკური 
განვითარება" 

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი; 
ქ.ახალქალაქი 

30 
სექტემბე

რი   

30 
სექტემბერ

ი           

1 დღე  1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;          2) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ახალქალაქის, 
ნინოწმინდის, 
ბორჯომისა და 
ახალციხის  
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები და 
საკრებულოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური

1) ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო;           
2) რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო;     
3) ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს"

გუბერნატორის 
ადმინისტრაციის 
და ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის 
თანამშრომლების 
პროფესიული 
ცოდნის 
ამაღლება, რათა 
მოხდეს 
ეფექტური 
სოციალურ‐
ეკონომიკური 
ინტეგრაცია 
საქართველოს იმ 
რეგიონებში, 
სადაც 
კომპაქტურად 
ცხოვრობენ 
ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობები

რეგიონული 
განვითარების 
სფეროში 
კვალიფიციურ
ი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობის 
გაზრდა; 
რეგიონული და 
მუნიციპალურ
ი 
კომპლექსური 
განვითარების 
სამოქმედო 
გეგმების 
შედგენა‐
დამტკიცება; 
სივრცით‐
ტერიტორიულ
ი დაგეგმარების 
მუნიციპალურ
ი გეგმების 
შედგენა‐
დამტკიცება;  
რეგიონში/ 
მუნიციპალიტე
ტებში 
სიღარიბისა და  
უმუშევრობის 
დონის 
შემცირება



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

ქვემო ქართლის რეგიონში 
გუბერნატორის ადმინისტრაციის 
და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლებისთვის 
ტრენინგის ორგანიზება‐ჩატარება 
თემაზე "კომპლექსური 
სოციალურ‐ეკონომიკური 
განვითარება"

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
ქ.მარნეული

  7 
ოქტომბე

რი 

  7 
ოქტომბერ

ი 

1 დღე  1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;           2) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
მარნეულის, 
გარდაბანის, 
დმანისის, წალკისა 
და თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები და 
საკრებულოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური

1) ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო;           
2) რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო;     
3) ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს"

გუბერნატორის 
ადმინისტრაციის 
და ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის 
თანამშრომლების 
პროფესიული 
ცოდნის 
ამაღლება, რათა 
მოხდეს 
ეფექტური 
სოციალურ‐
ეკონომიკური 
ინტეგრაცია 
საქართველოს იმ 
რეგიონებში, 
სადაც 
კომპაქტურად 
ცხოვრობენ 
ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობები

რეგიონული 
განვითარების 
სფეროში 
კვალიფიციურ
ი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობის 
გაზრდა; 
რეგიონული და 
მუნიციპალურ
ი 
კომპლექსური 
განვითარების 
სამოქმედო 
გეგმების 
შედგენა‐
დამტკიცება; 
სივრცით‐
ტერიტორიულ
ი დაგეგმარების 
მუნიციპალურ
ი გეგმების 
შედგენა‐
დამტკიცება;  
რეგიონში/ 
მუნიციპალიტე
ტებში 
სიღარიბისა და  
უმუშევრობის 
დონის 
შემცირება

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

თემატური ლექციის ორგანიზება, 
მოსმენა და ანალიზი თემაზე 
„კახეთის მხარეში მცხოვრები 
ეროვნული უმცირესობები და 
მათი სამოქალაქო უფლებები“

კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა

30 
აპრილი

30 აპრილი 1 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო

კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია 
ადგილობრივი 
თვითმართველობისა
და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ეროვნული 
უმცირესობების 
სამოქალაქო 
შეგნების და 
სამართლებრივი 
კულტურის 
ამაღლება

ინფორმაცია 
მომზადდეს 
ადგილობრივი 
პრესისა და 
ტელევიზიისა
თვის



1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

ლექცია‐სემინარის 
„საქართველოში მცხოვრები 
მცირერიცხოვანი ეთნიკური 
ჯგუფები და მათ პრობლემებზე 
მუშაობის პრაქტიკა“ ორგანიზება‐
ჩატარება

კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა

17 მაისი 30 მაისი 13 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო, სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნული 
უმცირესობათა 
საბჭო

კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია 
ადგილობრივი 
თვითმართველობისა
და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

თელავის 
სახელმწიფო    
უნივერსიტეტის 
საქ. ისტორიის 
კათედრა

ეთნიკურ 
ჯგუფებთან 
მუშაობის 
პრაქტიკის 
შესწავლა, 
ნოვაციების 
გაცნობა.

მიმოხილვა 
ადგილობრივი 
პრესის 
ფურცლებზე

1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

კანონმდებლობაში არსებული 
სიახლეების შესახებ საჯარო 
მოხელეთა ინფორმირება; 
კვალიფიკაციის ამაღლების 
მიზნით სხვადასხვა სახის 
სატრეინინგო კურსებში 
ჩართულობის ხელშეწყობა; 
მხარის ადმინისტრაციაში 
მოკლევადიანი სტაჟირება; 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა 
ატესტაციების ჩატარების 
ხელშეწყობა

ახალციხე იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სამსახურები

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

შესაძლებელი 
იქნება საჯარო 
სამსახურში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებ
ის 
კვალიფიციური 
კადრების შერჩევა 
და მათი 
შემდგომი 
ცოდნის დონის 
ამაღლება

ტრეინინგების 
რაოდენობა,სტა
ჟირების 
ციკლის 
რაოდენობა,ატე
სტაციების  
რაოდებობა

1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
საჯარო მოსამსახურეთა ცოდნის 
ამაღლება ეროვნული 
უმცირესობების უფლებებისა და 
კანონმდებლობის საკითხებში; 
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
საჯარო მოსამსახურეთა 
სისტემატიური ინფორმირება 
კანონმდებლობაში არსებული 
სიახლეების შესახებ

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული 
სამსახური და 
იურიდიული 
განყოფილებები

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ადმინისტრაციუ
ლი სამსახური და
იურიდიული 
განყოფილებები

ამაღლდება 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცოდნის დონე



1.კანონი
ს 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობების 
უფლებებსა და 
ანტიდისკრიმინაცი
ულ 
კანონმდებლობასთა
ნ მიმართებაში

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
საჯარო მოსამსახურეთა ცოდნის 
ამაღლება ეროვნული 
უმცირესობების უფლებებისა და 
კანონმდებლობის საკითხებში; 
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
საჯარო მოსამსახურეთა 
სისტემატიური ინფორმირება 
კანონმდებლობაში არსებული 
სიახლეების შესახებ

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული 
სამსახური და 
იურიდიული 
განყოფილებები

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ადმინისტრაციუ
ლი სამსახური და
იურიდიული 
განყოფილებები

ამაღლდება 
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის საჯარო 
მოსამსახურეთა 
ცოდნის დონე.

2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

ეროვნული  უმცირესობების 
საგანმანათლებლო საჭიროებებზე
ორიენტირებული სკოლამდელი 
სასწავლო პროგრამების 
(სახელმძღვანელოს მეორე 
ნაწილის) მომზადება 

თბილისი 01.03.2011 31.08.2011 6 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;  
ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო; 
ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

გაეროს ბავშვთა 
დაცვის ფონდი 
(UNICEF)

ქართულ 
სკოლებში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მოსწავლეთა 
რაოდენობის 
ზრდა; 
სკოლამდელ 
ეტაპზე ქართული 
ენის შესწავლა 
ან/და უკეთ 
დაუფლება

სკოლამდელი 
განათლების 
მეთოდოლოგი
ური 
სახელმძღვანე
ლო ეროვნული 
უმცირესობები
სათვის; 
პროგრამაში 
ჩართული 
ბავშვების 
რაოდენობა; 
პროგრამის 
ხანგრძლივობა



2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

ეროვნული უმცირესობების 
საგანმანათლებლო საჭიროებებზე
ორიენტირებული სკოლამდელი 
სასწავლო პროგრამების 
პილოტირება

დმანისის, 
ბოლნისის, 
მარნეულის, 
ახალციხეს, 
ახალქალაქის, 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტე
ტები

01.09.2011 30.05.2012 9 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 
ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო; 
ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

გაეროს ბავშვთა 
დაცვის ფონდი 
(UNICEF)

სასკოლო 
მზაობის დონის 
ამაღლება; 
სკოლამდელი 
ასაკის ბავშვებში 
ქართული ენის 
ფლობის დონის 
გაუმჯობესება; 
მშობლების 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება 
სკოლამდელი 
პროგრამების 
შესახებ

6 სკოლამდელი 
განათლების 
ცენტრის 
ფუნქციონირებ
ა ეთნიკური 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში; 
ქართულ 
სკოლებში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს მოსწავლეთა 
რაოდენობა; 
ინფორმირებუ
ლ მშობელთა 
რაოდენობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
საბავშვო ბაღების ნაწილობრივი 
დაფინანსება და სარემონტო 
სამუშაოების ჩატარება

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

ა.ა.ი.პ 
სკოლამდელი 
აღზრდისა 
მეთოდური 
კოორდინაციის 
დაწესებულება

გარემონტებული 
ფართობი; 
მშობლებისათვის 
ფინანსური 
დახმარება



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

საბავშო ბაღების სისტემატიური 
დაფინანსება

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

სკოლამდელი 
განათლების 
დონის ზრდა; 
ბავშვების 
ჯანმრთელობის 
დაცვის და 
ვაქცინაციის 
ღონისძიებების 
გაუმჯობესება; 
ბაღში მიყვანილი 
ბავშვების 
რიცხოვნობის 
ზრდა; 
მასწავლებელთა 
და სხვა დამხმარე 
პერსონალის 
დასაქმება 

ბავშვების 
რაოდენობა; 
დასაქმებულ 
მასწავლებელთ
ა და სხვა 
პერსონალის 
რაოდენობა; 
ბაღების 
რაოდენობის 
ზრდა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
საბავშვო ბაღების ნაწილობრივი 
დაფინანსება და სარემონტო 
სამუშაოების ჩატარება

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

 სკოლამდელი 
აღზრდისა და 
მეთოდური 
კოორდინაციის 
დაწესებულება

გარემონტებული 
ფართობი; 
მშობლებისათვის 
ფინანსური 
დახმარება

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

საბავშო ბაღების სისტემატიური 
თანადაფინანსება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის  
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

მუნიციპალიტეტ
ის 
ზედამხედველობ
ის და 
ადმისტრაციული 
სამსახური

სკოლამდელი 
განათლების 
დონის ზრდა; 
ბავშვების 
ჯანმრთელობის 
დაცვის და 
ვაქცინაციის 
ღონისძიებების 
გაუმჯობესება; 
ბაღში მიყვანილი 
ბავშვების 
რიცხოვნობის 

ბავშვების 
რაოდენობა; 
დასაქმებულ 
მასწავლებელთ
ა და სხვა 
პერსონალის 
რაოდენობა; 
ბაღების 
რაოდენობის 
ზრდა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1. ‐ 2.4. ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ  სოფლებში 
ბიბლიოთეკების ქსელის აღდგენა, 
წიგნადი ფონდის შევსება, მცირე 
სარემონტო სამუშაოების 
ჩატარება

ახმეტა, 
თელავი, 
ყვარელი, 
საგარეჯო, 
ლაგოდეხი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები, 
საკრებულოები

კულტურის 
სამსახური, 
კულტურის ცენტრი

საჯარო 
ბიბლიოთეკა, 
საელჩოები, 
სპონსორები, 
კერძო პირები

სოფლად 
საგანმანათლებლ
ო კერების 
აღორძინება

ისარგებლებს 
ახმეტის, 
თელავის, 
ყვარლის, 
საგარეჯოს, 
ლაგოდეხის 
მოსახლეობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1. ‐ 2.5. ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენლებისთვის  
ზოგადად  განათლების სისტემაში
არსებული სიახლეებისა და 
კონკტრეტულად, ეროვნულ 
უმცირესობებთან 
დაკავშირებული  სიახლეების 
გაცნობის ხელშეწყობა

ახალციხე იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სახ.ზედამხედველობ
ის,რეგიონული 
განვითარების 
,ადგილობრივ 
თვითმმართჳელობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახურები

განათლების 
სამინისტრო 
რეგიონის 
საგანმანათლებლ
ო 
დაწესებულებები 
და 
რესურსცენტრები

შესაძლებელი 
იქნება  
ეროვნული 
უმცირესობების 
ინფორმირებულო
ბის გაზრდა  
კონკრეტული 
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების 
შესახებ

ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
აბითურიენტთა 
რაოდენობა 

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

მულტილინგვური სწავლების 
მეთოდოლოგიის დახვეწა

საქართველოს 
40 
არაქართულენ
ოვანი სკოლა, 
მათ შორის 
ქვემო 
ქართლის, 
სამცხე‐
ჯავახეთის, 
კახეთის, 
იმერეთის, 
შიდა ქართლის 
რეგიონებში

01.01.2011 31.12.2011 12 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო                

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში 

ზოგადსაგანმანათ
ლებლო 
დაწესებულებებშ
ი ეროვნულ 
უმცირესობათა 
ენების და 
სახელმწიფო ენის  
სწავლების 
გაუმჯობესებულ
ი ხარისხი

დამატებითი 
სასწავლო 
მასალების  
რაოდენობა;
მომზადებული 
და თარგმნილი 
სატრენინგო 
მოდულების 
რაოდენობა, 
სილაბუსები და 
შინაარსი;  
პროგრამაში 
ჩართული 
სკოლების 
მასწავლებლებ
ის და 
სამეურვეო 
საბჭოების 
წევრებისათვის 
ჩასატარებელი 
3 რეგიონული 
სემინარი



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

მულტილინგვური სწავლების 
ხელშეწყობის პროგრამაში 
ჩართული მასწავლებლების 
კონკურსის ორგანიზება‐ჩატარება 
საუკეთესო ბილინგვურ 
მეთოდოლოგიაში

ქვემო ქართლის
და სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონები

01.04.2011 01.09.2011 5 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო                

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში 

მულტილინგვურ
ი სწავლების 
პროგრამაში 
ჩართული 
მასწავლებლების 
მოტივაციის 
ამაღლება და 
შედეგად 
პროგრამაში 
ჩართული და 
დანტერესებული 
მოსწავლეების 
რაოდენობის 
ზრდა

კონკურსში  
ჩართული 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა; 
კონკურსში 
გამარჯვებული 
და 
დაჯილდოვებ
ული 6 
მასწავლებელი; 
კონკურსში 
გამოვლენილი  
ბილინგვური 
სწავლების 
საუკეთესო 
მეთოდოლოგი
ური მასალა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

მულტილინგვური სწავლების 
ხელშეწყობის პროგრამაში 
ჩართული მოსწავლეების 
კონკურსის ორგანიზება‐ჩატარება

ქვემო ქართლის
და სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონები

01.04.2011 01.09.2011 5 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო                

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში 

მულტილინგვურ
ი სწავლების 
პროგრამაში 
ჩართული 
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელი  
მოსწავლეების 
მოტივაციისა 
ქართული ენის 
ცოდნის დონის 
ამაღლება

კონკურსში  
ჩართული 
მოსწავლეების 
რაოდენობა; 
კონკურსში 
გამარჯვებული 
და 
დაჯილდოვებ
ული 6 
მოსწავლე და 
გამარჯვებული 
მოსწავლეების 
6 
მასწავლებელი



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

სახელმძღვანელოების თარგმნა 
ეროვნულ უმცირესობათა ენებზე 
სკოლებში სწავლების ენის 
შესაბამისად

თბილისი 01.01.2011 31.08.2011 8 თვე ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

არაქართულენოვა
ნი სექტორის 
ერთიან 
საგანმანათლებლ
ო სივრცეში 
მოქცევა; 
არაქართულენოვა
ნი 
სკოლებისათვის 
”ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების 
ცენტრის” მიერ 
გრიფმინიჭებული 
სახელმძღვანელო
ების (მე‐4 კლასი: 
ბუნება, 
მათემატიკა, 
ხელოვნება; მე‐10 
კლასი: 
ბიოლოგია, 
ფიზიკა, 
ხელოვნება) 
თარგმნა სომხურ, 
აზერბაიჯანულ 
და რუსულ 
ენებზე

თარგმნილი 
სახელძღვანელ
ოების 
რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

ეროვნული სასწავლო 
ოლიმპიადის ჩატარება 
სომხურენოვანი, 
აზერბაიჯანულენოვანი და 
რუსულენოვანი 
მოსწავლეებისთვის

I ტური ‐ 
ზოგადსაგანმან
ათლებლო 
დაწესებულებე
ბი;  II ტური ‐  
თვითმმართვე
ლი 
ერთეულები და
თბილისის 
მუნიციპალიტე
ტები; III ტური ‐ 
ცენტრის მიერ 
შერჩეული 
ერთი ქალაქი 
(მაგ. თბილისი 
ან ქუთაისი)

01.10.2010 15.04.2011 6,5 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
საგნობრივი 
ჯგუფები და 
ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

სასწავლო 
პროცესის 
სტიმულირება ‐ 
სრულყოფა, 
სწავლისადმი 
ინტერესების 
გაღვივება; 
ნიჭიერი 
მოსწავლეების 
გამოვლენა და 
წახალისება; 
საერთაშორისო 
სასწავლო 
ოლიმპიადებისთ
ვის საქართველოს 
ნაკრების 
კანდიდატთა 
გამოვლენა. 
თანაბარი 
პირობების შექმნა 
ქართულენოვანი 
და 
არაქართულენოვა
ნი 
მოსწავლეთათვის

გამოვლენილი 
ნიჭიერი 
მოსწავლეების 
რაოდენობა; 
საერთაშორისო 
სასწავლო 
ოლიმპიადების
ათვის 
საქართველოს 
ნაკრების  
კანდიდატთა 
რაოდენობა, 

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

სკოლის გამოსაშვები გამოცდების 
ჩატარება სომხურენოვანი, 
აზერბაიჯანულენოვანი და 
რუსულენოვანი 
მოსწავლეებისთვის 

ზოგადსაგანმან
ათლებლო 
დაწესებულებე
ბი

რეგისტრა
ცია იწყება
2011 
წლის 14 
თებერვა
ლს და 
დასრულ
დება 25 
მარტს

გამოცდა 
ჩატარდება 
2011 წლის 
მაისის 
მეორე 
ნახევარში; 
შედეგები 
სამინისტრ
ოს 
გადაეცემა 
2011 წლის 
ივნისის 
პირველ 
ნახევარში

4 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
საგნობრივი 
ჯგუფები და 
ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 
ზოგადსაგანმანათ
ლებლო 
დაწესებულებები

გამოცდების 
შედეგად 
გამოვლენილი 
არაქართულენოვა
ნი მოსწავლეები, 
რომლებიც 
მიიღებენ სრული 
ზოგადი 
განათლების 
დამადასტურებე
ლ დოკუმენტს‐
ატესტატს

არაქართულენ
ოვან 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა, 
რომლებიც 
მოიპოვებენ 
სრული 
ზოგადი 
განათლების 
დამადასტურებ
ელ დოკუმენტს 
‐ ატესტატს



2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის საშუალო 
(ზოგადი) 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

სამცხე‐ჯავახეთის რეგიონში 
არაქართულენოვანი სკოლების მე‐
12 კლასელებისათვის ზოგადი 
განათლების ატესტატის მიღების 
პროცედურებთან (მ.შ. საჯარო 
სკოლებში 8 გამოცდის ჩაბარების 
აუცილებლობასთან) და 
მიმდინარე რეფორმებთან 
დაკავშირებით საინფორმაციო‐
საკონსულტაციო შეხვედრის 
ორგანიზება‐ჩატარება 

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი; 
ქ.ახალქალაქი 
და 
ქ.ნინოწმინდა

 7 მარტი              7  
მარტი 

1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი;   
3) საგანმანათლებლო
რესურს‐ცენტრები;     
4) საჯარო სკოლები

სამცხე‐
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

ზოგადი 
განათლების 
მიღების 
დასრულების, 
ახალი წესების, 
პროცედურების 
შესახებ 
მოსახლეობის და 
განსაკუთრებით 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) მე‐12 
კლასელების 
ოჯახების 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება

დამსწრე 
საზოგადოების, 
საჯარო 
სკოლების 
დირექტორების 
და 
მასწავლებლებ
ის, მე‐12 
კლასელების 
და მათი 
ოჯახის 
წევრების 
რაოდენობა; 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა

2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის საშუალო 
(ზოგადი) 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის რეგიონში 
არაქართულენოვანი სკოლების მე‐
12 კლასელებისათვის ზოგადი 
განათლების ატესტატის მიღების 
პროცედურებთან (მ.შ. საჯარო 
სკოლებში 8 გამოცდის ჩაბარების 
აუცილებლობასთან) და 
მიმდინარე რეფორმებთან 
დაკავშირებით საინფორმაციო‐
საკონსულტაციო შეხვედრის 
ორგანიზება‐ჩატარება 

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
ქ.გარდაბანი და
ქ.ბოლნისი

 4 მარტი              4  
მარტი 

1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი;   
3) საგანმანათლებლო
რესურს‐ცენტრები;     
4) საჯარო სკოლები

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი" 

ზოგადი 
განათლების 
მიღების 
დასრულების, 
ახალი წესების, 
პროცედურების 
შესახებ 
მოსახლეობის და 
განსაკუთრებით 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) მე‐12 
კლასელების 
ოჯახების 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება

დამსწრე 
საზოგადოების, 
საჯარო 
სკოლების 
დირექტორების 
და 
მასწავლებლებ
ის, მე‐12 
კლასელების 
და მათი 
ოჯახის 
წევრების 
რაოდენობა; 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

არაქართველი 
ახალგაზრდებისათვის სოფლებში
კომპიუტერის, საოფისე 
პროგრამების სწავლების 
შეთავაზება და უცხო ენის 
შემსწავლელი კურსების გახსნა

ლაგოდეხის 
სოფ. კაბალი, 
ახმეტა 
სოფ.დუისი, 
საგარეჯო 
სოფ.იორმუღან
ლო, ყვარელი 
სოფ. თივი

2010 წ. 
სექტემბე

რი

2011 წ. 
მაისი

9 თვე ლაგოდეხის, 
საგარეჯოს და 
ახმეტის 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამსახურები

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, 
სპონსორები

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების  
და უცხოური 
ენების შესწავლა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

არაქართულენოვანი  
ზოგადსაგანმანათლებლო  
დაწესეულებების საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ახალციხე, 
ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა,ბო
რჯომი,ასპინძა

თებერვა
ლი

დეკემბერი 11 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
რეგიონული 
განვითარების 
,ადგილობრივ 
თვითმმართჳელობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუსაობის 
სამსახურები.

განათლების 
სამინისტრო, 
რეგიონის 
საგანმანათლებლ
ო  
რესურსცენტრები

მოხდება ამ 
დაწესებულებები
ს რეაბილიტაცია 
ადგილობრივი 
ბიუჯეტის 
სახსრებით

მოსწავლეების 
რაოდენობა,მას
წავლებლების 
რაოდენობა 

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
არაქართული სკოლების 
პედაგოგებისათვის უფასო 
ტრანსპორტის გამოყოფა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა,    2. 
ბოლნისის 
რესურცენტრი

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სკოლების 
დირექცია

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის საჯარო 
სკოლები

გაუმჯობესდება 
პედაგოგთა 
ტრანსპორტირები
ს საკითხი.

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

სპორტულ და მუსიკალურ 
სკოლებში ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა ‐ 
მოსწავლეების დაფინანსება

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

სპორტის 
განვითარება; 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება; 
სპორტული 
კულტურის 
მოტივაციის 
დონის ზრდა; 
კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება; 
მოსწავლეების 
მოტივაციის 
დონის ზრდა

სპორტსმენების 
რაოდენობა; 
სპორტული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
მოსწავლეების 
რიცხოვნობა; 
მუსიკალური 
ღონისძიებების 
რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
არაქართული სკოლების 
პედაგოგებისათვის უფასო 
ტრანსპორტის გამოყოფა

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

9 თვე 1. მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა,    
2მარნეულის 
რესურცენტრი.

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სკოლები

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის საჯარო 
სკოლები

გაუმჯობესდება 
პედაგოგთა 
ტრანსპორტირები
ს საკითხი.

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის ზოგადი 
განათლების 
მიღების ხელშეწყობა

წალკის მუნიციპალიტეტის 
სპორტულ სექციებში სოფ. 
გუმბათი, სოფ. ედიქილისაში და 
წალკის სპორტსკოლაში 
მოსწავლეების დაფინანსება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

სპორტის 
განვითარება; 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება; 
სპორტული 
კულტურის 
მოტივაციის 
დონის ზრდა

სპორტსმენების 
რაოდენობა; 
სპორტული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ‐ 2.4. არაქართულენოვან საჯარო 
სკოლებში ქართული ენის 
ფაკულტატიური წრეების გახსნა

კახეთის მხარის
საჯარო 
სკოლები

2010 წ. 
სექტემბე

რი

2011 წ. 
მაისი

9 თვე საგანმანათლებლო 
რესურსცენტრები

საჯარო სკოლები, 
სამეურვეო საბჭოები

ყვარლის, 
ახმეტის, 
საგარეჯოს, 
ლაგოდეხის, 
თელავის 
რესურსცენტრები

ქართული ენის 
სწავლების 
გაძლიერება, 
ერთიანი 
ეროვნული 
გამოცდებისათვი
ს მზადება

ინფორმაციის 
მიწოდება 
ადგილობრივი 
მედიისათვის

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ‐ 2.4. ქართული ენის, როგორც მთავარი 
სახელმწიფო და საკომუნიკაციო 
ენის სწავლების გაუმჯობესების 
მიზნით არაქართულენოვანი 
სკოლების მასწავლებელთა 
სწავლება; სასწავლო მეთოდური 
სემინარის ჩატარება

ქ. თელავი, 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

5 ივნისი 6 ივნისი 2 დღე თელავის 
რესურსცენტრი

თელავის I და IV 
საჯარო სკოლები

საჯარო, 
სკოლების 
სამეურვეო 
საბჭოები

სახელმწიფო ენის 
ცოდნის 
ამაღლება, 
ქართული ენის 
პოპულარიზაცია



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ქართულ ენაში მომზადების 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლის გაგრძელების უფლების 
მოპოვების მიზნით ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების მხოლოდ
ზოგადი უნარების 
აზერბაიჯანულენოვანი, 
სომხურენოვანი ტესტირების 
ჩატარება

საგამოცდო 
ცენტრები

რეგისტრა
ცია იწყება
2011 
წლის 14 
თებერვა
ლს და 
დასრულ
დება 25 
მარტს

გამოცდა 
ჩატარდება 
2011 წლის 
ივლისში; 
შედეგები 
სამინისტრ
ოს 
გადაეცემა 
2011 წლის 
აგვისტოში
/სექტემბერ
ში

7,5 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
ზოგადი უნარების 
ჯგუფი, 
ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 
უმაღლესი 
საგანმანათლებლ
ო 
დაწესებულებები

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ათვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობ
ის გაუმჯობესება

ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენლ
ების 
რაოდენობა, 
რომლებიც 
უმაღლეს 
საგანმანათლებ
ლო 
დაწესებულებე
ბში გაივლიან 
ქართული    
ენის 
შემსწავლელ 
სპეციალურ 
ერთწლიან 
პროგრამას 

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ჩატარება რუსულ ენაზე (გარდა 
ქართული ენისა და 
ლიტერატურისა და უცხოური 
ენისა); აგრეთვე ზოგადი 
უნარების ჩატარება რუსულ, 
სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე

საგამოცდო 
ცენტრები

რეგისტრა
ცია იწყება
2011 
წლის 14 
თებერვა
ლს და 
დასრულ
დება 25 
მარტს

გამოცდა 
ჩატარდება 
2011 წლის 
ივლისში. 
შედეგები 
სამინისტრ
ოს 
გადაეცემა 
2011 წლის 
აგვისტოში
/სექტემბერ
ში

7,5 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
საგნობრივი 
ჯგუფები და 
ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 
უმაღლესი 
საგანმანათლებლ
ო 
დაწესებულებები

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ათვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობ
ის გაუმჯობესება

უმაღლეს 
საგანმანათლებ
ლო 
დაწესებულება
ში ჩარიცხული 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლი 
აბიტურიენტებ
ის რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

2011 წლის საერთო სამაგისტრო 
გამოცდისათვის რუსულ ენაზე 
მეთოდური მასალების კრებულის
მომზადება

გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრი

2010 
წლის 
ნოემბერი

2011 წლის 
1 ივლისი 
(იბეჭდება 
მოთხოვნი
ს 
შესაბამისა
დ)

8 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
სამაგისტრო ჯგუფი 
და ადმინისტრაცია

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენლენ
ისთვის 
უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობ
ის გაუმჯობესება 
და მათთვის 
გამოცდების 
შესახებ 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

საერთო 
სამაგისტრო 
გამოცდის 
კრებული 
რუსულ ენაზე

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

საერთო სამაგისტრო გამოცდების 
რუსულ ენაზე ჩატარება

გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრი

რეგისტრა
ცია იწყება
2011 
წლის 14 
თებერვა
ლს და 
დასრულ
დება 25 
მარტს

გამოცდა 
ჩატარდება 
2011 წლის 
ივლისში; 
შედეგები 
სამინისტრ
ოს 
გადაეცემა 
2011 წლის 
აგვისტოში
/სექტემბერ
ში

7 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
სამაგისტრო ჯგუფი 
და ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

უმაღლეს 
საგანმანათლებლ
ო 
დაწესებულებებშ
ი  
მაგისტრატურაში 
სწავლის 
გაგრძელების 
უფლების 
მოპოვება

გამოცდაზე 
წარმატებით 
გასული 
მაგისტრანტობ
ის 
კანდიდატების 
რაოდენობა.

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

2011 წლის ერთიანი ეროვნული 
გამოცდებისათვის 
მოსამზადებელი  მეთოდური 
მასალების კრებულის მომზადება: 
ა) არჩევით საგნებში რუსულ 
ენაზე; ბ) ზოგად უნარებში 
აზებრაიჯანულ, სომხურ და 
რუსულ ენებზე 

გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრი

2010 
წლის 
ნოემბერი

01.07.2011 
(იბეჭდება 
მოთხოვნი
ს 
შესაბამისა
დ)

8 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის 
საგნობრივი 
ჯგუფები და 
ადმინისტრაცია

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ათვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობ
ის გაუმჯობესება; 
ერთიანი 
ეროვნული 
გამოცდების 
შესახებ 
ინფორმაციის 
მიწოდება 
მშობლიურ ენაზე

ერთიანი 
ეროვნული 
გამოცდის 
კრებული 
სომხურ, 
რუსულ და 
აზერბაიჯანულ 
ენაზე



2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.3  ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ჩატარების ახალ წესებთან და 
პროცედურებთან, ქვეყნის 
უმაღლეს სასწავლებლებში 
ჩაბარების რეფორმასთან 
დაკავშირებით საინფორმაციო‐
საკონსულტაციო შეხვედრის 
ორგანიზება‐ჩატარება 
არაქართულენოვანი სკოლების 
აბიტურიენტებისათვის და მათი 
მშობლებისათვის, აგრეთვე სხვა 
ოჯახის წევრებისათვის და 
დაინტერესებული პირებისათვის 
ქვემო ქართლის რეგიონში

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
ქ.გარდაბანი და
ქ.ბოლნისი

 4 მარტი    4 მარტი     1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი;   
3) საგანმანათლებლო
რესურს‐ცენტრები;     
4) საჯარო სკოლები

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი"

საქართველოს 
უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
ჩაბარების 
შესაძლებლობის 
და წესების, 
პროცედურების 
შესახებ 
მოსახლეობის და 
განსაკუთრებით 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) 
აბიტურიენტების 
ოჯახების 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება; 
რეგიონიდან 
აბიტურიენტების 
რაოდენობის 
გაზრდა; ქვეყნის 
უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
მოწყობილ 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) სტუდენტთა 
რაოდენობის 
გაზრდა

დამსწრე 
საზოგადოების, 
აბიტურიენტთა 
და მათი 
ოჯახის 
წევრების 
რაოდენობა; 
აბიტურიენტებ
ის მიერ 
შევსებული 
სააპლიკაციო 
ფორმების 
რაოდენობა; 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა



2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.3  ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ჩატარების ახალ წესებთან და 
პროცედურებთან, ქვეყნის 
უმაღლეს სასწავლებლებში 
ჩაბარების რეფორმასთან 
დაკავშირებით საინფორმაციო‐
საკონსულტაციო შეხვედრის 
ორგანიზება‐ჩატარება 
არაქართულენოვანი სკოლების 
აბიტურიენტებისათვის და მათი 
მშობლებისათვის, აგრეთვე სხვა 
ოჯახის წევრებისათვის და 
დაინტერესებული პირებისათვის 
სამცხე‐ჯავახეთის რეგიონში

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი; 
ქ.ახალქალაქი 
და 
ქ.ნინოწმინდა

  7 მარტი                7 
მარტი 

1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი;   
3) საგანმანათლებლო
რესურს‐ცენტრები;     
4) საჯარო სკოლები

სამცხე‐
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

საქართველოს 
უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
ჩაბარების 
შესაძლებლობის 
და წესების,  
პროცედურების 
შესახებ 
მოსახლეობის და 
განსაკუთრებით 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) 
აბიტურიენტების 
ოჯახების 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება; 
რეგიონიდან 
აბიტურიენტების 
რაოდენობის 
გაზრდა; ქვეყნის 
უმაღლეს 

დამსწრე 
საზოგადოების, 
აბიტურიენტთა 
და მათი 
ოჯახის 
წევრების 
რაოდენობა; 
აბიტურიენტებ
ის მიერ 
შევსებული 
სააპლიკაციო 
ფორმების 
რაოდენობა; 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა



2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.3  ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ჩატარების ახალ წესებთან და 
პროცედურებთან, ქვეყნის 
უმაღლეს სასწავლებლებში 
ჩაბარების რეფორმასთან 
დაკავშირებით საინფორმაციო‐
საკონსულტაციო შეხვედრის 
ორგანიზება‐ჩატარება 
არაქართულენოვანი სკოლების 
აბიტურიენტებისათვის და მათი 
მშობლებისათვის, აგრეთვე სხვა 
ოჯახის წევრებისათვის და 
დაინტერესებული პირებისათვის 
კახეთის რეგიონში

კახეთი,  
ქ.თელავი 

  17 მარტი   17 მარტი   1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი;   
3) საგანმანათლებლო
რესურს‐ცენტრები;     
4) საჯარო სკოლები

კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია

საქართველოს 
უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
ჩაბარების 
შესაძლებლობის 
და წესების 
პროცედურების 
შესახებ 
მოსახლეობის და 
განსაკუთრებით 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) 
აბიტურიენტების 
ოჯახების 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება; 
რეგიონიდან 
აბიტურიენტების 
რაოდენობის 
გაზრდა; ქვეყნის 
უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
მოწყობილ 
(უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა) სტუდენტთა 
რაოდენობის 
გაზრდა

დამსწრე 
საზოგადოების, 
აბიტურიენტთა 
და მათი 
ოჯახის 
წევრების 
რაოდენობა; 
აბიტურიენტებ
ის მიერ 
შევსებული 
სააპლიკაციო 
ფორმების 
რაოდენობა; 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ქვეყნის უმაღლესი 
სასწავლებლების უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 1 კურსის 
სტუდენტებთან შეხვედრის 
ორგანიზება‐ჩატარება და 
გამოცდილების გაზიარება ახალ 
რეფორმასთან დაკავშირებით 
(დადებითი და უარყოფითი 
მხარეები ინტეგრაციის 
თვალსაზრისით) 

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

10 მაისი  10 მაისი 1  დღე 1) განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 2) 
თბილისის 
ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; 3) 
რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

2) თბილისის 
ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი‐ს 
რექტორატი; 3) 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო               

არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი"

ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობების 
ახალგაზრდა 
წარმომადგენლებ
ის მეტი 
ჩართულობა 
ქვეყანაში 
მიმდინარე 
რეფორმების 
(განსაკუთრებით 
განათლების 
სფეროში) 
განვითარების 
პროცესში 

დამსწრე 
სტუდენტების  
რაოდენობა; 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში არაქართველი 
აბიტურიენტებისათვის ქართულ 
ენაში მოსამზადებელი უფასო 
ორთვიანი კურსების გახსნა‐
ორგანიზება

 ქ. თელავი, 
თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მაისი ივნისი 2 თვე კახთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

კახეტის სამხარეო 
ადმინისტრაცია, 
რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური, 
რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო

თელავის 
სახელმწიფო        
უნივერსიტეტი, 
თელავის 
რესურსცენტრი

ქართული ენის 
ცოდნის დონის 
ამაღლება 
არაქართველ 
ახალგაზრდობაში

პრესაში 
გაშუქდეს 
სასწავლო 
კურსებზე 
სწავლის 
მიმდინარეობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ახალციხის სახელმწიფო 
ინსტიტუტის და ახალციხის 
პროფესიული მომზადების 
ცენტრის საქმიანობის გაცნობა 
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომდგელებისათვის და 
აღნიშნული სასწავლო 
დაწესებულებების დირექციების 
ინფორმირებულობა  ეროვნული 
კონცეფციის სამოქმედო გეგმის 
შესახებ

ახალციხე თებერვა
ლი

დეკემბერი 11 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სახ.ზედამხედველობ
ის,რეგიონული 
განვითარების 
,ადგილობრივ 
თვითმმართჳელობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუსაობის 
სამსახურები.

ახალციცის 
სახელმწიფო 
სასწავლო 
უნივერსიტეტი, 
ახალციხის 
პროფესიული 
განათლების 
ცენტრი

მოხდება 
აღნიშნული 
დაწესებულებები
ს აქტიური 
ჩართვა 
ეროვნული 
კონცეფციის 
გეგმით 
გათვალისწინებუ
ლ 
ღონისძიებებში,რ
აც ხელს შეუწყობს 
სტუდენტებისა 
და მათი ოჯახის 
წევრების 
ინფორმირებულო
ბის გაზრდას

სტუდენტებისა 
და პროფესორ‐
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათ
ვის უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
პროცედურების და ქვეყნის 
უმაღლეს სასწავლებლებში 
ჩაბარების რეფორმასთან 
დაკავშირებით შეხვედრის 
ორგანიზება არაქართულენოვანი 
სკოლების 
აბიტურიენტებისათვის და მათი 
მშობლებისათვის (აგრეთვე სხვა 
ოჯახის წევრებისათვის) ქვემო 
ქართლში

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

24 
თებერვა

ლი

24 
თებერვალ

ი

1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთნიკურ 
უნცირესობების 
საკითხთა 
სამმართველო

უმაღლეს 
სასწავლებელში 
ჩაბარების შესახებ 
ინფორმირებულო
ბის ამაღლება; 
რეგიონში 
აბიტურიენტების 
რაოდენობის 
ზრდა

დამსწრე 
აბიტურიენტთა 
და მათი 
ოჯახის 
წევრების  
რაოდენობა

2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.4 სახელმწიფო ენის
სწავლების 
ხელშეწყობა

არაქართულენოვან სკოლებში 
ქართულის, როგორც მეორე ენის, 
ეროვნული სასწავლო გეგმის 
საგნობრივი პროგრამის 
დანერგვის ორგანიზება

საქართველოს 
არაქართულენ
ოვანი სკოლები

01.03.2011 31.08.2011 6 თვე ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი

ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

მეხუთე კლასში 
ქართული ენის 
სწავლა/სწავლება 
ეროვნული 
სასწავლო გეგმის 
საგნობრივი 
პროგრამის 
მიხედვით; 
ქართული ენის 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
შესწავლა

სახელმძღვანე
ლოების 
რაოდენობა; 
მოსწავლეების 
და მათი 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა;  

2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.4 სახელმწიფო ენის
სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართულის, როგორც მეორე ენის 
სახელმძღვანელოების და 
სასწავლო რესურსების შექმნის და
სრულყოფის ორგანიზება

თბილისი 01.04.2011 31.09.2011 6 თვე ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი

ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ქართული ენის 
სწავლა 
თანამედროვე 
მოთხოვნილებები
ს მქონე 
სტანდარტით 
შექმნილი 
სახელმძღვანელო
ებით; ქართული 
ენის ცოდნის 
ამაღლება 
არაქართული 
სკოლის 
მოსწავლეებს 
შორის

ყველა 
არაქართულენ
ოვანი სკოლისა 
და სექტორის I‐
IV კლასის 
მოსწავლეებისა
თვის  
დარიგებული 
”ქართულის, 
როგორც მეორე 
ენის” 
სახელმძღვანე
ლოების 
რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

არაქართულენოვანი სკოლების 
ქართული ენის მასწავლებელთა 
ტრენინგის ორგანიზება‐ჩატარება 
(სპეციალური პროფესიული 
ვაუჩერი ”ქართულის, როგორც 
მეორე ენის” 
მასწავლებლებისათვის)

საქართველოს 
არაქართულენ
ოვანი სკოლები 
(სომხურენოვან
ი, 
აზერბაიჯანულ
ენოვანი და 
რუსულენოვან
ი)

01.03.2011 8/31/2011 6 თვე ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი; 
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ცენტრი 

ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი; 
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარებისათვის 
ფინანსური 
მხარდაჭერის 
პროგრამა  

მსოფლიო  ბანკი   სხვადასხვა 
რეგიონის 
არაქართულენოვა
ნი სკოლების 
ქართული ენის 
335 
მასწავლებლის 
მიერ ქართული 
ენის ფლობის 
დონის ამაღლება; 
ქართული ენის 
სწავლების 
ხარისხის 
გაუმჯობესება 
არაქართულენოვა
ნ სკოლებში 

ტრენინგებში 
მონაწილე 
არაქართულენ
ოვანი 
სკოლების 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა; 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების 
კურსების 
წარმატებით 
გავლილი 
(ვაუჩერები 
მოპოვებული) 
არაქართულენ
ოვანი 
სკოლების 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა; 
ტრენინგ‐
მოდულების 
რაოდენობა და 
სილაბუსები

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

მოზარდებისა და 
ზრდასრულთათვის სახელმწიფო 
ენის შესწავლის ხელშეწყობის 
პროგრამების განხორციელება

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბორჯომის, 
ბოლნისის, 
დმანისის, 
მარნეულის, 
გარდაბნის, 
წალკის და 
საგარეჯოს 
მუნიციპალიტე
ტები

01.01.2011 31.12.2011 12 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში; 
ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტეტ
ების გამგეობები

არაქართულენოვა
ნ რეგიონებში 
ქართული ენის 
ცოდნის დონის 
ამაღლება 
ზრდასრულ 
მოსახლეობაში; 
დასაქმებულთა 
რიცხვის ზრდა

ახალი 
ქართული ენის 
ცენტრების 
დაარსება; 
ქართული ენის 
ცენტრებში 
მსმენელთა 
რაოდენობა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ზრდასრულთა განათლების 
ცენტრების მასწავლებელთა 
ტრენინგის ორგანიზება‐ჩატარება

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტები

01.04.2011 30.06.2011 3 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტეტ
ების გამგეობები

ზრდასრულთა 
განათლების 
ცენტრების 
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარება

გადამზადებუ
ლი 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ზრდასრულთა განათლების 
ცენტრების მასწავლებელთა 
კონკურსის ორგანიზება‐ჩატარება

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტები

01.06.2011 30.09.2011 4 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტეტ
ების გამგეობები

ზრდასრულთა 
განათლების 
ცენტრების 
მასწავლებლების 
მოტივაციის 
ამაღლება

კონკურსში  
ჩართული 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა; 
კონკურსში 
გამარჯვებული 
და 
დაჯილდოვებ
ული  4 
მასწავლებელი

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ზრდასრულთა განათლების 
ცენტრების მსმენელთა 
კონკურსის ორგანიზება‐ჩატარება

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტები

01.06.2011 30.09.2011 4 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბოლნისის და 
დმანისის 
მუნიციპალიტეტ
ების გამგეობები

ზრდასრულთა 
განათლების 
ცენტრების 
მსმენელთა 
მოტივაციისა და 
ქართული ენის 
ცოდნის დონის 
ამაღლება

კონკურსში  
ჩართულ 
მსმენელთა 
რაოდენობა; 
კონკურსში 
გამარჯვებული 
და 
დაჯილდოვებ
ული 6 
მსმენელი



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

სახელმწიფო პროგრამის 
”კვალიფიციური მასწავლებლები 
ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებული რეგიონების 
სკოლებში” განხორციელება

მარნეულის, 
ბოლნისის, 
დმანისის, 
გარდაბნის, 
წალკის, 
ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის 
და საგარეჯოს 
მუნიციპალიტე
ტები

01.01.2011 31.12.2011 12 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ცენტრის 
პროგრამების 
სამსახური

მარნეულის, 
ბოლნისის, 
დმანისის, 
გარდაბნის, 
წალკის, 
ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის და 
საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტ
ების გამგეობები 
და 
საკრებულოები

არაქართულენოვა
ნ სკოლებში 
ქართული ენის 
მასწავლებლების 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება და 
პროფესიული 
განვითარება; 
ქართული ენის 
სწავლების 
გაუმჯობესება 
არაქართულენოვა
ნ სკოლებში; 
კვლიფიციური 
ქართული ენის 
მასწავლებლების 
რაოდენობის 
ზრდა

ეთნიკურ 
რეგიონებში 
გადამზადებუ
ლი 
ადგილობრივი 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა; 
ეთნიკურ 
რეგიონებში 
მივლენილი 
მასწავლებლებ
ის რაოდენობა; 
პროგრამაში 
ჩართული 
მასწავლებლებ
ის და 
მოსწავლეების 
რაოდენობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4 სახელმწიფო ენის
სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართული ენის შემსწავლელი 
კურსების ინტენსიურად ჩატარება
საქართველოში მცხოვრები 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის

თბილისი, შსს 
აკადემია

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 
აკადემია

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელ 
სამართალდამცავ
თა მიერ 
ქართული ენის 
სრულყოფილად 
შესწავლა, რაც 
სამომავლოდ 
უფრო დახვეწს და 
გააუმჯობესებს 
მათ მიერ 
სამართალწარმოე
ბას და 
გაუადვილებს 
მათ საგამოძიებო 
მოქმედებების 
ჩატარებას. 

კურსებზე 
დამსწრეთა 
რაოდენობა, 
მათი 
დასწრების და 
აკადემიური 
მოსწრების 
მაჩვენებლები; 
მეთოდურ‐
პრაქტიკული 
ლიტერატურა 
და დამხმარე 
სახელმძღვანე
ლოები



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ეთნიკური უმცირესობების 
სოფლებში  საჯარო სკოლებში 
ქართული ენის, როგორც 
სახელმწიფო ენის სწავლების 
მდგომარეობის შესწავლა, მისი 
გაუმჯობესების ღონისძიებების 
დაგეგმვა

კახეთის 
რეგიონის 
სოფლები, ქ. 
თელავი, 
კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა, 
საზოგადოებრი
ვი საბჭოს 
სხდომა

12 მაისი 17 მაისი 5 დღე კახთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

ადგილობრივი 
თვითმართველობისა
და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

თელავის, 
ახმეტის, 
ლაგოდეხის  და 
საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტ
ების რესურს 
ცენტრები

სახელმწიფო ენის 
სწავლების 
ხელშეწყობა, ამ 
გზით 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
პროცესის 
დაჩქარება, 
აბიტურიენტთა 
მომზადების 
დონის ამაღლება

ინფორმაციის 
მიწოდება 
ადგილობრივი 
მედიისათვის

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

კვირაში ერთხელ ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის არაქართულ 
სკოლებში ქართული ენის 
გაკვეთილების (სულ 16 
გაკვეთილი) ჩატარება 
არაქართველ ბავშვთა 
მშობლებისათვის

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის 
ზოგადსაგანმან
ათლებლო 
არაქართული 
სკოლები 

1 
სექტემბე

რი

24 
დეკემბერი

4 თვე 1. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა,    2. 
ბოლნისის 
რესურცენტრი

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სკოლები

აზერბაიჯანის და 
სომხეთის 
საელჩოები 
საქართველოში

სახელმწიფო ენის 
უკეთესი 
შესწავლა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
სახელმწიფო ენის სწავლების 
პროგრამის ფარგლებში ქართული
ენისა და ისტორიის შესწავლა; 
კომპიუტერული პროგრამების 
შესწავლა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა. 
ააიპ. 
საგანმანთლებ
ლო ცენტრი

10.12.2010
.

10.03.2011. 3 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა. ააიპ. 
საგანმანთლებლო 
ცენტრი

დმანისის 
საგანმანათლებლ
ო რესურს 
ცენტრი და 
აზერბაიჯანის 
კულტურის 
ცენტრი

კომპიუტერული 
უნარ‐ჩვევების 
შესწავლა; 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

კვირაში ერთხელ მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის არაქართულ 
სკოლებში ქართული ენის 
გაკვეთილების (სულ 16 
გაკვეთილი) ჩატარება 
არაქართველ ბავშვთა 
მშობლებისათვის

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის 
ზოგადსაგანმან
ათლებლო 
არაქართული 
სკოლები 

1 
სექტემბე

რი

24 
დეკემბერი

4 თვე 1. მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა,    
2მარნეულის 
რესურცენტრი.

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სკოლები

აზერბაიჯანის და 
სომხეთის 
საელჩოები 
საქართველოში

სახელმწიფო ენის 
უკეთესი 
შესწავლა



2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.5. განათლების 
სფეროში საჯარო 
დისკუსიისა და 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

წალკის მუნიციპალიტეტის დაბა 
თრიალეთში ბიბლიოთეკის 
გახსნა

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐დაბა 
თრიალეთი

მაისი მაისი 1 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

საქართველოს 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის  
სამინისტრო

სოფ. თრიალეთში 
მცხოვრები სომეხ 
და სხვა მოზარდ‐
ახალგაზრდობის 
ინტელექტუალუ
რი განვითარება 
და ახალი ცოდნის 
მიღება

საბიბლიოთეკო 
ფონდის 
მრაფალფეროვნ
ება და 
რიცხოვნობა; 
ბიბლიოთეკიდ
ან 
გამოტანილი/წა
კითხული 
ლიტერატურის 
რაოდენობა; 
ვიზიტორების 
რაოდენობა

2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.5. განათლების 
სფეროში საჯარო 
დისკუსიისა და 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. 
არსარვანში ბიბლიოთეკის გახსნა

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐არსარვანი

მაისი მაისი 1 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობას 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

საქართველოს 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის  
სამინისტრო

სოფ. არსარვანში 
მცხოვრები 
აზერბაიჯანელი, 
სხვა ეთნიკური 
უმცირესობისა და 
ეკო‐ემიგრანტ 
მოზარდ‐
ახალგაზრდობის 
ინტელექტუალუ
რი განვითარება 
და ახალი ცოდნის 
მიღება

საბიბლიოთეკო 
ფონდის 
მრაფალფეროვნ
ება და 
რიცხოვნობა; 
ბიბლიოთეკიდ
ან 
გამოტანილი/წა
კითხული 
ლიტერატურის 
რაოდენობა; 
ვიზიტორების 
რაოდენობა

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ეროვნული 
მაუწყებლობის 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
გავრცელების სისტემის 
რეაბილიტაცია

საზოგადოებრი
ვი მაუწყებელი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ზუგდიდი 
"ოდიში" TV , 
გორი 
"თრიალეთი" TV, 
მარმეული 
"მარნეული" TV, 
ახალქალაქი ATV 
12

გადაცემების 
ყურებადობის 
ზრდა 
რეგიონებში, 
ოპერატიულობა, 
მასშტაბურობა

მაყურებელთა 
რაოდენობა, 
ტრანსლირების 
დაფარვის 
არეალი, 
რეიტინგი, 
სოციოლიგიურ
ი 
გამოკითხვები, 
ფოკუს 
ჯგუფების 
მონაცემები



3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

სატელევიზიო საინფორმაციო 
პროგრამების სისტემატიური 
წარმოება და ტრანსლირება

საზოგადოებრი
ვი მაუწყებელი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

ზუგდიდი 
"ოდიში" TV , 
გორი 
"თრიალეთი" TV, 
მარმეული 
"მარნეული" TV, 
ახალქალაქი ATV 
12

ქვეყანაში 
მნიშვნელოვანი 
მოვლენების 
გაშუქება 
ნაციონალური 
უმცირესობების 
ენებზე 

მაყურებლის 
ინტერესის 
ზრდა

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

"მოამბე" აფხაზურ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე) ‐ 
სატელევიზიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

 1 არხი 7.30 
2არხი 23.00 
ზუგდიდი 
22.00

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

ზუგდიდი 
"ოდიში" TV 

აფხაზურენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მაყურებლის 
ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

"მოამბე" ოსურ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე) ‐ 
სატელევიზიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

 1 არხი 7.30 
2არხი 23.00 
გორი 22.00

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

გორი 
"თრიალეთი" TV

ოსურენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა 

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მაყურებლის 
ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

"მოამბე" სომხურ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე) ‐ 
სატელევიზიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

 1 არხი 7.30 
2არხი 23.00 
ახალქალაქი 
22.00

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

ახალქალაქი ATV 
12

სომხურენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა  

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მაყურებლის 
ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

"მოამბე" აზერბაიჯანულ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე) ‐ 
სატელევიზიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

 1 არხი 7.30 
2არხი 23.00 
მარნეული 
22.00

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

მარნეული 
"მარნეული" TV

აზერბაიჯანულენ
ოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მაყურებლის 
ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი



3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

რადიო საინფორმაციო 
პროგრამების სისტემატიური 
წარმოება და ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი ნაციონალური 
უმცირესობების 
პრობლემატიკის 
ფართოდ 
გაშუქება

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

საინფორმაციო გამოშვება 
აფხაზურ ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) ‐ რადიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი აფხაზურენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

საინფორმაციო გამოშვება ოსურ 
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) ‐ რადიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი ოსურენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა 

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

საინფორმაციო გამოშვება სომხურ
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) ‐ რადიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი სომხურენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა  

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

საინფორმაციო გამოშვება 
აზერბაიჯანულ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე) ‐ 
რადიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი აზერბაიჯანულენ
ოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი



3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

საინფორმაციო გამოშვება 
ქურთულ ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) ‐ რადიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი ქურთულენოვანი 
მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
და ჩართულობა

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

ტელეკომპაია ,,ბოლნელში" და 
ტელეკომპანია V არხში 
საქართველოს მთავრობისა და 
მუნიციპალიტეტის 
საინფორმაციო გადაცემების 
აზარბაიჯანულ ენაზე გაშუქება

ბოლნისის 
ტელეკომპანია 
,,ბოლნელი" 
ტელეკომპანია 
V არხი.

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა,    2. 
ტელეკომპანია 
,,ბოლნელი" 3. 
ტელეკომპანია V 
არხი.

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურის, 
სპორტის და 
ახალგაზრულ 
საქმეთა 
განყოფილება

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის კულტურის 
სამსახური, 
ტელეკომპანია 
,,ბოლნელი",ტელ
ეკომპანია V არხი.

არაქართველი 
მოსახლეობისათვ
ის საქართველოში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
სიახლეების 
ინფორმირება; 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის არაქართველი 
მოსახლეობისათვ
ის საქართველოში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
სიახლეების 
ინფორმირება

3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

ტელეკომპაია ,,მარნეულ‐ტვ"‐ის 
საქართველოს მთავრობისა და 
მუნიციპალიტეტის 
საინფორმაციო გადაცემების 
აზარბაიჯანულ ენაზე გაშუქება

მარნეულის 
ტელეკომპანია 
,,მარნეულ‐ტვ" 
ტელეკომპანია 
საზოგადოებრი
ვი 
მაუწყებლობა‐1 
არხი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1. მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა,    2. 
ტელეკომპანია 
,,მარნეულ‐ტვ" 3. 
ტელეკომპანია 1 
არხი. 
საზოგადოებრივი 
მაუწყებლობა.

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურის, 
სპორტის და 
ახალგაზრულ 
საქმეთა სამსახური.

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის კულტურის 
სამსახური, 
ტელეკომპანია 
,,მარნეულ‐
ტვ",ტელეკომპანი
ა 1  არხი საზოგ. 
Mმაუწ.

საქართველოში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
სიახლეების 
ინფორმირება 
არაქართული 
მოსახლეობისათვ
ის. 



3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

ბოლნისის ტელეკომპანია 
,,ბოლნელ"_ში და ტელეკომპანია 
"V არხში" აზერბაიჯანულენოვანი 
სოციალური სარეკლამო 
რგოლების განთავსება

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე ბოლნისის 
ტელეკომპანია 
,,ბოლელი" 
ტელეკომპანია V 
არხი.

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

არაქართველი 
მოსახლეობისათვ
ის 
აზერბაიჯანული 
სარეკლამო 
რგოლების 
გაცნობა

3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე სამაუწყებლო
პროგრამების 
ხხელმისაწვდომობი
ს უზრუნველყოფა

მარნეულის ტელეკომპანია  
,,მარნეულ‐ტვ"_ში 
აზერბაიჯანულენოვანი 
სოციალური სარეკლამო 
რგოლების განთავსება

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მარნეულის 
ტელეკომპანია 
,,მარნეული‐ტვ"

მარნეულის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

არაქართველი 
მოსახლეობისათვ
ის 
აზერბაიჯანული 
სარეკლამო 
რგოლების 
გაცნობა

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.3 სამაუწყებლო 
პროგრამებში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
გაშუქებისა და 
მონაწილობის 
უზრუნველყოფა

თოქ‐შოუ "ჩვენი  ეზო" ‐ 
სატელევიზიო პროდუქტის 
სისტემატიური წარმოება და 
ტრანსლირება

1 არხი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

ნაციონალური 
უმცირესობების 
პრობლემატიკის 
ფართოდ 
გაშუქება

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მაყურებლის 
ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.3. სამაუწყებლო 
პროგრამებში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
გაშუქებისა და 
მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა

სპეციალიზებული 
სოციოლოგიური კვლევის 
ორგანიზება‐ჩატარება‐შედეგების 
ანალიზი‐დასკვნების‐
რეკომენდაციების 
იმპლემენტაცია; რეგიონებში და 
დედაქალაქში კვლევის ჩატარება 
თემაზე 
თუ  რა სურათი მივიღეთ ახალი 
“მოამბის” წარმოების შედეგად, რა
არის დასამატებელი და რა არის 
შესაცვლელი

თბილისი, 
რეგიონები

მაისი ივნისი 2 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

ECMI შუალედური 
შეფასების 
ჩატარება; 
კვლევის 
შედეგების 
ანალიზი თემაზე ‐ 
თუ რა 
პოპულარობოთ 
სარგებლობს 
ნაციონალური 
მოამბე და რა არის 
გასათვალისწინებ

მ მ შ ?

გამოკითხულთ
ა მონაცემებზე 
აგებული 
სოციოლოგიურ
ი კვლევის 
მეთოდიკა, 
ანალიზი



3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე 
ელექტრონული და 
ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა

ნაციონალური უმცირესობების 
ენებზე მაუწყებლობაში შემავალი 
რედაქციების ტექნიკური ბაზის 
განახლება, კომპიუტერული და 
ვიდეოტექნიკის (შესაბამისი 
აღჭურვილობით) შეძენა და 
ინსტალირება, აქტიური 
გამოყენება, რათა რედაქციებს 
ქონდეთ შესაძლებლობა 
მოამზადონ საკუთარი სიუჟეტები

1 არხი მაისი დეკემბერი 8 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

1 არხი ექსკლუზიური 
მასალების 
დამატება, 
ნაციონალური 
მოამბის 
გამოშვებების   
ქრონომეტრაჟის 
გაზრდა

გამოხმაურების 
ხარისხი  
მაყურებლების 
მხრიდან

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე 
ელექტრონული და 
ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში სომხურენოვანი 
გაზეთის "ვრასტანის" გამოცემის 
მხარდაჭერა

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
კულტურის 
განვითარება, 
მათი 
ინფორმირებუ
ლობს ზრდა და 
ქვეყნის 
კულტურულ  
სივრცეში 
ჩართულობის 
ამაღლება

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე 
ელექტრონული და 
ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში 
აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის 
"გურჯისტანის" გამოცემის 
მხარდაჭერა

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
კულტურის 
განვითარება, 
მათი 
ინფორმირებუ
ლობს ზრდა და 
ქვეყნის 
კულტურულ  
სივრცეში 
ჩართულობის 
ამაღლება



3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე 
ელექტრონული და 
ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა

აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთ 
,,გუჯისტანი"‐ს და ,,ვოლგარი"‐ს, 
აგრეთვე სომხურენოვანი გაზეთი 
,,ვრასტანი"‐ს გავრცელების 
ხელის შეწყობა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის, 
2. ს.ს. ,,საქპრესა"

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურის, 
სპორტის და 
ახალგაზრულ 
საქმეთა 
განყოფილება

1. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის კულტურის 
სამსახური, 2.ს.ს. 
საქსპრესის 
ბოლნისის 
განყოფილება.

საქართველოში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
სიახლეების 
ინფორმირება 
არაქართული 
მოსახლეობისათვ
ის. 

3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე 
ელექტრონული და 
ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა

აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთ 
,,გუჯისტანი"‐ს და ,,ვოლგარი"‐ს 
გავრცელების ხელის შეწყობა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა; 
ეთნიკური 
უმცირესობები
თ 
დასახლებული 
სოფლები/თემე
ბი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის  
მუნიციპალიტეტის 
მოქალაქეთა 
მომსახურების 
განყოფილება

ააიპ. Dდმანისის 
საბიბლიოთეკო 
სამსახური

საქართველოში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
სიახლეების 
ინფორმირება 
არაქართული 
მოსახლეობისათვ
ის. 

3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ეროვნული 
უმცირესობების 
ენებზე 
ელექტრონული და 
ბეჭდვითი მედიის 
ხელშეწყობა

ქართულ‐სომხურ გაზეთ ,,წალკის 
უწყებანი"‐ს გამოცემის და 
გავრცელების ხელშეწყობა

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

საქართველოში 
მიმდინარე 
პროცესებისა და 
სიახლეების 
ინფორმირება 
არაქართული 
მოსახლეობისათვ
ის. 

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4. ‐ 3.5. ადგილობრივი პრესის 
რეგულარული მიწოდება 
ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში; 
მოსახლეობისათვის ინფორმაციის
მიწოდება საკრებულოს 
გადაწყვეტილებების და 
მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე 
საქმიანობის შესახებ

კახეთის მხარის
მუნიციპალიტე
ტების 
სამოქმედო 
ტერიტორიები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

 პრესასთან 
ურთიერთობის 
სამსახურები, 
გაზეთების 
რედაქციები

ეროვნული 
უმცირესობების 
ინფორმირება



3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.5 მედიაში 
ტოლერანტობისა და 
კულტურული 
პლურალიზმის 
დამკვიდრების 
ხელშეწყობა

საავტორო გადაცემა ”ჩვენი 
საქართველო” ‐ რადიო 
პროდუქტის სისტემატიური 
წარმოება და ტრანსლირება

რადიომაუწყებ
ლობა (რადიო 
FM 102.4)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაციო 
სამსახური

1 არხი ნაციონალური 
უმცირესობების 
პრობლემატიკის 
ფართოდ 
გაშუქება

გამოხმაურება 
პრესაში, 
მსმენელთა 
ზარები, 
რადიომსმენელ
ების ინტერესი, 
გადაცემის 
რეიტინგი

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.5 მედიაში 
ტოლერანტობისა და 
კულტურული 
პლურალიზმის 
დამკვიდრების 
ხელშეწყობა

სემინარის ორგანიზება‐ჩატარება 
ეთნიკური უმცირესობების 
თემატიკაზე მომუშავე 
ჟურნალიტებისთვის; თემა 
“ტერმინოლოგია  და 
ტოლერანტობის ეთიკა 
საერთაშორისო გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით"

თბილისი ოქტომბე
რი

ოქტომბერ
ი

1 თვე 1  არხი ნაციონალური 
მოამბე

ECMI ჟურნალისტების 
მხრიდან უკეთ 
გარკვევა  
ნაციონალური 
უმცირესობების 
პრობლემების 
სპეციფიკაში; 
მეტი 
პროფესიონალიზ
მი და 
ტოლერანტობა იმ 
მასალებში 
რ მ ბ ხ ბ

სემინარის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
დღის წესრიგი; 
აქტიურობა და 
დისკუსია

3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.5 მედიაში 
ტოლერანტობისა და 
კულტურული 
პლურალიზმის 
დამკვიდრების 
ხელშეწყობა

ინფორმაციების სისტემატიური 
გაცვლა მასმედიის 
საშუალებებთან  ეროვნული 
კონცეფციის პოპულარიზაცის და 
მოსახლეობის სამოქალაქო  
ინტეგრაციის პროცესების 
განვითარების მიზნით

ახალციხე, 
ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა

იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სახ.ზედამხედველობ
ის,რეგიონული 
განვითარების 
,ადგილობრივ 
თვითმმართჳელობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუსაობის 
სამსახურები.

ადგილობრივი 
ტელეკომპანიები 
("ბორჯომი", 
"იმპერიალი", 
"ატვ‐12",  
"ფარვანა");  
ადგილობრივი 
გაზეთები ‐ 
"ადგილის დედა ‐
ახალციხე", 
"სამხრეთის 
კარიბჭე", 
"ბორჯომი"

მოხდება  
მოსახლეობის 
ინფორმირებულო
ბა   ეროვნული 
უმცირესობებთან 
მიმართებაში  
სახელმწიფო 
პოლიტიკის 
შესახებ,გაშუქდებ
ა 
ღონისძიებები,რო
მლებიც 
ეროვნული 
უმცირესობების  
სამოქალაქო 
ინტეგრაციას 
შეუწყობს ხელს 

მასმედიის 
საშუალებების 
რაოდენობა,ღო
ნისძიებების 
რაოდენობა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1. ‐ 4.2. ინტენსიური კონსულტაციების 
გამართვა  ადგილობრივი 
თვითმმართველობის  
ორგანოებთან  გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში ეროვნული  
უმცირესობების ჩართულობის 
ხელშეწყობისა  და საარჩევნო 
პროცესებში  მათი  აქტიური 
მონაწილეობის 
უზრუნველსაყოფად

ახალციხე, 
ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა, 
ასპინძა, 
ბორჯომი

იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სახ.ზედამხედველობ
ის,რეგიონული 
განვითარების 
,ადგილობრივ 
თვითმმართჳელობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახურები.

საარჩევნო 
სისტემებისგანვი
თარების,სწავლებ
ისა და 
რეფორმების 
ცენტრი

ამაღლდება   
ეროვნული 
უმცირესობების  
სამოქალაქო 
აზროვნების 
დონე, 
გაიზრდებაა მათი 
ჩართულობა 
გადაწყვეტილები
ს  მიღების 
პროცესებშიც და 
საარჩევნო 
კამპანიებში.

მოსახლეობის 
რაოდენობა

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2  
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

საქართველოს ახალი 
კონსტიტუციის 
(კოდიფიცირებული რედაქციის) 
თარგმნა (აზერბაიჯანულ, 
სომხურ, რუსულ, ინგლისურ 
ენებზე), გამოცემა და ფართო 
პრეზენტაცია‐გავრცელება 
ქვეყნის იმ რეგიონებში, სადაც 
კომპაქტურად ცხოვრობენ 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობები 

სამცხე‐
ჯავახეთის, 
ქვემო 
ქართლის, 
კახეთის, შიდა 
ქართლის, 
აჭარის 
რეგიონები 

მარტი სექტემბერ
ი

6 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 5) 
შიდა ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 6) 
აჭარის ა.რ. 
მთავრობა; 7) 
ქ.ბათუმის მერია და
საკრებულო  

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) 5 რეგიონის 
მუნიციპალიტეტები
ს 
გამგეობები/საკრებუ
ლოები 

ECMI; ქ.ბათუმის 
"მეგობრობის 
სახლის" 
ადმინისტრაცია; 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი

საქართველოს 
ყველა 
რუსულენოვანი 
მოქალაქისათვის, 
მ.შ. სხვა 
დანარჩენი 
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ათვის 
კონსტიტუციის 
წაკითხვის/მიღწე
ვადობის 
უზრუნველყოფა; 
სხვადასხვა სახის 
გაუგებრობებისა 
და 
ინტერპრეტაციებ
ის თავიდან 
აცილება

ცნობიერების 
ამაღლება 
რეგიონებში, 
სადაც 
კომპაქტურად 
ცხოვრობენ 
ეროვნული 
უმცირესობები   



4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

ახალი კონსტიტუციის ირგლივ 
დისკუსიის გამართვა 
(მოდელების/სისტემის შედარება; 
რა იყო/ რა არის?)

თბილისი    
ეროვნული 
ბიბლიოთეკის 
შენობა                   

15 
ნოემბერი

15 
ნოემბერი 

1  დღე 1. რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

 1. სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2. ავთო 
დემეტრაშვილი, 
ვახტანგ ხმალაძე          

1.სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭოს 
ექსპერტთა 
ჯგუფი                       
2. საქართველოს 
აკადემიური 
წრეები 
(სტუდენტები, 
აკადემიკოსები); 
3.არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი"

გამჭვირვალობის, 
საჯაროობის და 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა 
და ასევე 
უზრუნველყოფი
ლი იქნება 
ეთნიკური 
უმცირესობების 
სამოქალაქო 
განვითარების 
დონის ამაღლება 
და მათი 
ჩართულობა 
გადაწყვეტილები
ს მიღების 
პროცესში

არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს ახალგაზრდა 
სტუდენტთა 
რაოდენობა; 
შეხვედრების 
რაოდენობა; 

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

პანკისის ხეობის სკოლების 
უფროს კლასელებისთვის 
სასწავლო ტრენინგის ჩატარება 
”როგორ დავიცვათ ჩვენი 
უფლებები”

კახეთის 
რეგიონი, 
პანკისის ხეობა 
სოფელი 
ომალო

10 
ნოემბერი

10 
ნოემბერი 

1 დღე 1. რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1.სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 

1. იუსტიციის 
სამინისტრო;           
2. 
სამინისტროსთან 
არსებული 
სასწავლო ცენტრი

ცოდნის 
ამაღლება, 
საკუთარი 
უფლებების 
დაცვის სფეროში 
ჩვევების 
გამომუშავება ‐
გაღრმავება

მონაწილეთა 
რაოდენობა;  
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ტრენინგების 
ჩამტარებელთა 
რაოდენობა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" ფორმატში 
საქმიანი შეხვედრის ორგანიზება 
და ჩატარება რეინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის, საქართველოს 
სახალხო დამცველის, 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
ხელმძღვანელობის და 
პასუხისმგებელი 
თანამშრომლებისა და სახალხო 
დამცველთან არსებული 
ეროვნულ უმცირესობათა 
საბჭოში შემავალი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და 
დიასპორების 
წარმომადგენლებთან

თბილისი 29 მარტი 29 მარტი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 2) 
სახალხო 
დამცველის 
აპარატი 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ტოლერანტობის 
ცენტრი

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო და საბჭოში
შემავალი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები; 
ECMI

ქვეყნის 
მთავრობასა და 
სამოქალაქო 
საზოგადოებას 
შორის დიალოგის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
ურთიერთთანამშ
რომლობის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
დისკუსიის 
გამართვა, 
ხელისუფლების 
გეგმებისა და 
საქმიანობის მეტი 
ტრანსპარენტობა, 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
მოთხოვნების 
უკეთ 
წარმოჩინება და 
მეტი გაგების 
მიღწევა   

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭოში 
შემავალი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა; 
გამართული 
დისკუსიის 
თემატიკა; 
მიღებული 
კონკრეტული 
გადაწყვეტილე
ბების და 
რეკომენდაციებ
ის 
განხორციელებ
ა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" ფორმატში 
საქმიანი შეხვედრის და 
დისკუსიის ორგანიზება და 
ჩატარება (i) რეინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის 
ხელმძღვანელობის და 
პასუხისმგებელი 
თანამშრომლების, (ii) 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების, (iii) ქვემო 
ქართლის მხარეში 
წარმოდგენილი არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებთან

მარნეული 29 
აპრილი

29 აპრილი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 2) 
სახალხო 
დამცველის 
აპარატი 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ტოლერანტობის 
ცენტრი

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო და საბჭოში
შემავალი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები; 
ქვემო ქართლში 
წარმოდგენილი 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
სხვა 
ორგანიზაციები; 
ცალკეული 
აქტივისტები;  
ECMI 

ქვეყნის 
მთავრობასა და 
სამოქალაქო 
საზოგადოებას 
შორის დიალოგის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
ურთიერთთანამშ
რომლობის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
დისკუსიის 
გამართვა, 
ხელისუფლების 
გეგმებისა და 
საქმიანობის მეტი 
ტრანსპარენტობა, 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
მოთხოვნების 
უკეთ 
წარმოჩინება და 
მეტი გაგების 
მიღწევა, 
რეგიონული 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
და მედიის მეტი 
ჩართულობა და 
გააქტიურება, 
რეგიონებში‐
ადგილებზე 
ხალხის უკეთ 
ინფორმირებულო
ბა   

არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს 
წარმომადგენე
ლთა და სხვა 
რეგიონული 
ორგანიზაციები
ს აქტივისტების 
რაოდენობა; 
გამართული 
დისკუსიის 
თემატიკა; 
მიღებული 
კონკრეტული 
გადაწყვეტილე
ბების და 
რეკომენდაციებ
ის 
განხორციელებ
ა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" ფორმატში 
საქმიანი შეხვედრის და 
დისკუსიის ორგანიზება და 
ჩატარება (i) რეინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის 
ხელმძღვანელობის და 
პასუხისმგებელი 
თანამშრომლების, (ii) 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების, (iii) სამცხე‐
ჯავახეთის მხარეში 
წარმოდგენილი არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებთან

ახალქალაქი 15 
ივლისი

15 ივლისი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 2) 
სახალხო 
დამცველის 
აპარატი 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ტოლერანტობის 
ცენტრი

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო და საბჭოში
შემავალი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები; 
სამცხე‐
ჯავახეთში 
წარმოდგენილი 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
სხვა 
ორგანიზაციები; 
ცალკეული 
აქტივისტები;  
ECMI

ქვეყნის 
მთავრობასა და 
სამოქალაქო 
საზოგადოებას 
შორის დიალოგის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
ურთიერთთანამშ
რომლობის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
დისკუსიის 
გამართვა, 
ხელისუფლების 
გეგმებისა და 
საქმიანობის მეტი 
ტრანსპარენტობა, 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
მოთხოვნების 
უკეთ 
წარმოჩინება და 
მეტი გაგების 
მიღწევა, 
რეგიონული 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
და მედიის მეტი 
ჩართულობა და 
გააქტიურება, 
რეგიონებში‐
ადგილებზე 
ხალხის უკეთ 
ინფორმირებულო
ბა   

არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს 
წარმომადგენე
ლთა და სხვა 
რეგიონული 
ორგანიზაციები
ს აქტივისტების 
რაოდენობა; 
გამართული 
დისკუსიის 
თემატიკა; 
მიღებული 
კონკრეტული 
გადაწყვეტილე
ბების და 
რეკომენდაციებ
ის 
განხორციელებ
ა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" ფორმატში 
საქმიანი შეხვედრის და 
დისკუსიის ორგანიზება და 
ჩატარება (i) რეინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის 
ხელმძღვანელობის და 
პასუხისმგებელი 
თანამშრომლების, (ii) 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების, (iii) კახეთის 
მხარეში წარმოდგენილი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებთან

თელავი 27 ივნისი 27 ივნისი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 2) 
სახალხო 
დამცველის 
აპარატი 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ტოლერანტობის 
ცენტრი

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო და საბჭოში
შემავალი 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები; 
კახეთში 
წარმოდგენილი 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
სხვა 
ორგანიზაციები; 
ცალკეული 
აქტივისტები; 
ECMI 

ქვეყნის 
მთავრობასა და 
სამოქალაქო 
საზოგადოებას 
შორის დიალოგის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
ურთიერთთანამშ
რომლობის 
გაღრმავება, 
საქმიანი 
დისკუსიის 
გამართვა, 
ხელისუფლების 
გეგმებისა და 
საქმიანობის მეტი 
ტრანსპარენტობა, 
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
მოთხოვნების 
უკეთ 
წარმოჩინება და 
მეტი გაგების 
მიღწევა, 
რეგიონული 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
და მედიის მეტი 
ჩართულობა და 
გააქტიურება, 
რეგიონებში‐
ადგილებზე 
ხალხის უკეთ 
ინფორმირებულო
ბა   

არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს 
წარმომადგენე
ლთა და სხვა 
რეგიონული 
ორგანიზაციები
ს აქტივისტების 
რაოდენობა; 
გამართული 
დისკუსიის 
თემატიკა; 
მიღებული 
კონკრეტული 
გადაწყვეტილე
ბების და 
რეკომენდაციებ
ის 
განხორციელებ
ა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

საქართველოში მცხოვრები 
ბოშების პრობლემატიკის 
შესწავლა, რეკომენდაციების 
შემუშავება, კონკრეტული 
ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება

სოფ.ლენინოვკა
, 
დედოფლისწყა
როს 
მუნიციპალიტე
ტი

მარტი ივლისი 5 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

კახეთის სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
დედოფლისწყარ
ოს 
მუნიციპალიტეტ
ის გამგეობა; ECMI; 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი"

პრობლემების 
გამოკვეთა და 
რეკომენდაციების 
მიწოდება 
ადგილობრივი 
ხელისუფლებისა
თვის; სამიზნე 
ჯგუფის 
პრობლემების 
იდენტიფიკაცია

გამოკითხულთ
ა რაოდენობა; 
რეკომენდაციებ
ის რაოდენობა



4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

სომხეთ‐საქართველოს 
ტრანსასაზღვრო რეგიონებში 
ადვოკატირების საკითხებზე 
ორივე სახელმწიფოს 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისა და 
სამოქალაქო ორგანიზაციების 
თანამშრომლობის ხელშეწყობა  

სომხეთთან 
მოსაზღვრე 
მუნიციპალიტე
ტები

იანვარი ოქტომბერ
ი

10 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

პროექტი – STAGE 
II 
(საქართველო–სო
მხეთის 
ტრანსსასაზღვრო 
თანამშრომლობის
), რომელიც 
ხორციელდება 
"ქეა 
საერთაშორისო 
კავკასიასთან" 
თანამშრომლობი
თ /ავსტრიის 
განვითარების 
სააგენტოს 
დაფინანსებით/; 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
განვითარების 
სააგენტო"

1) სომხეთის 
ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბებისა და 
სამოქალაქო 
ორგანიზაციების 
საინფორმაციო 
ტური 
საქართველოში 
(ვიზიტები ადგ. 
თითმმართველობ
ებში, სამოქალაქო 
ორგანიზაციებში, 
ბიზნეს 
სტრუქტურებში)
2) 
სომხეთ–საქართვე
ლოს 
ტრანსასაზღვრო 
რეგიონებში 
ადვოკატირების 
საკითხებზე 
ორივე 
სახელმწიფოს 
ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბებისა და 
სამოქალაქო 
ორგანიზაციების  
სამუშაო 
შეხვედრა 
საქართველოში

1) 
საინფორმაციო 
ტურში 
ცართული 
სომხეთისა და 
საქართველოს 
ადგ. 
თვითმმართვე
ლობებისა და 
სამოქალაქო 
ორგანზიაციები
ს რაოდენობა, 
შეხვედრების 
რაოდენობა, 
ჩართულობის 
ხარისხი; 2) 
სამუშაო 
შეხვედრაში 
ჩართული 
საქართველოსა 
და სომხეთის 
სახელმწიფო 
და სამოქალაქო 
ორგანიზაციები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა და 
ჩართულობის 
ხარისხი. 
შეხვედრაზე 
შემუშავებული 
რეკომენდაციებ
ის რაოდენობა; 
3) თითოეული 
ღონისძიების 
შესახებ

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2. 
გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
ინფორმაციის მიწოდება 
მოქალაქეთა მომსახურების 
ბიუროს (სერვის‐ცენტრის) 
შესახებ, მისი ახალი სერვისების 
და მოსახლეობის მომსახურეობის 
ფორმების შესახებ

ქ. 
თელავი,დედო
ფლისწყარო

10 
თებერვა

ლი

25 
თებერვალ

ი

15დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო, 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობები

თელავის და 
დედოფლისწყაროს 
ადმინისტრაციული 
და 
საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
სამსახურები

რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური, 
რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო

პირადი და 
საყოფაცხოვრებო 
პრობლემების  
დაძლევა, 
სამართლებრივ 
საკონსულტაციო 
დახმარების 
მიღების 
შესაძლებლობის 
გაუმჯობესება



4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2. 
გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

საგარეჯოს და სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტების 
საკრებულოების მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებებში ეროვნული 
უმცირესობების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის მდგომარეობის
შესწავლა და საზოგადოებრივი 
საბჭოს სხდომაზე განხილვა

საგარეჯოს და 
სიღნაღის 
მუნიციპალიტე
ტები; ქ. 
თელავი 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა

13 
სექტემბე

რი

19 
სექტემბერ

ი

7 დღე საგარეჯოს და 
სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტებ
ის საკრებულოები

საგარეჯოს და 
სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტები
ს საკრებულოების 
ადმინისტრაციული 
სამსახურები.

რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური

უმცირესობების 
წევრთა ჩართვა 
საკანონმდებლო 
საქმიანობაში, 
გადაწყვეტილები
ს მიღების 
პროცესის 
ტრანსპარანტულ
ობა

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.3 ეროვნულ 
უმცირესობათა 
დაცვის შესახებ 
ევროპული ჩარჩო 
კონვენციის 
პოპულარიზაცია

სპეციალიზებული ტრენინგ‐
სემინარის ორგანიზება‐მოწყობა 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრებისათვის 
ევროპის საბჭოს ეროვნული 
უმცირესობების უფლებების 
დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის
(FCNM) დებულებების, ნორმების, 
მოქმედების სფეროს, 
წარმატებული ევროპული 
გამოცდილების ("ვიშეგრადის 
ქვეყნების", ცენტრალური და 
აღმოსავლეთი ევროპა) შესახებ

თბილისი 29 
აპრილი

29 აპრილი 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

ECMI; 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიის 
შემადგენლობაში 
შემავალი 
დაწესებულებები
/ ორგანიზაციები

სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიის 
წევრების 
კვალიფიკაციის, 
ცოდნის ამაღლება 
ევროპის საბჭოს 
მიერ 
აღიარებული 
საერთაშორისო 
ნორმატიული 
ინსტრუმენტების 
თაობაზე

ტრენინგ‐
სემინარის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა და 
ტრენერის 
კვალიფიკაცია; 
ტრენინგ‐
სემინარზე 
დასმული 
კითხვა‐
პასუხების 
რაოდენობა; 
მომზადებული 
მეთოდური 
მასალების და 
რეკომენდაციებ
ის რაოდენობა

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.3. ეროვნულ 
უმცირესობათა 
დაცვის შესახებ 
ევროპული ჩარჩო 
კონვენციის 
პოპულარიზაცია

ევროპის საბჭოს კონვენციის 
გამრავლება, ბუკლეტების 
მომზადება და დარიგება 
მოსახლეობისათვის, სკოლებში, 
კულტურის კერებში

მუნიციპალიტე
ტები და 
სოფლები

თებერვა
ლი

დეკემბერი 11 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო

მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
კულტურის 
სამსახურები, 
რესურსცენტრები.

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო.

ევროპული 
ნორმატიული 
ინსტრუმენტების 
ცნობადობის 
ამაღლება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ხაშური–ახალციხე–ვალე–თურქე
თის საზღვრის სავალი გზის 91–96 
კმ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 

სამცხე–ჯავახე
თის რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 5 კმ‐იანი 
მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალციხე–ნინოწმინდა 
(სომხეთის საზღვარი) 1–18 კმ 
მონაკვეთის რებილიტაცია

სამცხე–ჯავახე
თის რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 17 კმ‐იანი 
მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მინაძე–ურაველის სავალი გზის 
რეაბილიტაცია

სამცხე–ჯავახე
თის რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

მინაძე 
ურაველის 
საავტომობილო 
გზის 
მონაკვეთი 
რეაბილიტაციი
ს სამუშაოების 
დასრულება; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

დ.ბაკურიანში დიდველის 
სათხილამურო კომპლექსთან 
მისასვლელი საავტომობილო 
გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სამცხე–ჯავახე
თის რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

დ.ბაკურიანში 
დიდველის 
სათხილამურო 
კომპლექსთან 
მისასვლელი 
საავტომობილო 
გზის 
მონაკვეთის 
რეაბილიტაციი
ს დასრულება; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

თბილისის შემოსავლელი 
საავტომობილო გზის 15–21 კმ 
მონაკვეთის მშენებლობა‐ 
რეკონსტრუქცია

ქვემო ქართლის
რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 6 კმ‐იანი 
მონაკვეთის 
მშენებლობა–რე
კონსტრუქციის 
სამუშაოების 
დასრულება; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

თბილისის შემოსავლელი 
საავტომობილო გზის 24–ე კმ–ზე 
მეწყერსაშიში მონაკვეთის 
გამაგრება

ქვემო ქართლის
რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

თბილისის 
შემოსავლელი 
საავტომობილო 
გზის  
მეწყერსაშიში 
მონაკვეთის 
გამაგრების 
სამუშაოების 
დასრულება. 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

თბილისის შემოსავლელი 
საავტომობილო გზის მე–14 კმ–ზე 
ჩაწყვეტილი მიწის მონაკვეთის 
აღდგენა

ქვემო ქართლის
რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

თბილისის 
შემოსავლელი 
საავტომობილო 
გზის 
ჩაწყვეტილი 
მიწის 
მონაკვეთის 
აღდგენის 
სამუშაოების 
დასრულება; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შუალავერი წითელი ხიდის 
საავტომობილო გზის 12–24 კმ 
მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქვემო ქართლის
რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 12 კმ‐იანი 
მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

დიდი დმანისი‐
დმანისი–ბედიანის 0–12 კმ 
მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქვემო ქართლის
რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 12 კმ‐იანი 
მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

თეთრიწყარო–დაღეთი–ტოპანის 
საავტომობილო გზის მე–12 კმ–ზე 
მდებარე სახიდე გადასასვლელის 
სარეგულაციო ნაგებობისა და 
ხიდთან მისასვლელი 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

ქვემო ქართლის
რეგიონი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური
ს სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულება 
საქართველოს 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

თეთრიწყარო–
დაღეთი–ტოპან
ის 
საავტომობილო 
გზის მე–12 
კმ–ზე მდებარე 
სახიდე 
გადასასვლელი
ს 
სარეგულაციო 
ნაგებობისა და 
ხიდთან 
მისასვლელი 
საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცაც
იის 
სამუშაოების 
დასრულება. 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ეთნიკური უმცირესობების და 
ეკომიგრანტების 
საყოფაცხოვრებო პირობების 
შესწავლა, ინფრასტრუქტურული 
პროექტების განხორციელება

ახმეტის, 
ყვარლის, 
საგარეჯოს 
მუნიციპალიტე
ტები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახურები

რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური

უშუალოდ 
ადგილებზე, 
სოფლად 
გადასაწყვეტი  
პრობლემის 
მოგვარება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 
მთათუშეთის სოფლების 
დამაკავშირებელი გზის 
რეაბილიტაცია ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან 

ახმეტის 
მუნიციპალიტე
ტი; ომალო‐
შენაქო ომალო‐
ჯვარბოსელი‐
წოვათა;         
ომალო‐ 
პირიქითის 
სოფლები

აპრილი ნოემბერი 8 თვე ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახურები

მთათუშეთის 
სოფლების 
დამაკავშირებელი 
გზების გაწმენდა 
ჩამოტანილი 
სელური და სხვა 
მასისგან

ისარგებლებს 
162‐
ადგილობრივი 
მოსახლე, 1500‐
მდე ტურისტი; 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 50 
ათასი ლარი 
ლარი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ავარიელებით დასახლებულ 
სოფელ სარუსოში ლითონის 
საცალფეხო ხიდის კაპიტალური 
აღდგენა

ყვარლის 
მუნიციპალიტე
ტი, 
ახალსოფლის 
თემი, სოფელი 
სარუსო

მაისი ივნისი 2 თვე ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახურები

რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური

ინფრასტრუქტურ
ის გაუმჯობესება

ისარგებლებს 
1000‐მდე 
მოსახლე

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ოსური სოფლის კუჭატანის 
ცენტრალური გზის 
რეაბილიტაცია

ყვარლის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფლის 
კუჭატანი

აგვისტო სექტემბერ
ი

2 თვე ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახურები

ორმოული 
შეკეთების გზით 
ცენტრალური 
გზის 
რეაბილიტაცია

ისარგებლებს 
500‐მდე 
მოსახლე

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ ბოგდანოვკის 
წყალსადენის მაგისტრალური 
ქსელის შეცვლა

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფელი 
ბოგდანოვკა

ივლისი აგვისტო 2 თვე რეგიონალური 
განვითარების 
სამინისტრო

საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

სოფლის 
წყალმომარაგების 
გაუმჯობესება

ისარგებლებს 
600 მოსახლე, 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 95 
ათასი ლარი 
ლარი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ ულიანოვკაში სასმელი 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სიღნაღის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფელი 
ულიანოვკა

ივლისი აგვისტო 2 თვე რეგიონალური 
განვითარების 
სამინისტრო

სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

სოფლის 
მოსახლეობის 
სასმელი წყლით 
მომარაგების 
გაუმჯობესება

ისარგებლებს 
100 მოსახლე, 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 12 
ათასი ლარი



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ საცხენეში ლითონის 
საცალფეხო ხიდის შეკეთება

ყვარლის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფელი 
საცხენე

მაისი ივნისი 2 თვე რეგიონალური 
განვითარების 
სამინისტრო

ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ინფრასტრუქტურ
ის გაუმჯობესება

ისარგებლებს 
100‐ზე მეტი 
მოსახლე, 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 22 
ათასი ლარი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ ზინობიანში სასმელი 
წყლის სისტემის ქსელის მოწყობა

ყვარლის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფელი 
ზინობიანი

სექტემბე
რი

სექტემბერ
ი

1 თვე რეგიონალური 
განვითარების 
სამინისტრო

ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ინფრასტრუქტურ
ის გაუმჯობესება

უდიებით 
დასახლებული 
სოფლის 100 
მოსახლე 
ისარგებლებს 
გაუმჯობესებუ
ლი სერვისით

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ სოფლებში 
კულტურის სახლების და 
კლუბების მხარდაჭერა, 
სარემონტო სამუშაობების 
ჩატარება

თელავი, 
საგარეჯო, 
ყვარელი, 
ლაგოდეხი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე თელავის, 
საგარეჯოს, 
ყვარლის, 
ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

კულტურისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახურები

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო

ინფრასტრუქტურ
ის შენარჩუნება 
და განვითარება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული 
პროექტების განხორციელება ‐  
შიდა გზების, კლუბის, წყლის 
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.დიდი 
გონდრიო

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაადვილდება 
მოსახლეობისა და 
ტრანსპორტის 
გადაადგილება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსადენის რეაბილიტაცია

სოფ.პატარა 
გონდრიო

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐  სარწყავი არხის, სანიტარული 
კვანძის რეაბილიტაცია

სოფ.დილიფი იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

სოფ.მამწვარა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სპორტული დარბაზის 
რეაბილიტაცია, სოფლის გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ 
ყულალისი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი  
იქნება სპორტულ‐
გამაჯანსაღებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარება 
ზამთრის 
პერიოდშიც

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ეშტია იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐  წყლის  სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ.თორია იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.უჩმანა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ყაურმა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსატევის რეაბილიტაცია 

სოფ.სათხე იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება 
მეცხოველეობის 
მაღალპროდუქტი
ულობის 
შენარჩუნება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

სოფ.ოროჯოლა
რი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ რიტუალების სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ.დიდი 
არაქალი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.პატარა 
არაქალი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ კულტურის სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ.განძა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება 
კულტურული 
ღონისძიებების 
ჩატარება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ რიტუალების სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ,საღამო იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფლის შიდა გზების  შეკეთება

სოფ.გორელოვკ
ა

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაადვილდება 
მოსახლეობისა და 
ტრანსპორტის 
გადაადგილება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ორლოვკა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რებილიტაცია, 
ხიდის რეაბილიტაცია

სოფ.ჯდანოვაკა
ნი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.სამება იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ რიტუალების სახლის აღჭურვა

სოფ.სპასოვკა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ეფრემოვკა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ კულტურის სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ.დიდი 
ხანჩალი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
კულმასობრივი 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სანიტარული კვანძის მოწყობა, 
მინისტადიონის მოწყობა

სოფ.პატარა 
ხანჩალი

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოწესრიგდება 
სოფლის 
სანიტარული 
მდგომარეობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ კულტურის სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ.კათნატუ იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება 
კულტურული 
ღონისძიებების 
ჩატარება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ შიდა გზების რეაბილიტაცია

სოფ.ტამბოვკა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაადვილდება 
მოსახლეობისა და 
ტრანსპორტის 
გადაადგილება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფ. როდიონოვკას  წყლის 
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ტამბოვკა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ გზების რეაბილიტაცია

სოფ ასფარა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაადვილდება 
მოსახლეობისა და 
ტრანსპორტის 
გადაადგილება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ფოკა იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ვლადიმირ
ოვკა

იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ შიდა წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ.ჯიგრაშენი იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სპორტული დარბაზის მოწყობა

სოფ.ხორენიე იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსადენის რეაბილიტაცია

სოფ.საძელი იანვარი მაისი 5 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსადენის რებილიტაცია

სოფ.ხაკი იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსადენის რებილიტაცია

სოფ.ყულალის
ი

იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

სოფ. პატარა 
პამაჯი

იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ რიტუალების სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ.დიდი 
პამაჯი

იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსადენის რებილიტაცია

სოფ.წყალთბი
ლა

იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

სოფ.წირა იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

სოფ.ჯულღა იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსაქაჩის რეაბილიტაცია

სოფ.სხვილისი იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

სოფ.ჭაჭარაქი იანვარი მაისი 5 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფლის გზის რეაბილიტაცია

სოფ.დამალს იანვარი მაისი 5 თვე ასპინძის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება ნათესი 
ფართობებისა და 
ნარგავების 
მორწყვა,გაიზრდე
ბა მოსავლიანობა

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სკოლის შენობის შემოღობვა

სოფ.ციხისჯვარ
ი

იანვარი მაისი 5 თვე ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

კეთილმოეწყობა 
სკოლის 
ეზო,გალამაზდებ
ა სკოლის იერსახე

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ ამბულატორიის რეაბილიტაცია

სოფ.ბალანთა იანვარი მაისი 5 თვე ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

შესაძლებელი 
იქნება 
მოსახეობის  
სამედიცინო 
მომსახურება

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ კლუბის რეაბილიტაცია

სოფ.ჭიხარულა იანვარი მაისი 5 თვე ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
კულმასობრივი 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ რიტუალების სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ.ტაბაწყური იანვარი მაისი 5 თვე ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

 მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
მიეცემა ჩაატაროს 
ტრადიციული 
ღონისძიებები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსადენის რეაბილიტაცია

სოფ.მოლითი იანვარი მაისი 5 თვე ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

მოსახლეობას 
მიეწოდება 
სუფთა 
წყალი,შემცირდებ
ა 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციურ 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ soflis klubis remonti, 

pirutyvis wyalsatevis 

remonti, sasmeli wylis  

sistemis reabilitacia, 

soflis Sida gzis remonti

სოფ.აზარვეთი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasaflaos SemoRobva, 

sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia, saqonlis 

wyalsatevis remonti, 

sazogadoebrivi tualetis 

mowyoba

სოფ.ბურნაშეთ
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasmeli wylis sistemis 

remonti, saqonlis 

wyalsatevis mowyoba, 

sazogadoebrivi tualetis 

mowyoba

სოფ.ღადოლარ
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sairigacio sistemis 
reabilitacia

სოფ.ლომატურ
ცხი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ klubis remonti, sasmeli 

wylis sistemis 

reabilitacia

სოფ.ალასტანი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia

სოფ.ვარევანი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia

სოფ.გოკიო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ wylis satumbo sadguris 

yidva

სიფ.არაგვა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sairigacio sistemis 
reabilitacia

სოფ.მაჭატია იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasaflaos SemoRobva, 

soflis administraciuli 

Senobis remonti, klubis 

remonti

სოფ.კორხი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო სახლის რემონტი, 
სპორტული ინვენტარის შეძენა

სოფ.თოთხსმი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia

სოფ.ორჯა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- sairigacio sistemis 

SekeTeba, saritualo saxlis 

mSenebloba

სოფ,ბარალეთი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- sairigacio sistemis 

mSenebloba da remonti

სოფ.იხტილა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- sasmeli wylis sistemis 

remonti

სოფ.მერენია იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sairigacio sistemis 
remonti

სოფ.დიდი 
სამსარი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia, 

axalgazrduli saxlis 

mSenebloba

სოფ.პატარა 
სამსარი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფლის კლუბის რემონტი, 
საზოგადოებრივი ტუალეტის 
მოწყობა, საზაფხულო 
დახურული ფანჩატურის მოწყობა

სოფ.ვაჩიანი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ klubis remonti

სოფ.მურჯახეთ
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasaflaos SemoRobva, 

sportuli moednis mowyoba, 

soflis gzis remonti

სოფ.ჩამძვრალა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ saritualo saxlis remonti

სოფ.გოგაშენი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sportuli mini-moednis 

mowyoba, sasaflaos 

SemoRobva, qarafis 

SemoRobva

სოფ.აფნია იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sportuli darbazis 

mSenebloba,wyalsatevis 

mowyoba pirutyvisaTvis

სოფ.კუმურდო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia, klubis 

remonti

სოფ.კიროვაკან
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- soflis klubis remonti, 

gare ganaTebis mowyoba, 

soflis gzis remonti, 

sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia, sportuli 

inventaris SeZena, 

kompiuteruli teqnikis 

SeZena, soflis teritoriis 

dasufTaveba

სოფ.დილისკა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sairigacio sistemis 
reabilitacia, soflis gzis 

remonti, sasmeli wylis 

sistemis reabilitacia, 

sportuli inventaris SeZena

სოფ.ზაკი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia,soflis gzebis 

remonti,sportuli 

inventaris SeZena

სოფ.ბალხო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sairigacio sistemis 
reabilitacia, sasmeli wylis 

sistemis reabilitacia

სოფ.ბუღაშენი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ sasaflaos SemoRobva, 

saritualo saxlis  aRWurva, 

sazafxulod daxuruli 

fanCaturis mowyoba, soflis 

gzis remonti, sasmeli wylis 

sistemis reabilitacia

სოფ.გომანი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
- sasmeli wylis sistemis 

reabilitacia

სოფ.ოლავერდ
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასაფლაოს შემოღობვა, სარწყავი 
სისტემისათვის მილების შეძენა, 
სპორტული ინვენტარის შეძენა

სოფ.ტრკნა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ საქონლის წყალსატევის 
რემონტი, სოფლის გზის 
რემონტი, კლუბის შენობაში 
ახალგაზრდებისათვის ოთახის 
მოწყობა, სარიტუალო დარბაზში 
სველი წერტილების მონტაჟი

სოფ.კარწახი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფლის კლუბის მოსაწობად 
ძველი სკოლის შენობის შესყიდვა

სოფ.ფილიპოვკ
ა

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია, საირიგაციო 
სისტემის რემონტი, სოფლის 
ადმინისტრაციული შენობის 
რემონტი

სოფ.კრტიკამი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სპორტული დარბაზის რემონტი, 
საირიგაციო სისტემის რემონტი

სოფ.კულიკამი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზში სველი 
წერტილების მონტაჟი, 
საირიგაციო სისტემის რემონტი, 
სპორტული ინვენტარის შეძენა

სოფ.ხულგუმო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასაფლაოს შემოღობვა

დოფ.აბული იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზის რემონტი

სოფ.ბუზავეთი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რემონტი

სოფ.თახჩა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფლის სარწყავი არხების 
რეაბილიტაცია, საფლაოს ეზოში 
პატრა სათავსოს გაკეტება, 
სარიტუალო სახლის აღჭურვა

სოფ. კოთელია იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რემონტი

სოფ.კოჩიო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალოს სახლის რემონტი, 
სოფლის კლუბის რემონტი

სოფ.ბეჟანო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ საირიგაციო სისტემის 
რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის 
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ.ალათუმან
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარწყავი სისტემისათვის 
წყალსატევის მოწყობა, სოფლის 
გზების რემონტი, სასმელი წყლის 
სისტემის რეაბილიტაცია, 
სპორტული ინვენტარის შეძენა

სოფ.აგანა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ საირიგაციო სისტემის 
რეაბილიტაცია, სოფლის გზების 
რემონტი

სოფ.მოდეგამი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზის რემონტი

სოფ.სირკვა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზის რემონტი

სოფ.ოკამი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზის რემონტი

სოფ.ქარცეფი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზის 
რემონტი, სპორტული დარბაზის 
რემონტი

სოფ.აზმანა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია, რიტუალების 
სახლის რემონტი, 
საქონლისათვის წყალსატევის 
მოწყობა

სოფ.პტენა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია, წყალსატევების 
მოწყობა, სარწყავი 
სისტემისათვის და 
საქონლისათვის

სოფ.სულდა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია, წყალსატევის 
მოწყობა, სარწყავი 
სისტემისათვის და 
საქონლისათვის

სოფ.დადეში იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო დარბაზის აღჭურვა

სოფ.მიასნიკიან
ი

იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რებაილიტაცია

სოფ.ბოზალი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ საირიგაციო სისტემის და 
წყალსატევის რემონტი

სოფ.ტურცხი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო სახლის რემონტი, 
წყალსატევის მოწყობა 
პირუტყვისათვის

სოფ.ხავეთი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სოფლის ხიდის რემონტი, 
სარიტუალო სახლის რემონტი

სოფ.დაბნია იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ წყალსატევის მოწყობა 
საქონლისათვის, ხიდის რემონტი

სოფ.ერინჯა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რემონტი, სოფლის კლუბის 
რემონტი

სოფ.ხანდო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რებილიტაცია

სოფ.ხოსპიო იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სარიტუალო სახლის რემონტი, 
სპორტული ინვენტარის შეძენა, 
საირიგაციო სისტემის რემონტი

სოფ.ბავრა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ საირიგაციო სისტემის რემონტი

სოფ.ხორენია იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ.მარტუნი იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
მიერ დაფინანსებული პროექტები
‐ სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია, საქონლისათვის 
წყალსატევის მოწყობა

სოფ.ჩუნჩხა იანვარი სექტემბერ
ი

9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიული 
ორგანო

გაუმჯობესდება 
სოფლის 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები ‐ 
ყოფილი სამხედრო ბაზის 
მრავალსართულიანი 
საცხოვრებელი კორპუსების 
სახურავების რეაბილიტაცია

ქ.ახალქალაქი თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
და უსაფრთხო 
იქნება ცხოვრება 
აღნიშნული 
სამუშაოების 
შესრულების 
შემდგომ 
ისარგებლებს 
2500მოქალაქე

 8  კორპუსის 
მთლიანი 
ფართობი 4200 
მ₂

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები ‐ 
ყოფილი სამხედრო ბაზის 
მრავალსართულიანი 
საცხოვრებელი კორპუსების 
საკანალიზაციო სისტემის 
რეაბილიტაცია

ქ.ახალქალაქი თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

შემცირდება 
ავარიული 
სიტუაციები, არ 
დაბინძურდება 
გარემო და 
შემცირდება 
დაავადების 
რისკი. 
ისარგებლებს8000 
მოქალაქე

მოსახლეობის 
რაოდენობა.        
სამუშაოთა 
მოცულობა: 
ძველი მილები 
შეიცვლება 
ახალი 
პლასტმასის250‐
დან 400‐დე მმ 
დიამეტრის 
მილებით. 
სიგრძე 700მ .



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები ‐ 
ყოფილი სამხედრო ბაზის 
მრავალსართულიანი 
საცხოვრებელი კორპუსების 
წყალსადენის სისტემის 
რეაბილიტაცია

ქ.ახალქალაქი თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

შემცირდება 
ავარიული 
სიტუაციები. 
ისარგებლებს 
5000 კაცი

იმ ქუჩებზე 
სადაც დაიგება 
ასფალტი, 
ძველი მილები  
შეცვლება 
ახალი  
მილებით. 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები ‐  
ხიდების რეაბილიტაცია  
(გოგოლის, ტერიანის ქუჩები)          

ქ.ნინოწმინდა თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

 აღნიშნული 
ხიდებით 
ისარგებლებს 
6285 კაცი. 
გაადვილდება 
ქუჩებზე 
ავტოტრანსპორტ
ისა და 
ფეხითმოსიარულ
ეთა  
გადაადგილება

 მოსახლეობის 
რაოდენობა,        
ხიდების 
რაოდენობა.        
სამუშაოთა 
მოცულობა‐
1.სიგრძე‐ 14.5, 
სიგანე 7.5;            
2.სიგრძე‐ 8, 
სიგანე 7.6;         

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები  ‐         
ერევნის, მაშტოცის, მარქსის, 
აღმაშენებელის,  პუშკინის, 
თავისუფლების, ერზრუმის, 
შაუმიანის ქუჩების გარე განათება

ქ.ნინოწმინდა თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გუმჯობესდება 
ქალაქის იერსახე, 
გაადვილდება 
ტრანსპორტის 
მოძრაობა, 
გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები.

 მოსახლეობოს 
რაოდენობა‐
6285 კაცი.             
განათებული 
ტერიტორიის 
საერთო სიგრძე 
6350 მ



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები ‐ მდ. 
ფოცხოვზე ასპინძის და 
თამარაშვილის ქუჩის 
დამაკავშირებელი ხიდის 
მშენებლობა

ქ.ახალციხე თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრეუქტურის
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

.შესაძლებელი 
იქნება ახალ 
სასოფლო  
პროდუქტების 
ბაზართან 
დაკავშირება, 
განიტვირთება 
ქალაქის 
ცენტრალური 
ქუჩები 
ტრანსპორტისგან.
მოსახლეობას 
გაუადვილდება 
გადაადგილება.

 მოსახლეობის 
რაოდენობა.‐
25000 კაცი.          
რკინაბეტონის 
კონსტრუქციის 
სამანქანო 
ახალი ხიდის 
სიგრძე                  
‐90 მ. სიგანე‐ 
8მ.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები  ‐ ქ. 
ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე 
ქალაქის ცენტრში კორპუსების 
ფასადებისა და სახურავების 
რეაბილიტაცია

ქ.ახალციხე თებერვა
ლი

თებერვალ
ი

9 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასრეუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
ქალაქის იერსახე 
და სანიტარული 
მდგომარეობა

მოსახლეობის 
რაოდენობა,        
3  
საცხოვრებელი 
კორპუსი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები  ‐  
მეწყერის შედეგად დაზიანებული
გზის აღდგენა

სოფ.წინუბანი,   
სოფ.გურკელი

თებერვა
ლი

მარტი 2 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასრეუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

  გზის საყრდენი 
კედლის 
აღდგენით  
შესაძლებელი 
იქნება  
მოსახლეობისა და 
ტრანსპორტის 
უსაფრთხო 
გადაადგილება

მოსახლეობის 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები  ‐ 
დიდიმამიშვილისა და კოსტავას 
ქუჩებზე დაზიანებული 
ტროტუარებისა და 
ბორდიურების რეაბილიტაცია

ახალციხე თებერვა
ლი

ნოემბერი 9 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასრეუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

შესაძლებელი 
იქნება ფეხით 
მოსიარულეთა 
უსაფრთხო და 
კომფოტული 
გადადგილება

 მოსახლეობის 
რაოდენობა .       
ტროტუარების 
სიგრძე‐ 60 
მეტრი



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები  ‐ 
ქუჩების, ისტორიული და 
კულტურული ობიექტების  
განათება

ახალციხე მარტი ივნისი 4 თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასრეუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

 უფრო მეტად 
იქნება დაცული  
ისტორიული 
ძეგლები., 
განვითარდება  
ტურისტული 
პოტენციალი

 ისტორიული 
ძეგლების,            
ტურისტების,     
მოსახლეობის  
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
სასმელი წყლის მაგისტრალის 
რეაბილიტაცია

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

4 სოფელს 
მიეწოდება 
სასმელი წყალი. 
იხტილა, 
ბარალეთი, 
კოთელია და 
ვარევანი, 
გაუმჯობესდება 
სოციალური 
მდგომარეობა. 

 მოსახლეობის 
რაოდენობა‐
2400 კაცი              
სამუშაოთა 
მოცულობა‐7 
კმ. ახალი 
პლასტმასის 
მილების 
დამონტაჟება .

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
საცურაო აუზის კომპლექსის 
მიმდებარე ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

 რეგიონში 
ყველაზე დიდი 
საცურაო 
კომპლექსი 
დააკმაყოფილებს 
ყველა 
სტანდარტს, 
შესაძლებელი 
იქნება  
ფართომასშტაბია
ნი  სპორტული 
ღონისძიებების 
ჩატარება.

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი       
სპორტსმენთა 
ჯგუფები

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული შენობების 
გაზიფიკაცია

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
სამუშაო გარემო, 
ოთახებში იქნება 
საჭირო 
ტემპერატურა, 
შემცირდება 
დაავადების 
რისკი. 
ისარგებლებს 
2000 მოქალაქე

  სამხედრო 
სამსახურის , 
მუსიკალური, 
სამხვატრო, 
მომავლის 
სახლის და 
სახანძრო 
შენობების 
გაზიფიკაცია



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
მუნიციპალური გზების 
გრეიდერით გასწორება

მუნიციპალიტე
ტის სოფლები

მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

მოსახლეობას 
გაუადვილდება 
გადაადგლება

მოსახლეობა 
რაოდენობა 25 
000 ადამიანი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐           
ქ. ახალქალაქის ქუჩებში საგზაო 
ნიშნების დადგმა

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
ქალაქში 
უსაფრთხო 
მოძრაობა და 
დაცული იქნება 
ფეხით 
მოსიარულეთა 
უსაფრთხოება

 მოსახლეობის 
რაოდენიბა.სამ
უშაოთა 
მოცულობა‐ 82 
საგზაო ნიშანი   

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐მ. 
მაშტოცის ქუჩის რეაბილიტაცია

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
ქუჩის სისუფთავე 
და მოსახლეობა 
შეძლებს 
უკეთესად 
გადაადგილებას

მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები .   
ქუჩის სიგრძე 
193 მეტრი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
ქალაქისა და ყოფილი სამხედრო 
ქალაქის ტერიტორიის 
წყალმომარაგება და კანალიზაცია 

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
მდგომარეობა

 მოსახლეობის 
რაოდენობა;        
სამუშაოთა 
მოცულობა ‐ 
100 მეტრის 
სიგრძის წყლის 
მილები, 
შაუმიანის 
ქუჩაზე 300 
მეტრი, 200 
მეტრი



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

 ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
ისაკოვის ქუჩის საკანალიზაციო 
ქსელის გაყვანა

ქ.ახალქალაქი მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალქალაქის                 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება  
მოსახლეობის  
სანიტარული 
მდგომარეობა და 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები

  მოსახლეობის 
რაოდენობა ;       
150 მ.სიგრძის 
მილის 
მიერთება 
საკანალიზაციო 
ქსელზე

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐ 
წყალშემკრები აუზის  
რეაბილიტაცია და 
ელექტროტუმბოს მონტაჟი

ქ.ნინოწმინდა მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის                
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასრეუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
უზრუნველყოფა 
სასმელი წყლით, 
შემცირდება 
წყლის 
დაბინძურების 
შემთხვევები და 
დაავადებათა 
რისკი

მოსახლეობის  
რაოდენობა‐
3380 კაცი.             
აუზის 
მოცულობა4600 
მ

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
წყალსადენის რეაბილიტაცია

ქ.ნინოწმინდა მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის                
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
1214 ადამიანის 
სოციალური 
მდგომარეობა 

 მოსახლეობის 
რაოდენობა‐
1214 კაცი.             
მილების 
სიგრძე 500 მ

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები ‐ 
სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

სოფ.გორელოვკ
ა

მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის                
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

სოფლი 
მრაველეროვნულ 
მოსახლეობას 
შესაძლებლობა 
ექნება 
შეინარჩუნოს  და 
განავითაროს  
ეროვნული 
კულტურული 
ტრადიციები , 

ღონისძიებების 
, მხატვრული 
კოლექტივების 
, მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები‐
865 კაცი .              
ფართობი ‐480 
კვ/მ



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐ 
სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

სოფ.განძა მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის                
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

მოსახლეობას 
საშუალება ექნება 
შეინარჩუნოს და 
განავითაროს 
კულტურული 
ტრადიციები

 ღონისძიებების 
, მხატვრული 
კოლექტივების 
, მოსახლეობის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები ‐
1578 კაცი.             
ფართობი ‐ 546 
კვ/მ; 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
ნაგავსაყრელის შემოღობვა

ქ.ნინოწმინდა მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის                
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

 გაუმჯობესდება 
ქალაქის  და 
ნაგავსაყრელის 
მიმდებარე 
ტერიტორიის 
სანიტარული 
მდგომარეობა,აღა
რ მოსდება ნაგვის 
გაფანტვა,შესაძლე
ბელი იქნება  
ნაგავსაყრელის 
პერიოდული 
დაფარვა მიწის 
ფენით.

ქალაქის 
მოსახლეობის 
რაოდენობა‐
6285 კაცი              
ნაგავსაყრელის 
სიგრძე ‐150 მ, 
სიმაღლე 3 მ

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
თავისუფლების ქ. № 8,10, 12, 21, 
პუშკინის ქ. №44, 45, 46, 99 კამოს 
ქ. 29 სახურავების რეაბილიტაცია

ქ,ნინოწმინდა მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ნინოწმინდის                
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

ისარგებლებს 289 
ადამიანი

                                 
მაცხოვრებელთ
ა რაოდენობა       
3660კვ/მ 
პერიმეტრი;      



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐ 
ქალაქის ტროტუარების 
რეაბილიტაცია

ქ.ახალციხე მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის                     
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

 შესაძლებელი 
იქნება 
ფეხითმოსიარულ
ეთა უსაფრთო და 
კომფორტული 
გადაადგილება,გა
უმჯობესდება 
ქალაქის 
სამიტრული 
მდგომარეობა.

ქ.უჩებით 
მოსარგებლე 
მოსახლეობის 
რაოდენობა 
დიდიმამიშვი
ლისა და 
კოსტავას 
ქუჩები‐სიგრძე 
150 მ. სიგანე 5 
მ.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐
ქალაქის საცხოვრებელი 
კორპუსების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

ქ.ახალციხე მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის                     
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
მაცხოვრებელთა 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები 
,გალამაზდება 
ქალაქის იერ‐სახე

3 კორპუსი,          
მოსახლეობის 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები‐ 
ქალაქის  ისტორიული ძეგლებისა 
და დასვენების  პარკების 
გარეგანათების  ქსელის მოწყობა

ქ.ახალციხე მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის                     
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

 ხელი შეეწყობა 
ისტორიულ‐
კულტურული 
ობიექტების 
პოპულარიზაციას
, მოსახლეობის 
კულურული 
დასვენების  
უზრუნველყოფას
.

მოსახლეობის 
რაოდენობა,        
ტურისტების 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები ‐ №1 
საბავშვო ბაღის შენობის ფასადისა
და სანიტარული კვანძის 
რეაბილიტაცია

ქ.ახალციხე მარტი ოქტომბერ
ი

7თვე ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახალციხის                     
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 
ეკონომიკისა და 
ინფრასრეუქტურის 
განვითარების 
სამსახური

ტენდერში 
გამარჯვებული 
სამშენებლო 
ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება 
ქალაქის იერსახე, 
შესალებელი 
გახდება 
ბავშვთათვის 
უსაფრთხო და 
კომფორტული 
გარემოს შექმნა.

 საბავშვო ბაღის 
ბავშვების 
რაოდენობა, 
პერსონალის 
რაოდენობა . 
ფასადის 
მოცულობა‐ 
1500 ვ.მ.



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
არაქართულ დასახლებულ 
სოფლებში შიდა განათების, 
სასმელი წყლის მისასვლელი და 
შიდა გზების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების ჩატარება

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის დაბა 
თამარისი,   
სოფ. სოფ. 
დარბაზი, 
მამხუტი, 
ტალავერი, 
აკაურთა, 
მუშევანი, 
ნახიდური, 
ცურტავი, 
ჭაპალა, 
სამტრედო, 
სავანეთი, ქვ. 
ბოლნისი, ს. 
ბოლნისი, ძვ. 
ქვეში 

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             2. 
რეინტეგრაციის 
სამინისტრო.

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტშ
ი მცხოვრები 
ნაციონალური 
უმცირესობებისა
თვის 
რეაბილიტირებუ
ლი და 
განათებული 
გზები     
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის სოფლებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბოლნისის სიონის მონასტრიდან‐
სოფ. ფოლადაურამდე 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტი

მარტი დეკემბერი 10 თვე 1. რეინტეგრაციის 
სამინისტრო    2. 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

1. რეინტეგრაციის 
სამინისტროს გზების
დეპარტამენტი          
2. ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

რეინტეგრაციის 
სამინისტროს 
გზების 
დეპარტამენტი

შიდა ვაჭრობის, 
აგრობიზნესის 
ფერმერული 
მეურნეობების და 
ტურიზმის 
განვითარების  
ხელშეწყობა 

საავტომობილო 
გზების 
ინფრასტრუქტ
ურის 
გაუმჯობესება.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. ქვეში‐სოფ. Dდარბაზის 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტი

მარტი დეკემბერი 10 თვე 1. რეინტეგრაციის 
სამინისტრო    2. 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

1. გზების 
დეპარტამენტი          
2. 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

რეინტეგრაციის 
სამინისტროს 
გზების 
დეპარტამენტი

შიდა ვაჭრობის, 
აგრობიზნესის 
ფერმერული 
მეურნეობების და 
ტურიზმის 
განვითარების  
ხელშეწყობა 

saavtomobilo 
gzebis 
infrastruqturis 
gaumjobeseba.



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. ჭაპალა‐სოფ. ტალავერის 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია 

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტი

მარტი დეკემბერი 10 თვე 1. რეინტეგრაციის 
სამინისტრო    2. 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

1. გზების 
დეპარტამენტი          
2. 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

რეინტეგრაციის 
სამინისტროს 
გზების 
დეპარტამენტი

შიდა ვაჭრობის, 
აგრობიზნესის 
ფერმერული 
მეურნეობების და 
ტურიზმის 
განვითარების  
ხელშეწყობა 

საავტომობილო 
გზების 
ინფრასტრუქტ
ურის 
გაუმჯობესება.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გზების მიმდინარე რემონტი გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი (ქესალო, 
ნაზარლო, 
ჯანდარა, 
ამბარტაფა, 
ახალშენი, 
ბირლიკი, 
თაზაქენდი 
ბოტანიკა, 
კალინინო, 
მუღანლო)

01.06.2011 15.08.20011 2,5 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  
მშენებლობის და 
ინფრასტრუქტური
ს განვითარების 
სამსახური

ბიზნეს 
პირობების 
ხელშეწყობა; 
ვაჭრობის 
გააქტიურება; 
ქვეყნის 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში 
ინტეგრირების 
ხელშეწყობა

რაბილიტირებ
ული გზის 
სიგრძე



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გარე განათების სისტემის 
მოწყობა

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი, 
სოფ.ჯანდარა

10.07.2001 15.08.2011 1 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  
მშენებლობის და 
ინფრასტრუქტური
ს განვითარების 
სამსახური

ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 
მოსახლეობის 
კვების ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და 
მცირე და 
საშუალო 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების 
მოვლა‐შენახვის 
ხარჯების 
შემცირება; 
მოსახლეობის 
ხარჯების 
შემცირება ან 
ბუტლირებული, 
ან ცისტერნებით 
სასმელი წყლის 
შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების 
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

წყლის მიწოდების სისტემის 
მიმდინარე რემონტი

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ.  
აგთაკლია, 
ყარათაკლია, 
ყარაჯალარი

01.05.2011 01.09.2011 4 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  
მშენებლობის და 
ინფრასტრუქტური
ს განვითარების 
სამსახური



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

პედაგოგების ტრანსპორტირება გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

მარტი დეკემბერი 10 თვე განათლების 
დონის 
ამაღლება. 
მოსწავლე‐
პედაგოგებისშე
უფერხებლად 
და დროულად 
გადაადგილები
ს ხელშეწყობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქ. გარდაბანში საცხოვრებელი 
კორპუსების რეაბილიტაცია

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

მიმდინა
რე წლის 
განმავლ
ობაში

ეფექტი: 
მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ ვახტანგისშიკულტურის 
სახლის რემონტი

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

მიმდინა
რე წლის 
განმავლ
ობაში

კულტურული 
მემკვიდრეობებ
ის შენარჩუნება, 
განვითარება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ ქესალოში სასაფლასთან 
მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაციასოფელ 
კარათაკლიაში ცენტრალური 
გზის რეაბილიტაცია

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

მიმდინა
რე წლის 
განმავლ
ობაში

სოფელში 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
უკეთესად 
გადაადგილები
ს ხელშეწყობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფელ ქესალოში 
ადმინისტრაციული შენობის 
რემონტი

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

მიმდინა
რე წლის 
განმავლ
ობაში

მუნიციპალიტე
ტის 
სამსახურის 
კეთილმოწყობა 
და 
თანამშრომლებ
ის სამუშაო 
პირობებისხელ
შეწყობა‐
განვითარება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გარე განათების მოწყობა, 
სასაფლაოს შემოღობვა 

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი სოფ. 
Aამამლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა   

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
ამამლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

განათება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზის რემონტი დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი სოფ. 
ტყისპირი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
ამამლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

მისასვლელი 
გზის ხარისხი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სარიტუალო აღჭურვილობის 
შეძენა, გარე განათების მოწყობა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტისოფ. 
მამიშლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა        

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
ამამლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

განათება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზის რემონტი დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი სოფ. 
Aანგრევანი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
ამამლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

მისასვლელი 
გზის ხარისხი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის ახალი ხაზისა და 
ავზების მოწყობა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი სოფ.  
კაკლიანი 
(აზერბაიჯანუ
ლი)

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კიზილ‐ქილისის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის შიდა სისტემის 
რემონტის და გარე განათების 

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი სოფ. 
Kკიზილქილისა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კიზილ‐ქილისის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მინი სტადიონის მოწყობა დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის სოფ. 
ტნუსი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
განთიადის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე სპორტის 
სახეობების 
განვითარება

შეჯიბრებების 
მოწყობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ელექტრო წისქვილის მოწყობა, 
სარიტუალო აღჭურვილობის 
შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ, 
შინდლარი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის თემის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
ყოფითი 
პრობლემების 
გადაჭრა

ცხოვრების 
დონე

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მოსაცდელის  მოწყობა, 
სარიტუალო აღჭურვილობის 
შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
პანტიანი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის თემის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე სოციალური 
პრობლემების 
გადაჭრა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სარიტუალო აღჭურვილობის 
შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
იაღუფლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის თემის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე სოციალური 
პრობლემების 
გადაჭრა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 
დებეტის დამატება და შიდა 
სისტემის რეაბილიტაცია

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
კამარლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კამარლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 
დებეტის დამატება და შიდა 
სისტემის რეაბილიტაცია

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
კამარლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კამარლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 
შეკეთება და სარიტუალო 
აღჭურვილობის შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
შახმარლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კამარლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის შიდა სისტემის 
რეაბილიტაცია 

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
ქარიანი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კამარლოს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

წყლის შიდა სისტემის 
რეაბილიტაცია, სასაფლაოზე 
ფარდულის მოწყობა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. ქვემო 
კარაბულახი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზის რემონტი, 
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 
რემონტი

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
მამიშლარი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
მდგომარეობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 
რემონტი

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. ახა

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა          

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
სალამალეიქი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ელექტრო მომარაგებისათვის 
ელექტრო გენერატორის შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
სოგუთლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ელენერგიით 
მომარაგება

ელექტრო 
ენერგიის 
მიწოდების 
ხარისხი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მისასვლელი გზის 
რემონტიi

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
უსეინქენდი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
მდგომარეობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის შიდა სისტემის 
რეაბილიტაცია, სასაფლაოზე 
ფარდულის მოწყობა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
გoდაგდაგი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
კარაბულახის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლით მომარაგების 
გაუმჯობესება

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
კიზილაჯლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
იფნარის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლით მომარაგების 
გაუმჯობესება

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
დაგარახლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
იფნარის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მისასვლელი გზის 
რემონტი

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
ბაღჩალარი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
იფნარის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

ა) გზის 
მდგომარეობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სარიტუალო აღჭურვილობის 
შეძენა სოფლის საძოვარზე 
დასარწყულების მოწყობა

დმანისის 
მუნიცპალიტეტ
ი, სოფ. ვაკე

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
ოროზმანის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ა) სოციალური 
პრობლემების 
გადაჭრა. 
Bბ)Mმესაქონლეო
ბის განვითარება

საქონლის 
რიცხოვნება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზის რემონტი, სასაფლაოზე
ფარდულის მოწყობა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
დალარი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
ოროზმანის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
მდგომარეობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სარიტუალო აღჭურვილობის 
შეძენა, შიდა გზის რემონტი

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. ქვემო 
ოროზმანი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
ოროზმანის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
მდგომარეობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მისასვლელი  გზის 
რემონტი

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. საკირე

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
საკირეს 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
მდგომარეობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის გარე განათების მოწყობა დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
სარკინეთი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
სარკინეთის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

განათება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის წყლის სათავე ნაგებობის 
რემონტი სასაფლაოს შემოღობვა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
ველისპირი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
სარკინეთის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გარე განათების მოწყობა  დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
განახლება

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
სარკინეთის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

განათება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზების 
შეკეთება,სასმელი წყლის 
რეაბილიტაცია

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
ირგანჩაი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
ირგანჩაის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
ხარისხი.სანიტა
რულ‐
ჰიგიენური 
ნორმების 
მაჩვენებელი

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლი მისასვლელი გზის 
რემონტი, სარიტუალო 
აღჭურვილობის შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
კამიშლო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
გუგუთის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე მოსახლეობის 
საცხოვრებელი 
პირობების 
გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
დონის ზრდა; 

გზის 
მდგომარეობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის დებეტის 
დამატება,სარიტუალოAაღჭურვი
ლობის შეძენა

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. 
ლოქჭანდარი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის  
გუგუთის 
ტერიტორიული 
ორგანო

ინდ.მეწარმე ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 

სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების  
მაჩვენებლები 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
არაქართულ დასახლებულ 
სოფლებში შიდა განათების, 
სასმელი წყლის მისასვლელი და 
შიდა გზების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების ჩატარება

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის სოფლები 
ყიზლაჯლო, 
კასუმლო, 
სადახლო, 
კაჩაგნის, დამია‐
გეყარარხის, 
კაპანახჩის, 
ალგეთის, 
ქუთლიარის, 
ყულარის, 
ოფრეთის, 
ახკერპის, 
შაუმიანის, 
შულავრის, 
ხოჯორნი  

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე 1. მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა             2. 
რეინტეგრაციის 
სამინისტრო.

 მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

მარნეულის  
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტშ
ი მცხოვრები 
ნაციონალური 
უმცირესობებისა
თვის 
რეაბილიტირებუ
ლი და 
განათებული 
გზები     
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმება

მარნეულის  
მუნიციპალიტე
ტის სოფლებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების რეაბილიტაცია 
მოხრეშვითი საფარით

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფლები 
წერეთელი, 
ქუტლიარი, 
დამია‐
გეუარარხი, 
შაუმიანი, 
სადახლო 

მარტი ნოემბერი 9 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

 მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ი

შიდა ვაჭრობის, 
აგრობიზნესის 
ფერმერული 
მეურნეობების და 
ტურიზმის 
განვითარების  
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზების 
ინფრასტრუქტ
ურის 
გაუმჯობესება.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია
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დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. წითელი სოფელი‐სოფ. 
ბუდიონოვკა საავტომობილო 
გზის რეაბილიტაცია

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტი

მარტი ნოემბერი 9 თვე 1. რეინტეგრაციის 
სამინისტრო    2. 
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

1. გზების 
დეპარტამენტი          
2. 
მუნიციპალიტეტის 
ინფრასტრუქტურის 
სამსახური

რეინტეგრაციის 
სამინისტროს 
გზების 
დეპარტამენტი

შიდა ვაჭრობის, 
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ხელშეწყობა 

საავტომობილო 
გზების 
ინფრასტრუქტ
ურის 
გაუმჯობესება.
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შემდგომი 
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სოფ. გაჯისაკენტი 
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რეაბილიტაცია 
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მუნიციპალიტე
ტი

მარტი ნოემბერი 9 თვე 1. რეინტეგრაციის 
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რეინტეგრაციის 
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აგრობიზნესის 
ფერმერული 
მეურნეობების და 
ტურიზმის 
განვითარების  
ხელშეწყობა 

საავტომობილო 
გზების 
ინფრასტრუქტ
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გაუმჯობესება.

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

წალკაში გარე განათების 
რეაბილიტაცია

ქ.წალკა მაისი ივლისი 3 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის, 
კეთიმოწყობისა და 
ინფრასტრუქტური
ს განვითარების 
სამსახური

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

წალკაში 
ინფრასტრუქტურ
ის კომპლექსური 
განვითარება;  
სამუშაო 
ადგილების 
გაჩენა; ღამით 
უფრო მეტად 
უსაფრთხო 
ცხოვრება და 
გადაადგილება; 
სოფლის 
მეურნეობის 
პროდუქციის 
წარმოების 
ინტენსიფიკაცია; 
ადამიანების და 
ტვირთების 
გადაადგილების 
გაუმჯობესება 

ახალი ან 
აღდგენილი 
განათების 
მოწყობილობებ
ის რაოდენობა
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რეგიონა
ლური 
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ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

წყლის შიდა ქსელის 
რეაბილიტაცია

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი, სოფ. კოხტა

მაისი ივლისი 3 თვე წალკის 
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ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
სუფთა სასმელი 
წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული 
წყლით 
გამოწვეული 
ინფექციური 
დაავადებების 
რისკის მკვეთრი 
შემცირება; 
მოსახლეობის 
კვების ხარისხის 
გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და 
მცირე და 
საშუალო 
ბიზნესის (მ.შ. 
აგრობიზნესის) 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების და 
სამელიორაციო 
სისტემების 
მოვლა‐შენახვის 
ხარჯების 
შემცირება; 
მოსახლეობის 
ხარჯების 
შემცირება ან 
ბუტლირებული, 
ან ცისტერნებით 
სასმელი წყლის

 ახალი 
მილსადენის 
მშენებლობა; 
შიდა ქსელების 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ‐
ჰიგიენული 
ნორმების 
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები
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წყლის სისტემის რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
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ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქ. წალკის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

წალკა მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
საბეჭისი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. იმერა

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. სანთა

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
თეჯისი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. კუში

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. რეხა

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

გზების რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. ხანდო

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტროს 
საგზაო 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; 
ბიზნესის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა 
და ფერმერული 
მეურნეობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათ
ვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის 
დონის შემცირება; 
ტურიზმისა და 
მასთან 
დაკავშირებული 
სხვა 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
რეგიონის 
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 
გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მარტივი ტიპის სპორტული 
მოედანის დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. ტბეთი

მაისი აგვისტო 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

სპორტის 
განვითარება; 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება; 
სპორტული 
კულტურის 
მოტივაციის 
დონის ზრდა

სპორტსმენების 
რაოდენობა; 
სპორტული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

მარტივი ტიპის სტადიონის 
მშენებლობა

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. აიაზმა

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

სპორტის 
განვითარება; 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება; 
სპორტული 
კულტურის 
მოტივაციის 
დონის ზრდა

სპორტსმენების 
რაოდენობა; 
სპორტული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ხაჩკოვი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
კაბური

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
კიზილკილისა

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ბარაქოვი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
თამალხარაბა

მაისი აგვისტო 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ჩივთქილისა

მაისი აგვისტო 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული კლუბის 
მოწყობა

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐დაბა 
ბედიანი

მაისი აგვისტო 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული ცენტრის გახსნა წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ნარდევანი

4/19/2011 5/26/2011 41 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალგაზრდული ცენტრის გახსნა წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ავრანლო

5.04..2011  4/26/2011 21 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაშ
ი 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

რიტუალების სასახლის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ჩრდილისუბან
ი

აპრილი ივნისი 3 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

რიტუალების სახლის რემონტი წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. ხარება

აპრილი ივნისი 3 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

საოფისე ნაგებობის და 
რიტუალების სახლის რემონტი 

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
არსარვანი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

რიტუალების სასახლის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ბარეთი

მაისი ივლისი 3 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

სკვერის მოწყობა წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ხრამგესი

მაისი აგვისტო 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

რიტუალების სასახლის 
დასრულება

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
თრიალეთი

მაისი აგვისტო 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ოფისის შენობის დასრულება წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. სამება

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ოფისის შენობის რეაბილიტაცია წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
საყდრიონი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

რიტუალების სახლის 
რეაბილიტაცია

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. 
ნარდევანი

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი 
განვითარება

ოფისის რემონტის დასრულება წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი‐სოფ. ბერთა

მაისი სექტემბერ
ი

5 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

გაუმჯობესდება 
სოფლების 
ინფრასტრუქრურ
ული ობიეტების 
მდგომარეობა და 
სოფლად 
მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო 
პირობები; 
პროექტებში 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჩართულობა 
უზრუნველყოფს 
მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობ
ის ამაღლებას.

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

ზურაბ ჟვანიას სახელობის 
სახელმწიფო ადმინისტრირების 
სკოლის ფუნქციონირების 
ხელშეწყობა

ქ. ქუთაისი 01.02.2011 31.12.2011 11 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 
ზურაბ ჟვანიას 
სახელობის 
სახელმწიფო 
ადმინისტრირების 
სკოლა

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში; 
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI); 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
სამცხე‐
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა საჯარო 
სექტორში 
დასაქმების 
მაჩვენებლის 
გაუმჯობესება; 
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა შრომის ბაზარზე 
კონკურენტუნარი
ანობის გაზრდა; 
სახელმწიფო 
სექტორში და 
ადგილობრივ 
თვითმმართველო
ბებში ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა მოზიდვა და 
მათი 
რიცხოვნობის 
ზრდა

სკოლის 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა; 
სკოლის 
წარჩინებით 
კურსდამთავრე
ბულთა 
რაოდენობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

იმ რეგიონების მოთხოვნებსა და 
სპეციფიკაზე ორიენტირებული 
პროფესიული განათლების 
პოლიტიკისა და პროგრამების 
განხორციელება, სადაც დიდი 
რაოდენობით ცხოვრობენ 
ეროვნული უმცირესობები

ქ. ახალციხე, ქ. 
რუსთავი, ქ. 
ახალქალაქი, 
სოფ.კაჭრეთი

01.02.2011 31.12.2011 11 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

პროფესიული 
განათლების 
განვითარების 
სამმართველო

აშშ‐ს 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო (USAID)

პროფესიული 
განათლების 
ხელმისაწვდომობ
ის გაზრდა 
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ათვის და მათი 
დასაქმების 
პერსპექტივების 
გაუმჯობესება

დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
პროფესიული 
განათლების 
ცენტრების 
რაოდენობა; 
სპეციალობების 
რაოდენობა და 
მრავალსახეობა
; 
აბიტურიენტთა 
რაოდენობა; 
მასწავლებელთ
ა რაოდენობა; 
სპეციალობების 
მიხედვით 
სასწავლო 
პროგრამების 
სილაბუსები და 
ხანგძლივობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

”პროფესიული სასწავლებლის 
რეაბილიტაციის” საპრეზიდენტო 
პროგრამის განხორციელება

კახეთის მხარე 01.01.2011 31.12.2011 12 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

პროფესიული 
განათლების 
განვითარების 
სამმართველო

კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტ
ების კულტურისა
და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამსახურები

მასობრივი 
სპეციალობების 
შეძენა, 
დასაქმების 
პერსპექტივა

დასაქმებულთა 
რაოდენობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესოებების 
წარმომადგენელი მოზარდების 
გაგზავნა ანაკლიის საზაფხულო 
ბანაკ ”პატრიოტში”

ანაკლია 25.05.2011 25.10.2011 5 თვე სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო

განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელი 
მოზარდებისა და 
ქართველი 
მოზარდების 
დამეგობრება

საზაფხულო 
ბანაკში 
გაგზავნილი 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლი 
მოზარდების 
რაოდენობა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

ადგილობრივი ფერმერებისათვის 
ტრენინგ‐სემინარის ორგანიზება‐
ჩატარება სოფლის მეურნეობის / 
აგრარულ სფეროში ახალი 
ტექნოლოგიების, პროდუქტების 
და მეთოდების შესახებ  

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი; ქ. 
ახალქალაქი 

21 
ოქტომბე

რი   

21ოქტომბე
რი         

1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;           2) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობ
ის ორგანოები; 4) 
ფერმერთა 
მომსახურების 
ცენტრი 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური; 3) 
ახალქალაქის, 
ნინოწმინდის, 
ბორჯომისა და 
ახალციხის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები და 
საკრებულოები

1) სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;           
2) Mercy Corps 

სოციალურ‐
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
მიზნით, სოფლად 
უმუშევარი 
ახალგაზრდებისა
თვის 
აგრობიზნესის 
წარმართვის 
შესაძლებლობები
ს შესწავლა; 
ადგილობრივი 
ფერმერების 
კვალიფიკაციის 
და უნარ‐ჩვევების 
ამაღლება; 
სოფლად 
დასაქმების 
პრობლემის 
ნაწილობრივი 
გადაჭრა

ტრენინგ‐
სემინარში 
მონაწილე 
ადგილობრივი 
ფერმერების 
რაოდენობა, 
მათი 
აქტიურობის 
ხარისხი, 
ტესტირების‐
შეფასების 
შედეგები



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

ადგილობრივი ფერმერებისათვის 
ტრენინგ‐სემინარის ორგანიზება‐
ჩატარება სოფლის მეურნეობის / 
აგრარულ სფეროში ახალი 
ტექნოლოგიების, პროდუქტების 
და მეთოდების შესახებ  

ქვემო ქართლის
რეგიონი; ქ. 
მარნეული

13 
ოქტომბე

რი 

13 
ოქტომბერ

ი 

1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;           2) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობ
ის ორგანოები; 4) 
ფერმერთა 
მომსახურების 
ცენტრი 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური; 3) 
მარნეულის, 
ბოლნისის, 
დმანისის, წალკის, 
გარდაბნის, თეთრი 
წყაროს 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები და 
საკრებულოები  

1) სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო;           
2) Mercy Corps; 3) 
ფერმერთა 
განვითერების 
ცენტრი

სოციალურ‐
ეკონომიკური 
ინტეგრაციის 
მიზნით, სოფლად 
უმუშევარი 
ახალგაზრდებისა
თვის 
აგრობიზნესის 
წარმართვის 
შესაძლებლობები
ს შესწავლა; 
ადგილობრივი 
ფერმერების 
კვალიფიკაციის 
და უნარ‐ჩვევების 
ამაღლება; 
სოფლად 
დასაქმების 
პრობლემის 
ნაწილობრივი 
გადაჭრა

ტრენინგ‐
სემინარში 
მონაწილე 
ადგილობრივი 
ფერმერების 
რაოდენობა, 
მათი 
აქტიურობის 
ხარისხი, 
ტესტირების‐
შეფასების 
შედეგები

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
მათი დასაქმების 
ხელშეწყობა

უმცირესობების 
წარმომადგენელთა მივლინება 
ქუთაისის ზ.ჟვანიას სახელობის 
სახელმწიფო ადმინისტრირების 
სკოლაში

მუნიციპალიტე
ტების 
გამგეობები

ივლისი აგვისტო 2 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია,  
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო

საჯარო 
მოხელეთა 
მომზადება და 
დასაქმების 
პერსპექტივა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
მათი დასაქმების 
ხელშეწყობა

კახეთის მხარეში წვრილი 
ფერმერული მეურნეობის 
ხელშეწყობის მიზნით 
არაქართველი მეწარმეების 
სწავლება; დაფინანსების, 
კრედიტების და გრანტების 
მოპოვების არსებული პრაქტიკის 
შესწავლა

მუნიციპალიტე
ტების 
გამგეობები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია: 
ადგილობრივი 
თვითმართველობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის და 
რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახურები

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო, 
მოქალაქეთა 
მომსახურეობის 
ბიუროები

გადამზადების 
უზრუნველყოფა, 
ფისკალური 
საქმიანობის 
შესწავლა, 
ფინანსების 
მოძიების 
საშუალებების 
შესწავლა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
მათი დასაქმების 
ხელშეწყობა

ქუთაისის ზ.ჟვანიას სახელობის 
სახელმწიფო  ადმინისტრირების 
სკოლაში ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა გაგზავნის 
ორგანიზება

ახალციხე იანვარი დეკემბერი 12 თვე სამცხე‐ჯავახეთში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულის‐
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

სამხარეო 
ადმინისტრაციის 
სახ.ზედამხედველობ
ის,რეგიონული 
განვითარების 
,ადგილობრივ 
თვითმმართჳელობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუსაობის 
სამსახურები.

განათლებისა  და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

აღნიშნული 
სკოლა ხელს 
შეუწყობს არა 
მარტო  
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებ
ს საშუალება 
მიეცემათ  მიიღონ 
კვალიფიციური 
განათლება  
აგრეთვე 
დაეუფლონ 
სახელმწიფო ენას. 
შემცირდება 
აღნიშნული 
პარამეტრების  
შესაბამისი 
კადრების 
დეფიციტი 

სტუდენტების 
რაოდენობა



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
ინგლისური ენის სწავლება

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა. 
ააიპ. 
საგანმანთლებ
ლო ცენტრი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა. Aააიპ. 
საგანმანთლებლო 
ცენტრი

დმანისის 
საგანმანათლებლ
ო რესურს 
ცენტრი და 
აზერბაიჯანის 
კულტურის 
ცენტრი

ინგლისური ენის 
შესწავლა

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
პროფესიული 
გადამზადება და 
მათი დასაქმების 
ხელშეწყობა

წალკის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის სამედიცინო და 
სოციალური უზრუნველყოფის 
პროგრამის ფარგლებში 
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
შემდეგ კონტინგენტზე: (1) 
სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებზე; (2) ინვალიდთა და 
მოხუცებულთა სპეცინვენტარით 
დახმარება (3)იძულებით 
გადაადგილებულ პირებზე; (4) 
მრავალშვილიან ოჯახებზე

წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქტურისა
და ეკონომიკური 
განვითარების 
სამსახური

წალკის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
ტერიტორიული 
ორგანოების 
რწმუნებულები

წალკის 
მუნიციპალიტეტშ
ი მცხოვრები 
ეთნიკური 
უმცირესობებისა 
და ეკო‐
ემიგრირებულ 
მოსახლეობის 
სოციალური 
პირობების 
გაუმჯობესება

სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური 
რაოდენობა; 
დაფინანსების 
სრული 
მოცულობის 
გამოყოფა/ათვი
სება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
სოციალური და 
რეგიონალური 
მობილობის 
ხელშეწყობა

კომპლექსური პროექტის 
“ახალგაზრდობის განვითარება 
და ჩართულობა” განხორციელება; 
პროექტი სამი ძირითადი 
კომპონენტისგან შედგება: 1) 
რეგიონული ცენტრების გახსნა; 2) 
ახალგაზრდა მეწარმეთა 
განვირების ხელშეწყობა; 3) 
რეგიონებში სახელმწიფოს 
ახალგაზრდული პოლიტიკის 
განხორციელების ხელშეწყობა

დასავლეთი და 
აღმოსავლეთი 
საქართველოს 
რეგიონები: 
ახალგაზრდულ
ი ცენტრები 
აღმოსავლეთ 
რეგიონში ‐  
გორში, 
მარნეულში, 
გურჯაანსა და 
ახალციხეში; 
დასავლეთ 
რეგიონში – 
ლენტეხში, 
ამბროლაურში, 
ბაღდათსა და 
ზუგდიდში

2009 წ. 
სექტემბე

რი

2012 წ. 
სექტემბერ

ი

36 თვე 
(2011 

წელს ‐ 12 
თვე)

სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო

სსიპ “ბავშვთა და 
ახალგაზრდობის 
ეროვნული ცენტრი”

იაპონიის 
სოციალური 
განვითარების 
ფონდი; 
მსოფლიო ბანკი

საქართველოში 
მცხოვრები 
ეთნიკური, 
რეგიონული და 
სოფლის თემთა 
სახელმწიფოს 
სოციალურ, 
ეკონომიკურ და 
პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა; 
საქართველოს 
მასშტაბით 
ახალგაზრდა 
საკითხებზე 
მომუშავე 
ჯგუფებისთვის 
შენობა‐
ნაგებობებისა და 
ბიზნეს‐
ინიციატივებისთვ
ის მცირე 
ფინანსური 
რესურსების 
გამოყოფა; 
საქართველოს 
მასშტაბით 8 
რეგიონული 
ახალგაზრდული 
ცენტრის მოწყობა; 
ცენტრებში 
ადგილობრივი 
ახალგაზრები 
შეძლებენ 
თავისუფალი 
დროის

გრანტის 
ბენიფიციარებს 
წარმოადგენენ 
ახალგაზრდები 
საქართველოს 
ნაკლებად 
განვითარებულ
ი 
რეგიონებიდან 
და ქვეყანაში 
მცოვრები 
ეთნიკური 
ჯგუფების 
წარმომადგენლ
ები; 8 
რეგიონული 
ახალგაზრდულ
ი ცენტრის 
აქტივისტების 
და 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა; 8 
რეგიონული 
ახალგაზრდულ
ი ცენტრის მიერ 
განხორციელებ
ული 
პროექტებისა 
და ცალკეული 
ინიციატივების 
დამატებითი 
ინდიკატორები 
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ლური 
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ცია

5.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
სოციალური და 
რეგიონალური 
მობილობის 
ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის რეგიონში 
ისტორიული და კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების 
შესახებ ინფორმაციის შეგროვების
ხელშეწყობა ადგილობრივი 
ტურიზმის განვითარების 
მიზნით; ახალი ტურისტული 
მარშრუტების შემუშავების 
ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
დმანისი, წალკა

ინვისი‐
აგვისტო 

ინვისი‐
აგვისტო 

3 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 2) სსიპ ‐ 
საქართველოს 
ტურიზმის 
ეროვნული 
სააგენტო; 3) 
დმანისის და 
წალკის 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ტურიზმის 
საინფორმაციო 
ცენტრი

1) ტურისტული 
სააგენტოები, 
ოპერატორები; 2) 
ტურ‐
ოპერატორთა 
ასოციაცია; 3) 
ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
წარმომადგენლებ
ი ‐ 
სასტუმროების, 
რესტორნების, 
მიკროავტობუსებ
ის/ ავტობუსების 
მეპატრონეები

ქვემო ქართლის 
რეგიონში 
ისტორიული და 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ძეგლები 
ინვენტარიზებულ
ია და აღწერილია; 
ქვემო ქართლთში 
ტურისტული 
მომსახურების 
ხარისხი  
გაუმჯობესებულ
ია და  
უსაფრთხოება 
გაზრდილია; 
ტურისტულ 
ობიექტებზე 
მომუშავე 
თანამშრომელთა 
ცოდნა 
გაზრდილია  და 
უნარ–ჩვევები 
განვითარებულია; 
განთავსების 
საშუალებებისა 
და კვების 
ობიექტების 
პერსონალის 
უნარ–ჩვევები 
განვითარებულია

ინვენტარიზაცი
ის 
აღწერილობის 
ხარისხი; ახალი 
ტურისტული 
ობიექტების 
რაოდენობა; 
ახალი 
ტურისტული 
მარშრუტების 
რაოდენობა; 
რეგიონში 
მცირე 
ბიზნესის 
განვითარების 
ზრდის 
მაჩვენებლები; 
ახლად 
დასაქმებულთა 
ინდიკატორები
; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
შემოსავლების 
ზრდის 
მაჩვენებლები 

5. 
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5.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
სოციალური და 
რეგიონალური 
მობილობის 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელი სტუდენტების 
გაცვლითი პროგრამით 
მივლინება საზღვარგარეთის 
სამეცნიერო და სასწავლო 
დაწესებულებებში; 
სტუდენტებისთვის რამდენიმე 
ვარიანტის შეთავაზება 
საზღვარგარეთ სტაჟირებისათვის

ქ. თელავი, 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

2010 წ. 
სექტემბე

რი

2011 წ. 
მაისი

9 თვე თელავის 
უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭო

თელავის 
უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
სამსახური, ხარისხის
უზრუნველყოფის 
სამსახური

თელავთან 
დაძმობილებული
ქალაქების: 
ბიბერახის, 
განჯის,ნიჟინის,  
ფოკშანის და სხვა 
უნივერსიტეტები

ევროპული 
განათლების 
მიღების 
შესაძლებლობა, 
სპეციალური 
ცოდნის 
ამაღლების 
ხელშეწყობა
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ური და 
რეგიონა
ლური 
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5.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
სოციალური და 
რეგიონალური 
მობილობის 
ხელშეწყობა

საცხოვრებელი ადგილის 
მიხედვით ეროვნული 
უმცირესობათა რეგისტრაციისა 
და მათ მიერ საპასპორტო რეჟიმის
დაცვის მდგომარეობის შესწავლა 
ახმეტის, ყვარლის და ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტების 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში; 
ახმეტის, ლაგოდეხის და ყვარლის
მუნიციპალიტეტის გამგეობების 
მიერ ანგარიშის წარდგენა 
საზოგადოებრივი საბჭოსადმი

ახმეტის, 
ყვარლის და 
ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტე
ტები, კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა, 
საზოგადოებრი
ვი საბჭოს 
სხდომა

მარტი აპრილი 2 თვე ახმეტის, ყვარლის 
და ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობების 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
სამსახურები

სამოქალაქო 
რეესტრის 
სამსახურები

მოქალაქეთა 
მობილობის და 
რეგისტრაციის 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება, 
საპასპორტო 
რეჟიმის 
დამრღვევთა 
გამოვლენა, 
ჩაწერის საკითხის 
მოგვარება და 
მხარის 
ხელმძღვანელობი
სადმი შესაბამისი 
რეკომენდაციების 
წარდგენა

ადგილზე 
მუდმივად 
მცხოვრებ და 
სოციალური 
დახმარებით 
მოსარგებლე 
მოქალაქეების 
ზუსტი 
რაოდენობის 
დადგენა
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5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

“ონკოლოგიურ დაავადებათა 
ადრეული დიაგნოსტიკის, 
მკურნალობისა და პრევენციის 
(რეპროდუქციული საკითხები)” 
საინფორმაციო კამპანიის 
წარმართვის ხელშეწყობა

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი; ქ. 
ახალქალაქი 

სექტემბე
რი

სექტემბერ
ი

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;             2) 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობ
ის ორგანოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს 
აპარატი; 3) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური

1) დაავადებათა 
კონტროლის და 
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის 
ეროვნული 
ცენტრი; 2) 
ეროვნული 
სკრინინგ‐
ცენტრი; 3) UNFPA 
Georgia                       

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
დაცვის 
ღონისძიებების 
ხელშეწყობა; 
საქართველოს 
რეგიონებში 
ჯანდაცვის 
სფეროს 
კონკრეტული 
ღონოსძიებების 
შესახებ 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულო
ბის დონის 
ამაღლება; 
სიკვდილიანობის 
კლებისა და 
შობადობის 
ზრდის პროცესის 
ხელშეწყობა; 
ოთხენოვანი 
საინფორმაციო 
მასალების 
გავრცელება; 
სოფლის ექიმების 
კვალიფიკაციის 
და უნარ‐ჩვევების 
დონის ამაღლება

რეგიონში 
დამსწრე 
მოსახლეობის, 
მ.შ. 
ადგილობრივი 
სტუდენტების, 
პედაგოგების, 
ექიმების 
რაოდენობა; 
ადგილობრივი 
მედიით 
ტრანსლირებუ
ლი ტელე‐ და 
რადიო‐
გადაცემების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა; 
საინფორმაციო 
ბუკლეტების 
რაოდენობა, 
გავრცელების 
არეალი, 
ნათარგმნი 
მასალების 
ხარისხი, მათი 
გრაფიკული 
გაფორმება და 
თვალსაჩინოება



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

“ონკოლოგიურ დაავადებათა 
ადრეული დიაგნოსტიკის, 
მკურნალობისა და პრევენციის 
(რეპროდუქციული საკითხები)” 
საინფორმაციო კამპანიის 
წარმართვის ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის
რეგიონი; ქ. 
მარნეული

სექტემბე
რი

სექტემბერ
ი

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;             2) 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობ
ის ორგანოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს 
აპარატი; 3) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური

1) დაავადებათა 
კონტროლის და 
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის 
ეროვნული 
ცენტრი; 2) 
ეროვნული 
სკრინინგ‐
ცენტრი; 3) UNFPA 
Georgia                       

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
დაცვის 
ღონისძიებების 
ხელშეწყობა; 
საქართველოს 
რეგიონებში 
ჯანდაცვის 
სფეროს 
კონკრეტული 
ღონოსძიებების 
შესახებ 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულო
ბის დონის 
ამაღლება; 
სიკვდილიანობის 
კლებისა და 
შობადობის 
ზრდის პროცესის 

რეგიონში 
დამსწრე 
მოსახლეობის, 
მ.შ. 
ადგილობრივი 
სტუდენტების, 
პედაგოგების, 
ექიმების 
რაოდენობა; 
ადგილობრივი 
მედიით 
ტრანსლირებუ
ლი ტელე‐ და 
რადიო‐
გადაცემების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა; 
საინფორმაციო 
ბუკლეტების 
რაოდენობა, 

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

(i) ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების ინფორმირება 
ჯანმრთელობის დაზღვევის 
მედიაციის სამსახურის 
ფუნქციებისა და სერვისის 
შესახებ; (ii) ჯანმრთელობის 
სახელმწიფო პროგრამებით 
დაზღვეულ მოსახლეობასთან 
შეხვედრების ორგანიზება, 
რუსულ ენაზე თარგმნილი 
საინფორმაციო ფურცლის 
გავრცელება; (iii)                       
საინფორმაციო ფურცლის 
გავრცელება მოხდება უშუალოდ 
მოსახლეობასთან შეხვედრების 
დროს, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს 
რეგიონალური ფილიალების 
მეშვეობით

ქვემო 
ქართლის, 
სამცხე‐
ჯავახეთის, 
კახეთის 
რეგიონების 
აზერბაიჯანულ
ენოვანი 
სოფლები

10 
აპრილი

10 
ოქტომბერ

ი

 6 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო

სსიპ  
,,ჯანმრთელობის 
დაზღვევის 
მედიაციის 
სამსახური"

(i) სიღარიბის 
ზღვარს ქვემოთ 
მყოფი, 
აზერბაიჯანულ 
და 
სომხურენოვანი 
მოსახლეობის  
ცნობადობის 
ამაღლება 
სახელმწიფო 
პროგრამის 
ფარგლებში 
დაზღვეულთა 
უფლებებისა და 
მედიაციის 
სამსახურის 
ფუნქციების 
შესახებ; (ii) 
მოსახლეობის 
ხელმისაწვდომობ
ის გაზრდა 
მედიაციის 
სამსახურის 
სერვისის მიმართ  

(i) 5 შეხვედრის 
ორგანიზება 
სამიზნე 
რეგიონებში 
სიღარიბის 
ზღვარს ქვემოთ 
მყოფ 
მოსახლეობასთ
ან; (ii) 3000 
ცალი  
საინფორმაციო 
ფურცლის 
თარგმნა 
რუსულ ენაზე  
და 
მოსახლეობაში 
გავრცელება 



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

საქართველოს 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა მოქალაქეების 
სისტემატიური ინფორმირება 
ქვეყანაში მიმდინარე ჯანდაცვისა 
და სოციალურ სფეროებში 
მიმდინარე რეფორმების და 
მდგომარეობის შესახებ

ქვემო 
ქართლის, 
სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგონები

იანვარი დეკემბერი 12 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო

სსიპ  
,,ჯანმრთელობის 
დაზღვევის 
მედიაციის 
სამსახური"

არასამთავრობო 
ორგანიზაცია  
,,პარტნიორობა 
სოციალური 
ინიციატივებისათ
ვის'' (პროექტის 
ფინანსური 
მხარდაჭერა ‐ აშშ  
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო)

(i) ქვემო 
ქართლისა და 
სამცხე–ჯავახეთი
ს მოსახლეობა 
უკეთ არის 
ინფორმირებული 
ქვეყანაში 
მიმდინარე 
სოციალურ და 
ჯანდაცვის 
საკითხებზე;
(ii) ქვემო 
ქართლისა და 
სამცხე–ჯავახეთი
ს მოსახლეობა 
იცნობს თავის 
უფლებებს, თუ 
როგორ მიიღოს 
კუთვნილი 
სოციალური თუ 
ჯანდაცვითი 
მომსახურება;          
(iii) გაზრდილია 
აღნიშნული 
რეგიონების 
მოსახლეობის 
მეტი ჩართულობა 
სახელმწიფო 
სოციალურ და 
ჯანდაცვით 
პროგრამებში;
(iv) მოსახლეობის 
სოციალური 
კეთილდღეობის 
ზრდა 

(i) 1 მრგვალი 
მაგიდა – ,, 
სამედიცინო 
დაზღვევის 
ხელმისაწვდომ
ობის 
ხელშეწყობა 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ეთნიკური 
სომხებისათვის
; 
(ii) 1 მრგვალი 
მაგიდა – 
“სამედიცინო 
დაზღვევის 
ხელმისაწვდომ
ობის 
ხელშეწყობა 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ეთნიკური 
აზერბაიჯანელ
ებისათვის“;
(iii) 1 სამუშაო 
შეხვედრა – 
ეთნიკურ 
უმცირესობებთ
ან მომუშავე 
არასამთვრობო 
ორგანიზაციები
ს 
წარმომადგენლ
ებთან 
მოსახლეობის 
ინფორმირების 
კონკრეტული



5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხმელშეწყობა

(i) ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების ინფორმირების 
უზრუნველყოფა სოციალური 
სფეროს სახელწიფო  
გარანტიებზე; (ii) საინფორმაციო 
ბუკლეტების მომზადება და 
თარგმნა აზერბაიჯანულ, სომხურ 
და რუსულ ენებზე: 1) 
სახელმწიფო პენსია, 2) 
სოციალური დახმარება 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახებისთვის, 3) თქვენი 
სოციალური მუშაკი; (iii) 
საინფორმაციო ბუკლეტების 
გავრცელება სამიზნე ჯგუფებში 
სოციალური სააგენტოს 
რეგიონალური ფილიალების 
დახმარებით

ქვემო 
ქართლის, 
სამცხე‐
ჯავახეთის, 
კახეთის 
რეგიონების 
აზერბაიჯანულ
ენოვანი 
სოფლები; 
სოციალური 
მომსახურეობი
ს სააგენტოს 
შესაბამისი 
რეგიონული 
ფილიალები 

აპრილი ოქტომბერ
ი

7 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო

სსიპ" სოციალური 
მომსახურების 
სააგენტო"

(i) სამიზნე 
ჯგუფის 
მოსახლეობა 
ინფორმირებული
ა სახელწიფო 
სოციალური 
გარანტიების 
შესახებ; (ii) 
მოსახლეობა 
იცნობს თავის 
უფლებებს 
საპენსიო 
უზრუნველყოფის
, სიღარიბის 
პროგრამაში 
მონაწილეობის 
და სოციალური 
მუშაკის სერვისის 
შესახებ; (iii) 
გაზრდილია 
სამიზნე ჯგუფის 
ჩართულობა და 
მონაწილეობა 
სოციალურ 
პროგრამებში

გადათარგნილი
ა, დაბეჭდილია 
და 
გავრცელებულ
ია 9000 ცალი 
საინფორმაციო 
ბუკლეტი

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.1. ‐ 6.6. სახელმწიფო დღესასწაულებზე 
(თბილისობა, ახალი წლის 
აღსანიშნავი ზეიმი და ა.შ.) 
დაგეგმილ კონცერტებსა და სხვა 
ღონისძიებებში  ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენლების 
მონაწილეობა; თბილისობის 
დღესასწაულზე, თბილისის 
სხვადასხვა უბანში მათ 
სპეციალური კუთხეები 
დაეთმობათ თავიანთი 
ხელოვნების წარმოსაჩენად

თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე თბილისის მერია 
და საკრებულო

საზეიმო 
ღონისძიებებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა, 



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.1. ‐ 6.6. საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში ცალკეული 
პროექტებისა და ინიციატივების 
მხარდაჭერა

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურათა 
შორისი 
დიალოგის 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ეროვნული/ 
ეთნიკური 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
ურთიერთობებ

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.1. ‐ 6.6. გამოფენების, სახალხო 
დღესასწაულების დროს 
ეთნიკური უმცირესობების 
წევრთა ნამუშევრების, სახალხო 
რეწვის ნიმუშების გამოფენების 
და სხვა ღონისძიებების 
ორგანიზება‐ჩატარება კახეთში 
მცხოვრები სხვადასხვა 
ეთნოსების სახალხო და 
რელიგიური დღესასწაულების, 
ტრადიციების და ადათების 
როლის უკეთ წარმოჩენის მიზნით
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
პროცესებში

ლაგოდეხი, 
თელავი, 
ახმეტა, 
ყვარელი 
დ.წყარო, 
გურჯაანი

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე მუნიციპალიტეტის 
გამგეობები, 
საკრებულოები

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო, 
ომბუცმენთან 
არსებული 
ეროვნული 
უმცირესობების 
საბჭო

კულტურისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამსახურები, 
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო

კულტურათაშორ
ისი  დიალოგის 
წარმართვა, 
ტრადიციების და 
წესების 
პოპულარიზაცია, 
თვითმყოფადობი
ს შენარჩუნება

მონაწილეობს 
პრაქტიკულად 
მხარის მთელი 
მოსახლეობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.1. ‐ 6.6. კახეთის მხარეში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების 
კულტურის, ლიტერატურისა და 
პოეზიის საღამოების გამართვა; 
დამოუკიდებლობისა და სხვა 
ეროვნული დღესასწაულების 
მომზადება და აღნიშვნა

შესაბამისი 
მუნიციპალიტე
ტები

თებერვა
ლი

დეკემბერი 11 თვე მუნიციპალიტეტის 
გამგეობები, 
საკრებულოები

კულტურისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამსახურები, 
კულტურის 
ცენტრები

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო, 
თელავის 
სახელმწიფო 
თეატრი

კულტურის, 
ლიტერატურის 
განვითარება

სრული 
ინფორმაცია 
მიეწოდოს 
რეგიონულ 
მედიას



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

ისტორიკოსთა, ეთნოგრაფთა და 
არქეოლოგთა სტუდენტური 
ჯგუფის ექსკურსიის ორგანიზება‐
ჩატარება პანკისის 
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

კახეთის 
რეგიონი, 
პანკისის ხეობა, 
სოფელი 
დუისი

2 
ნოემბერი

2 ნოემბერი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია;    
2) ახმეტის 
მუნიციპალიტეტ
ის გამგეობა; 3) 
ახმეტის რაიონის 
კულტურის 
ცენტრი

კავკასიური 
კულტურის უკეთ 
გაცნობა, 
შენარჩუნება და 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

სტუმრების 
რაოდენობა, 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
რომლებიც 
მიიღებენ 
მონაწილეობას 
და ჩართულნი 
იქნებიან 

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

დუხობორების საქართველოში 
ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით 
170 წლისთავის აღნიშვნა

თბილისი 23 მაისი 23 მაისი 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) საქართველოს 
პარლამენტის 
ეროვნული 
ბიბლიოთეკა; 2) 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"საქართველოს 
რუს ქალთა 
კავშირი"

საქართველოში 
მცხოვრები 
დუხობორების 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
პროცესების 
შემდგომი 
გაღრმავება; მათი 
თემის 
რელიგიური, 
ეთნიკური, 
ლინგვისტიკური, 
კულტურული 
თვითმყოფადობი
ს შენარჩუნება; 
ქართული 

საზეიმო 
ღონისძიებებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
დოკუმენტური 
ფილმის 
ჩვენება 
საქართველოში 
მცხოვრებ 
დუხობორებზე; 
ფოტოსურათებ
ის გამოფენა 

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

ეროვნული უმცირესობების ენის 
დაცვის ხელშეწყობა

ქ. თბილისი  თებერვა
ლი

დეკემბერი 11 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

ოსური ენის 
შემსწავლელი 
საკვირაო სკოლის 
ტრადიციის 
დამკვიდრება, 
სადაც ოსი 
ბავშვები (და სხვა 
ეროვნების 
დაინტერესებულ
ი პირები) 
შეისწავლიან 
ოსურ ენას, მათ 
კულტურას, 
ისტორიას, 
ფოლკლორს, 
კავკასიურ 
ცეკვებს და 
სიმღერას

თბილისის მე‐
11 საჯარო 
სკოლასთან 
არსებულ ოსურ 
საკვირაო 
სკოლაში  
მსმენელთა 
რაოდენობა; 
ოსური  წერისა 
და კითხვის 
გაკვეთილების 
საათების 
რაოდენობა; 
შემოქმედებით
ი წრეების 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

ვაინახური (ქისტური) 
ფოლკლორული კოლექტივის 
მხარდაჭერა; ინსტრუმენტების და
ამუნიციის შეძენა

ახმეტა, დუისი აპრილი მაისი 2 თვე ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამსახური, 
კულტურის ცენტრი

რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახური

ანსამბლის 
მხატვრული 
დონის ამაღლება

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

შემოქმედებითი საღამოს 
ორგანიზება‐ჩატარება; 
ეროვნული უმცირესობების 
სამუსიკო ხელოვნების 
დათვალიერება

თელავი ნოემბერი ნოემბერი 1 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია, 
მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამსახური, 
კულტურის ცენტრი

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო

კულტურათაშორ
ისი  დიალოგის 
გამართვის 
ხელშეწყობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

კახეთის მხარის მხატვართა, 
ხალხური რეწვის ოსტატების და 
შემოქმედთა მხარდაჭერის 
მიზნით გამოფენის ორგანიზება‐
ჩატარება

ქ. თელავი, ქ. 
ყვარელი

7 
ნოემბერი

8 ნოემბერი 2 დღე თელავის, ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობები

თელავის და 
ყვარლის კულტურის
ცენტრი

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო

ხალხური 
შემოქმედების 
წახალისება და 
განვითარება

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

ასურული სახალხო 
დღესასწაული "ხაბნისანი"‐ს 
ორგანიზება‐ჩატარება

გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტი

1 აპრილი 3 აპრილი 3 დღე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

პაატა თეთრაული ასურელების 
კულტურის 
შენარჩუნება და 
ხელშეწყობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

ძაფის რთვის, ქსოვის 
ტრადიციული მეთოდების 
ჩვენება‐დათვალიერება

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი ქ.დმანისი

10 
სექტემბე

რი

10 
სექტემბერ

ი

1  დღე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის, 
განათლების 
კულტურის, 
სპორტის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური 

დმანისის 
მუნიციპალიტეტ
ისტერიტორიულ
ი ორგანოების 
ხელმძღვანელები

ტრადიციული 
დარგების 
პოპულარიზაცია.

ნამუშევრების 
ვიზუალური 
მხარე და 
ხარისხი

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

ხელოვნების დარგების შესწავლა; 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
გაღრმავება; გამოფენა‐
დათვალიერებების ორგანიზება‐
ჩატარება

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი ქ.დმანისი

ივნისი ივნისი 1 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის, 
განათლების 
კულტურის,სპორტი
ს და ახალგაზრდულ 
საქმეთა 
სამსახური.ააიპ 
დმანისის 
კულტურის ცენტრი

ქ.დმანისის 
საგანმანათლებლ
ო რესურსცენტრი

სახვითი 
ხელოვნების 
შესწავლა

ექსპონატების 
რაოდენობა; 
მონაწილეების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

რუსული ხალხური სიმღერების 
შესწავლა და პოპულარიზაცია

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტი ქ.დმანისი

მაისი მაისი 1 თვე  დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა       

ანსამბლი 
'"დმანისური აისი"

ააიპ. დმანისის 
კულტურის 
ცენტრი

ხალხური 
ფოლკლორის 
პოპულარიზაცია

კონცერტების 
რაოდენობა; 
მსმენელტა და 
დამსწრე 
საზოგადოების 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

სოფ. აიაზმაში სომხური 
დღესასწაულის ,,ავასობის" 
ორგანიზებაში და ჩატარებაში 
მხარდაჭერა

სოფ. აიაზმა 16 
ოქტომბე

რი

16 
ოქტომბერ

ი

1 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
მუნიციპალიტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

სომხეთის 
რესპუბლიკის 
კულტურის 
სამინისტრო და 
სომხეთის 
საელჩო 
საქართველოში

ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა;  
სოფელში 
მცხოვრები 
ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობების 
კულტურის 
შენარჩუნებისა და 
განვითარების 
ხელშეწყობა, მათი 
კულტურის 
შესახებ ცოდნის 
გაღრმავება და 
პოპულარიზაცია

ცენტრის 
ღონისძიებების 
რაოდენობა და 
მასშტაბი; 
ცენტრის 
საქმიანობის 
ნოვატორობის 
და 
კრეატიულობი
ს სხვადასხვა 
მაჩვენებლები

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. საკლუბო დაწესებულებებისა და 
სახელოვნებო სკოლების 
ხელშეწყობა

ქ.ახალქალაქი 
ქ.ახალციხე          
ქ.ნინოწმინდა

იანვარი დეკემბერი 12 თვე მუნიციპალიტეტებ
ის გამგეობები

მუნიციპალიტეტები
ს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

ამაღლდება 
მოსახლეობის 
კულტურის 
დონე,შესაძლებე
ლი იქნება 
ტრადიციული 
კულტურული 
ღონისძიებების 
ჩატარება და 
ეთნოსისთვის 
დამახასიათებელ
ი კულტურული 
ტრადიციების 
შენარჩუნება

სახელოვნებო 
სკოლების 
მოსწავლეთა  დ 
პედაგოგთა 
რაოდენობა,სა
ლუბო 
დაწესებულებე
ბში 
ჩატარებული 
ღონისძიებების  
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. სახალხო დღესასწაული‐
ტერიანობა“‐სომხური პოეზიის 
დღე

სოფ.განძა ივნისი ივნისი 1 დღე ნინოწმინდის              
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტები
ს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

შესაძლებელი 
იქნება 
სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ამაღლება,ეროვნუ
ლი 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

მონაწილე 
მხატვრული 
კოლექტივების 
რაოდენობა,მოწ
ვეილი 
სტუმრების 
რაოდენობა,სხვ
ადასხვა 
ეროვნების 
წრმომადგენლ
ობის 
მაჩვენებელი



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. სახალხო დღესასწაული„ვიქტორ 
ჰოვსეფიანის პოეზიის დღე“

სოფ.ეშტია სექტემბე
რი

სექტემბერ
ი

1 დღე ნინოწმინდის              
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტები
ს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

შესაძლებელი 
იქნება 
სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ამაღლება,ეროვნუ
ლი 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

მონაწილე 
მხატვრული 
კოლექტივების 
რაოდენობა,მოწ
ვეილი 
სტუმრების 
რაოდენობა,სხვ
ადასხვა 
ეროვნების 
წრმომადგენლ
ობის 
მაჩვენებელი

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. ახალგაზრდობის ფესტივალი ქ.ნინოწმინდა ივნისი ივნისი 1 თვე ნინოწმინდის              
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

შესაძლებელი 
იქნება 
სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ამაღლება,ეროვნუ
ლი 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

მონაწილე 
მხატვრული 
კოლექტივების 
რაოდენობა,მოწ
ვეილი 
სტუმრების 
რაოდენობა,სხვ
ადასხვა 
ეროვნების 
წრმომადგენლ
ობის 
მაჩვენებელი

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. ეთნოგრაფიული 
ფესტივალი„ჯავახეთის ხმები“

ქ.ნინოწმინდა ოქტომბე
რი

ოქტომბერ
ი

1 კვირა ნინოწმინდის              
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

შესაძლებელი 
იქნება 
სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ამაღლება,ეროვნუ
ლი 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

მონაწილე 
მხატვრული 
კოლექტივების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. „დუხობორთა“ თემის 
დღესასწაული ‐ „თოვლის 
მოფენა“

სოფ.გორელოვკ
ა

ოქტომბე
რი

ოქტომბერ
ი

1 დღე ნინოწმინდის              
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

 შესაძლებელი 
იქნება 
დუხობორთა 
თემის 
რელიგიური და 
კულტურული 
ტრადიციების 
შენარჩუნება

დუხობორთა 
თემის წევრთა 
რაოდენობა, 
მოწვეული 
სტუმრების 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. სახალხო დღესასწაული„ 
ჯივანობა“

სოფ.კარწახი ივნისი ივნისი 1 დღე ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

შესაძლებელი 
იქნება 
სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ამაღლება,ეროვნუ
ლი 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

მოსახლეობის 
რაოდენობა,მოწ
ვეული 
სტუმრების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. ფოლკლორის საერთაშორისო 
ფესტივალი

ქ.ახალქალაქი ივლისი ივლისი 1 კვირა ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამსახურები

შესაძლებელი 
იქნება 
სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ამაღლება,ეროვნუ
ლი 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

ფესტივალის 
მონაწილე 
კოლექტივების 
რაოდნობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. ბოლნისში დაბადებული, 
გამოჩენილი სომეხი საბავშვო 
მწერლის ღაზაროს აღაიანის სახლ‐
მუზეუმში მისი დაბადების დღის 
აღნიშვნა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის რაიონი 
სოფ. ბოლნისი

16 
აპრილი

16 აპრილი 1 დღე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის, 
კულტურის,სპორტი
ს და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

სომხეთის 
რესპუბლიკის 
კულტურის 
სამინისტრო და 
სომხეთის 
საელჩო 
საქართველოში

სომხური 
ლიტერატურისა 
და კულტურის 
პოპულიზაცია

ღონისძიების 
მედიით 
გაშუქება და 
სპეციალური 
რეპორტაჟების 
მოწყობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 
აზერბაიჯანული კულტურის 
დღეების ჩატარება

ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტის დაბა 
თამარისი,   
სოფ. სოფ. 
დარბაზი, 
მამხუტი, 
ტალავერი, 
აკაურთა, 
მუშევანი, 
ნახიდური, 
ცურტავი, 
ჭაპალა, 
სამტრედო, 
სავანეთი, ქვ. 
ბოლნისი, 
ძვ.ქვეში

18 ივნისი 18 ივნისი 1 დღე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის, 
კულტურის,სპორტი
ს და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის 
კულტურის 
სამინისტრო და 
აზერბაიჯანის 
საელჩო 
საქართველოში

აზერბაიჯანული 
ხელოვნებისა და 
კულტურის 
პოპულიზაცია

ღონისძიების 
მედიით 
გაშუქება და 
სპეციალური 
რეპორტაჟების 
მოწყობა 
ადგილობრივ 
ტელევიზიაში.

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.2. ‐ 6.6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიულ ორგანოებში 
აზერბაიჯანული კულტურის 
დღეების ორგანიზება‐ჩატარება

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის 
სოფლებში:ყიზ
ლაჯლოს, 
კასუმლოს, 
სადახლოს, 
კაჩაგნის, დამია‐
გეყარარხის, 
კაპანახჩის, 
ალგეთის, 
ქუტლიარის, 
ყულარის, 
ოფრეთის, 
ახკერპის,შაუმი
ანის.

ივნისი ივნისი 1 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის, 
კულტურის,სპორტი
ს და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის 
კულტურის 
სამინისტრო და 
აზერბაიჯანის 
საელჩო 
საქართველოში

აზერბაიჯანული 
ხელოვნებისა და 
კულტურის 
პოპულიზაცია

RonisZiebis 
mediiT gaSuqeba 
da specialuri 
reportaJebis 
mowyoba 
adgilobriv 
televiziaSi



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის მიმართულებით  
სსიპ‐დავით ბააზოვის სახელობის 
საქართველოს ებრაელთა 
ისტორიულ‐ეთნოგრაფიული 
მუზეუმის საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

ქართულ‐
ებრაელურ 
ისტორიული‐
კულტურული 
ურთიერთობებ
ის შესახებ 
ინფორმაციის 
მოპოვება და 
ცნობიერების 
დონის 
ამაღლება; 
საქართველოს 
ებრაელთა 
არამატერიალუ
რი და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების 
გამოვლენა და 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში 
ინტეგრირება

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის მიმართულებით 
სსიპ‐მირზა ფათალ‐ახუნდოვის 
აზერბაიჯანული კულტურის 
მუზეუმის საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

აზერბაიჯანულ
ი მოსახლეობის 
არამატერიალუ
რი და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების 
გამოვლენა და 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში 
ინტეგრირება



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის მიმართულებით 
სურბნიშნის ტაძრის საპროექტო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ქ. თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ძეგლთა დაცვის 
დეპარტამენტი

საქართველოს 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვის 
ეროვნული 
სააგენტო

ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურათა 
შორისი 
დიალოგის 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ეროვნული/ 
ეთნიკური 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
ურთიერთობებ
ის განვითარება 
და მათი 

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

ცნობილი დაღესტნელი 
ხელოვანის მანაბა მაგომედოვას 
საღამოს ორგანიზება‐ჩატარება 
ყვარლის რაიონში, სადაც 
კომპაქტურად ცხოვრობენ  
ხუნძები (ავარლები)

კახეთის 
რეგიონი, 
ყვარლის  
მუნიციპალიტე
ტი

28 
ოქტომბე

რი

28 
ოქტომბერ

ი

1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ყვარლის  
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა და 
შენარჩუნება, 
უკეთ გაცნობა, 
ქართულ 
საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
მოწვეული 
სტუმრების 
რაოდენობა, 
ხელოვანის 
ნამუშევრების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

ვაინახური საბავშვო ზღაპრების 
თარგმნის, გამოცემის და 
პრეზენტაციის ხელშეწყობა 
ქართულ და ჩეჩნურ ენებზე

ქ.თბილისი იანვარი დეკემბერი 12 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
”კავკასიელ 
ქალთა 
კონგრესი”; 2) 
”კავკასიის 
ფონდი”

კულტურისა და 
ფოლკლორის 
შენარჩუნება და 
მისი გადარჩენის 
ხელშეწყობა; 
ქართველი 
ბავშვებისთვის 
ვაინახური 
ზღაპრების 
გაცნობა  

წიგნების 
რაოდენობა, 
გავრცელების 
არეალი



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3. ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

დუხობორების საქართველოში 
ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით 
სამცხე‐ჯავახეთში 170 წლისთავის
თარიღის აღნიშვნის ფარგლებში 
დუხობორების სოფლებისა და 
კულტურის ძეგლების 
მონახულება

ახალქალაქი 29 ივნისი 29 ივნისი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;           2) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობ
ის ორგანოები

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური

1) ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტ
ის გამგეობა; 2) 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"დემოკრატ 
მესხების 
კავშირი"; 3)  
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"საქართველოს 
რუს ქალთა 
კავშირი"; 4) 
ახალქალაქის 
კულტურის 
სახლი

საქართველოში 
მცხოვრები 
დუხობორების 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
პროცესების 
შემდგომი 
გაღრმავება; მათი 
თემის 
რელიგიური, 
ეთნიკური, 
ლინგვისტიკური, 
კულტურული 
თვითმყოფადობი
ს შენარჩუნება; 
ქართული 
საზოგადოების 
მეტი 
ინფორმირებულო
ბა; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
ტოლერანტობის 
ხარისხის გაზრდა  

საზეიმო 
ღონისძიებებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
დოკუმენტური 
ფილმი 
საქართველოში 
მცხოვრებ 
დუხობორებზე; 
ფოტოსურათებ
ის გამოფენა; 
საზეიმო 
ფოლკლორულ
ი კონცერტი 

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

აშუღის დამკვრელთა კონკურსის 
ორგანიზება‐ჩატარების 
ხელშეწყობა ქვემო ქართლის 
რეგიონის ახალგაზრდებში 

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტე
ტი 

20 
სექტემბე

რი 

20 
სექტემბერ

ი

1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;              2) 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო და 
გამგეობა 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) 
აზერბაიჯანული 
კულტურული 
ცენტრი

უმცირესობების 
მუსიკალური 
ხელოვნების 
პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში 
კულტურული 
განვითარების 
ხელშეწყობა; 
ნიჭიერი 
ახალგაზრდების 
აღმოჩენა

კონკურსის 
მონაწილეთა 
და  დამსწრეთა 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა

ვაინახური ფოლკლორის საღამოს 
ჩატარება თბილისში; 
მონაწილეობას მიიღებენ, როგორც
პანკისელი ქისტები,  ასევე  
ჩრდილოეთ კავკასიაში 
მცხოვრები ჩეჩენი და ინგუში 
შემსრულებლები, 
შემოქმედებითი ჯგუფები და 
პოეტები 

ქ. თბილისი ივლისი აგვისტო 1  თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) "ფოლკლორის 
ცენტრი" გიორგი 
უშიკიშვილის 
ხელმძღვანელობი
თ;             2) 
ტურისტული 
სააგენტო 
”თებულო 
ტური”; 3) 
პანკისელ ქალთა 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
”მარშუა კავკაზ”

ვაინახური 
კულტურის 
შენარჩუნების 
ხელშეწყობა, მისი 
გაცნობა 
ქართული 
საზოგადოებისთვ
ის და 
კულტურული 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

შემოქმედებით
ი ჯგუფების 
რაოდენობა; 
მუსიკალური 
ნომრების 
რაოდენობა; 
მოწვეულ 
სტუმართა 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოს რეგიონებში 
რეაბილიტირებული და 
სახელმწიფოს მიერ 
მხარდაჭერილი ეროვნულ 
უმცირესობათა ბიბლიოთეკების, 
საკლუბო დაწესებულებების, 
სახელოვნებო სკოლების 
მისამართების, ხელმძღვანელი 
პირებისა და საკონტაქტო 
რეკვიზიტების დაზუსტება

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
კულტურის 
ხელშეწყობის 
პროგრამა

ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოები, 
კულტურის 
სამსახურები

ეროვნული 
უმცირესობების 
შესახებ 
ინფორმირებულო
ბა; კონტაქტების 
დამყარება; 
კულტურული 
დიალოგის 
ეფექტური 
წარმართვა

მოწესრიგებულ
ი 
ბიბლიოთეკები
ს, საკლუბო 
დაწესებულებე
ბის, 
სახელოვნებო 
სკოლების 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

აზერბაიჯანელებითა და 
სომხებით კომპაქტურად 
დასახლებულ საქართველოს 
რეგიონებში 
ბიბლიოთეკებისთვის 2‐2 
კომპიუტერის შეძენა

საქართველოს 
რეგიონები; 
ახალქალაქი; 
მარნეული; 
წალკა

1 ივნისი 1 
სექტემბერ
ი

3 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
კულტურის 
ხელშეწყობის 
პროგრამა

ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოები, 
კულტურის 
სამსახურები

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა საერთო 
განათლების 
დონის ამაღლება, 
მათი 
ინტეგრირება 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში

კომპიუტერები
თ აღჭურვული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
ბიბლიოთეკები
ს 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

"ვეფხისტყაოსნის" ჩეჩნური 
თარგმანის გამოცემის და 
პრეზენტაციის ხელშეწყობა

ქ. თბილისი იანვარი დეკემბერი 12 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) ”კავკასიის 
ფონდი”;        2) 
თბილისის 
ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; 
3)  გროზნოს 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ქართული 
კულტურული, 
ფილოსოფიური, 
ზნეობრივი 
ძეგლების უკეთ 
გაცნობა, 
ჩრდილოკავკასიუ
რი 
საზოგადოებისათ
ვის

სტუმრების, 
როგორც 
ჩრდილო 
კავკასიის 
რეგიონებიდან, 
ასევე 
საზღვარგარეთ 
მცხოვრები 
კავკასიური 
დიასპორების 
წარმომადგენლ
ებისა და ამ 
თემაზე 
მომუშავე 
უცხოელი  
მეცნიერების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ქვემო ქართლის და სამცხე‐
ჯავახეთის რეგიონებში 
ჩასახლებული დევნილი 
ბავშვების, აზერბაიჯანელი და 
სომეხი მოსწავლეებისათვის, 
აგრეთვე პანკისის ხეობის 
ახალგაზრდებისათვის, ეკო‐
მიგრანტებისათვის ერთობლივი 
სპორტული თამაშების მოწყობის 
ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
წალკის 
მუნიციპალიტე
ტი; კახეთის 
რეგიონი, 
ახმეტის 
მუნიციპალიტე
ტი; სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი

ივლისი ივლისი 1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;                       
2) სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო;              
2) სამინისტროს 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა 
დეპარტამენტი და 
რეგიონული 
დეპარტამენტი; 3) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური; 4) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტროს 
რეგიონებში 
ახალგაზრდული 
ცენტრები; ივ. 
ჯავახიშვილის 
სტუდენტური 
თვითმმართველო
ბა 

ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურათაშორ
ისი დიალოგის 
ხელშეწყობა; 
მათი შემდგომი 
ინტეგრირება 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში; 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ქართველი, 
სომეხი, 
აზერბაიჯანელი 
და სხვა 
ეროვნების 
ახალგაზრდებსა 
და ბავშვებს 
შორის 
ურთიერთკავშირ
ების დამყარება 
და გაცნობა

სპორტულ 
შეჯიბრებებში 
მონაწილე 
სხვადასხვა 
ეთნიკური 
წარმომავლობი
ს მოზარდ 
ბავშვთა 
რაოდენობა; 
შეჯიბრებებზე 
დამსწრე 
საზოგადოების 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ურთიერთგაცვლითი 
კულტურული ღონისძიებების 
ჩატარების ხელშეწყობა ‐ სამცხე‐ 
ჯავახეთში მცხოვრები მოსწავლე  
ახალგაზრდობისათვის 
ექსკურსიის მოწყობა დავით 
გარეჯში და ალავერდი‐შუამთაში

სამცხე‐ 
ჯავახეთის 
რეგიონი, 
კახეთის 
რეგიონი

17 ივნისი 17 ივნისი 1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
სამცხე‐ ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
კახეთის  სამხარეო 
ადმინისტრაცია  

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი; 3) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური; 4) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

სსიპ ‐ 
საქართველოს 
ტურიზმის 
ეროვნული 
სააგენტო;ივ. 
ჯავახიშვილის 
სტუდენტური 
თვითმმართველო
ბა; 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
”სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი” 

ეროვნული 
უმცირესობების 
ახალგაზრდა 
წარმომადგენელთ
ათვის 
საქართველოს 
თვალსაჩინო 
ისტორიულ‐
რელიგიური 
ძეგლების 
გაცნობა;   
კულტურათაშორ
ისო დიალოგის 
გაღრმავება; 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ქართველი, 
სომეხი, 
აზერბაიჯანელი 
და სხვა 
ეროვნების 
ახალგაზრდების/ 
სტუდენტების 
ურთიერთკავშირ
ების დამყარება, 
გაცნობა, 
დამეგობრება

ექსკურსიაში 
მონაწილე 
სხვადასხვა 
ეთნიკური 
წარმომავლობი
ს 
სტუდენტების 
და 
ახალგაზრდები
ს რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ურთიერთგაცვლითი 
კულტურული ღონისძიებების 
ჩატარების ხელშეწყობა ‐ ქვემო  
ქართლში  მცხოვრები მოსწავლე  
ახალგაზრდობისათვის 
ექსკურსიის მოწყობა ვარძიაში

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
სამცხე‐ 
ჯავახეთის 
რეგიონი

10  ივნისი 10  ივნისი   1  დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
სამცხე‐ ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია  

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი; 3) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური; 4) 
რეგიონული 
განვითარების 
სამსახური

სსიპ ‐ 
საქართველოს 
ტურიზმის 
ეროვნული 
სააგენტო;ივ. 
ჯავახიშვილის 
სტუდენტური 
თვითმმართველო
ბა;  
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
”სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ფონდი” 

ეროვნული 
უმცირესობების 
ახალგაზრდა 
წარმომადგენელთ
ათვის 
საქართველოს 
თვალსაჩინო 
ისტორიულ‐
რელიგიური 
ძეგლების 
გაცნობა;   
კულტურათაშორ
ისო დიალოგის 
გაღრმავება; 
საქართველოში 
მცხოვრები 
ქართველი, 
სომეხი, 
აზერბაიჯანელი 
და სხვა 
ეროვნების 
ახალგაზრდების/ 
სტუდენტების 
ურთიერთკავშირ
ების დამყარება, 
გაცნობა, 
დამეგობრება

ექსკურსიაში 
მონაწილე 
სხვადასხვა 
ეთნიკური 
წარმომავლობი
ს 
სტუდენტების 
და 
ახალგაზრდები
ს რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ახალქალაქის სამხატვრო სკოლის 
მოზარდების ნახატების, ქვემო 
ქართლის ბავშვების ხელნაკეთი 
ნაწარმოებების და ქისტი 
ახალგაზრდა ხელოვანების 
ნამუშევრების გამოფენა‐გაყიდვის
ორგანიზების ხელშეწყობა

ქ.თბილისი, 
ბავშვთა 
სამხატვრო 
გალერეა

20 
ივლისი 

20 ივლისი  1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 2) სამცხე‐
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 4) 
კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) საქართველოს 
პარლამენტის 
ეროვნული 
ბიბლიოთეკა; 2) 
ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტ
ის გამგეობა და 
საკრებულო; 3) 
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის გამგეობა და 
საკრებულო; 4) 
ახალქალაქის 
სამხატვრო 
სკოლა;   5) 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"Union"

ქვეყნის 
სხვადასხვა 
რეგიონებიდან 
მრავალი 
ეროვნების 
ხელოვანი 
ადამიანის 
ურთიერთგაცნობ
ა, გამოცდილების 
გაზიარება, 
დამეგობრება, 
მომავალი 
შემოქმედებითი 
კავშირების 
დამყარება; 
თბილისში 
ქართული 
საზოგადოებისათ
ვის მათი 
შემოქმედების და 
შესაბამისად 
კულტურის უკეთ 
გაცნობა 

გამოფენაში 
მონაწილე 
ახალგაზრდები
ს და 
ხელოვანების 
რაოდენობა; 
გამოფენილი 
ნაწარმოებების 
მრავალფეროვნ
ება; 
ექსპოზიციის 
ჟანრების 
მრავალსახეობა
; ექსპონატების 
რაოდენობა; 
მოსული 
დამთვარიებლე
ბის რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

კავკასიელი ხალხების 
მუჰაჯირობის დღისადმი 
მიძღვნილი საღამოს ორგანიზება‐
ჩატარების ხელშეწყობა 

ქ.თბილისი, 
კავკასიური 
სახლი

21 მაისი  21 მაისი  1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

”კავკასიური 
სახლი”

კავკასიელი 
ხალხების 
ტრაგედიების 
ხსოვნა, არ 
დავიწყება, 
შემწყნარებლობის 
სულისკვეთების 
გაღრმავება

მოწვეული 
სტუმრების 
რაოდენობა, 
მედიით 
გადაცემული 
სიუჟეტების 
რაოდენობა 



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

მუსიკალური ფესტივალი ,,ერთი 
ცის ქვეშ” ორგანიზება და 
ჩატარება

მარნეული 31 მაისი  31 მაისი  1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი; 
კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტ
ის გამგეობა; 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"სამოქალაქო 
განვითარების 
სააგენტო"

ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურათაშორ
ისო დიალოგის 
ხელშეწყობა; 
ქვემო ქართლის 
მრავალეთნიკური 
მოსახლეობის 
კულტურული 
ურთიერთობების 
განვითარება და 
მათი შემდგომი 
ინტეგრირება 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში

სხვადასხვა 
ეროვნულ/ეთნ
იკური 
წარმომავლობი
ს მონაწილე 
მოზარდი 
მუსიკალური 
სკოლების 
ბავშვთა 
რაოდენობა; 
დამსწრეების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ერევანში, მხითარ სებასტაცის 
სახელობის საგანმანათლებლო 
ცენტრში ქართული ენის 
დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო 
ღონისძიების მოწყობა

ერევანი, 
სომხეთის 
რესპუბლიკა

იანვარი 11 ივნისი 5,5 თვე თბილისის მერია 
და საკრებულო

მხითარ 
სებასტაცის 
სახელობის 
საგანმანათლებლ
ო ცენტრის 
დირექცია; 

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა

სოფელ შაუმიანში მცხოვრები 
სომეხი მოზარდებისა და ლიახვის
ხეობიდან დევნილი მოზარდების 
ერთობლივი აქტივობები 
"სამოქალაქო აქტიურობის 
პროგრამის" ფარგლებში

ქ. თბილისი  იანვარი დეკემბერი 12 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი განათლების
განვითარების 
სამმართველო

სოფელ შაუმიანში 
მცხოვრები 
სომეხი 
მოზარდებისა და 
ლიახვის 
ხეობიდან 
დევნილი 
მოზარდების 
დამეგობრება, 
კულტურათა 
გაზიარება

პროგრამაში 
ჩართულ 
მოზარდთა 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ბოლნისის საერთაშორისო 
ტურნირის ჩატარება ჭიდაობა 
ძიუდოში, სომხეთისა და 
აზერბაიჯანის სპორტსმენთა 
მოწვევით

ქ. ბოლნისი 12 
თებერვა

ლი

13 
თებერვალ

ი

2  დღე 1.ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა    2.ა.ა.ი.პ 
,,ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის: 
სპორტულ‐
გამაჯანსაღებელიკ
ომპლექსი

1. აზერბაიჯანის 
სპორტის 
სამინისტრო 2. 
სომხეთის სპორტის 
სამინისტრო

1. აზერბაიჯანის 
სპორტის 
სამინისტრო 2. 
სომხეთის 
სპორტის 
სამინისტრო

ამიერკავკასიაში 
მცხოვრებ 
ხალხთა 
კულტურულ‐
სპორტული 
დაახლოება; 
ახალგაზრდებს 
შორის ჯანსაღი 
ცხოვრების  წესის 
დამკვიდრება  

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიულ ორგანოებში 
დაგეგმილი სპორტული 
ღონისძიებების ორგანიზება‐
ჩატარება

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის 
ტერიტორიულ 
ორგანოებში: 
ყაჩაგნის, 
ალგეთის, 
კაპანახჩის, 
სოფლებში 
დაგეგმილიასპ
ორტული 
მოედნების 
რეაბილიტაცია.

თებერვა
ლი

თებერვალ
ი

1 თვე 1.ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა    2.ა.ა.ი.პ 
,,ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის: 
სპორტულ‐
გამაჯანსაღებელიკ
ომპლექსი

1) საქართველოს 
სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო; 2) 
აზერბაიჯანის 
სპორტის 
სამინისტრო

ამიერკავკასიაში 
მცხოვრებ 
ხალხთა 
კულტურულ‐
სპორტული 
დაახლოება; 
ახალგაზრდებს 
შორის ჯანსაღი 
ცხოვრების  წესის 
დამკვიდრება  



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

წალკის მუნიციპალიტეტში 
საერთაშორისო ტურნირის 
ჩატარება ჭიდაობა ძიუდოში, 
სომხეთისა და აზერბაიჯანის 
სპორტსმენთა მოწვევით

წალკა 16 
ოქტომბე

რი

16 
ოქტომბერ

ი

1 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა; 
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

გამგეობის 
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

აზერბაიჯანის 
სპორტის 
სამინისტრო; 
სომხეთის 
სპორტის 
სამინისტრო

ამიერკავკასიაში 
მცხოვრებ 
ხალხთა 
კულტურულ‐
სპორტული 
დაახლოება 
ახალგაზრდებს 
შორის ჯანსაღი 
ცხოვრების  წესის 
დამკვიდრება; 
სპორტული 
ტურნირის 
პოპულარიზაცია 
ამიერკავკასიაში  
მცხოვრები 
ახალგაზრდა 
სპორტსმენთა 
დამეგობრება 

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა თსუ‐ს 200 
სტუდენტისათვის 2 ექსკურსიის 
ორგანიზება‐ჩატარება

ბოდბე, 
სიღნაღი

მაისი მაისი 4 დღე სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო

ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
დეპარტამენტი

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ქართველ და 
ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელ 
სტუდენტებს 
შორის კავშირების 
დამყარება, 
საქართველოს 
ისტორიის, 
კულტურის, 
ღირშესანიშნაოებ
ების და კახეთის 
უკეთ გაცნობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.4 ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა სტუ‐ს 100 
სტუდენტისათვის 1 ექსკურსიის 
ორგანიზება‐ჩატარება

ბოდბე, 
სიღნაღი

2 ივლისი 3 ივლისი 2 დღე სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
სამინისტრო

ახალგაზრდობის 
საქმეთა 
დეპარტამენტი

საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

ქართველ და 
ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელ 
სტუდენტებს 
შორის კავშირების 
დამყარება, 
საქართველოს 
ისტორიის, 
კულტურის, 
ღირშესანიშნაოებ
ების და კახეთის 
უკეთ გაცნობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.5 საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის მიმართულებით  
სსიპ თბილისის ალ. 
გრიბოედოვის სახ. რუსული 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

საქართელოში 
რუსული 
კულტურის 
შენარჩუნება ‐ 
განვითარება;  
არამატერიალუ
რი და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების 
გამოვლენა და 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში 
ინტეგრირება



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.5 საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის მიმართულებით 
სსიპ‐თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სომხური 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის მხარდაჭერა 

ქ. თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

საქართელოში 
სომხური 
კულტურის 
შენარჩუნება ‐ 
განვითარება;  
არამატერიალუ
რი და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების 
გამოვლენა და 
ქართულ 
კულტურულ 
სივრცეში 
ინტეგრირება

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.5 საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის მიმართულებით 
სსიპ‐თბილისის ჰეიდარ ალიევის  
სახელობის აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო დრამატიული 
თეატრის მხარდაჭერა 

ქ. თბილისი 1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

საქართელოში 
აზერბაიჯანულ
ი კულტურის 
შენარჩუნება ‐ 
განვითარება;  
არამატერიალუ
რი და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების 
გამოვლენა და 
ქართულ 
კულტურულ 



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.5 საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 
საქართველოს რეგიონებში 
თანამედროვე, კლასიკური და 
ფოლკლორული მუსიკის 
კონცერტების გამართვა

საქართველოს    
რეგიონები,        
წალკა,         
ახალქალაქი

მაისი ოქტომბერ
ი

6‐7 დღე 
მაისში 
და 

ოქტომბე
რში

კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
კულტურის 
ხელშეწყობის 
პროგრამა

ადგილობრივი    
თვითმმართველო
ბის ორგანოები; 
სამოქალაქო      
განვითარების    
სააგენტო (CiDA)

ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურულ 
სივრცეში  
ინტეგრაცია; 
კლასიკური და 
ფოლკლორული 
მუსიკის 
პოპულარიზაცია

კონცერტებში 
მონაწილე 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა და 
კონცერტებზე 
დამსწრეთა 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები; 
გამოხმაურებებ
ი კონცერტებში 
მათი 
მონაწილეობის 
ეფექტურობაზე

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.5 საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

მესტიის ფოლკლორის 
ფესტივალში მონაწილე ეროვნულ
უმცირესობათა 
წარმომადგენლების მხარდაჭერა 

სვანეთის 
რეგიონი, დაბა 
მესტია

20 
აგვისტო

30 აგვიტო 10 დღე კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
კულტურის 
ხელშეწყობის 
პროგრამა

ფოლკლორის 
ეროვნული 
ცენტრი

ეროვნული 
უმცირესობების 
მიერ საკუთარი 
ტრადიციების, 
ფოლკლორის 
წარმოჩენა, 
ინტეგრირება 
საერთო 
კულტურულ 
სივრცეში

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
ფოლკლორის 
პოპულარიზაც
იის 
მაჩვენებლები 
გამოხატული 
მასმედიის 
საშუალებებით



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

კავკასიელი ხალხების მასობრივი 
გასახლებების, ჩეჩნებისა და 
ინგუშების დეპორტაციის 67‐ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საღამოს ორგანიზება‐ჩატარების 
ხელშეწყობა 

ქ. თბილისი 23 
თებერვა

ლი

23 
თებერვალ

ი

 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) ”კავკასიის 
ფონდი”; 2) 
”კავკასიური 
სახლი”

კავკასიელი 
ხალხების, 
ტრაგედიების 
ხსოვნა, არ 
დავიწყება, 
შემწყნარებლობის 
სულისკვეთების 
გაღრმავება

მოწვეული 
სტუმრების 
რაოდენობა, 
მედიით 
გადაცემული 
სიუჟეტების 
რაოდენობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

ქისტი სასულიერო მოღვაწის, 
პანკისის ხეობაში ისლამის 
ფუძემდებლის, გებიშ ჰაჯისადმი 
(ვინც პანკისის ხეობიდან ფეხით 
წავიდა საუდის არაბეთში, 
მოილოცა მექა და ჰაჯის წოდებით
დაბრუნდა) მიძღვნილი 
რელიგიური ხასიათის 
კონფერენციის ორგანიზება‐
ჩატარება დუისის საჯარო 
სკოლაში

კახეთის 
რეგიონი, 
ახმეტის 
მუნიციპალიტე
ტი, პანკისის 
ხეობა, სოფელი 
დუისი

30 
სექტემბე

რი   

30 
სექტემბერ

ი   

1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;           2) 
კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო და 
გამგეობა 

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობი
სა და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

1) თბილისის 
ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი;     
2) თელავის 
ი.გოგებაშვილის 
სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი;     
3) 
არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
”ახალგაზრდა 
კავკასიელი”

ისტორიულ‐
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვა და 
შენარჩუნება, 
ქართული და 
ვაინახური 
საზოგადოებისათ
ვის უკეთ გაცნობა

მონაწილე 
აკადემიური 
წრეების 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა, 
კონფერენციის 
მოხსენებების 
და 
საკონფერენციო 
თემატიკის 
მრავალფეროვნ
ება, მოწვეულ 
სტუმრების 
რაოდენობა, 
მედიით 
გაშუქებული 
სიუჟეტების 
რაოდენობა



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

საქართველოში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელების ისტორიული 
სამშობლოსა და საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღესთან 
დაკავშირებული ღონისძიების 
ორგანიზება‐ჩატარების 
ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
ქ.მარნეული

27 მაისი  27 მაისი    1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;                       
2) ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 3) 
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო და 
გამგეობა

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

1) აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის 
საელჩო 
საქართველოში; 
2) 
აზერბაიჯანული 
კულტურული 
ცენტრი 

საქართველოში 
მცხოვრები 
აზერბაიჯანელებ
ისა და 
ქართველების 
ურთიერთკავშირ
ების, 
ურთიერთპატივი
სცემის და 
ურთიერთტოლე
რანტობის 
გაძლიერება

სტუმრების 
რაოდენობა; 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
რომელიც 
მიიღებს 
მონაწილეობას 
და ჩართულნი 
იქნება 
ღონისძიებაში

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

მრგვალი მაგიდის ორგანიზება‐
ჩატარება "ქალი ‐ ეროვნულ 
ტრადიციებში"

საქართველოს 
პარლამენტის 
ეროვნული 
ბიბლიოთეკა

18 
ოქტომბე

რი

18 
ოქტომბერ

ი

1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო  

საქართველოს 
პარლამენტთან 
არსებული 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო; 
საქართველოს 
პარლამენტის 
ეროვნული 
ბიბლიოთეკა; 
საერთაშორისო 
ფონდი "ლეა"; 
ებრაელ ქალთა 
საბჭო



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

"ჩეჩნური ენის 
თვითმასწავლებელი 
სახელმძღვანელო 
უცხოელებისათვის" 
(ოთხენოვანი: ჩეჩნური‐ქართული‐
რუსული‐ინგლისური) შექმნა, 
ელექტრონული ფერადი ვერსიის 
მომზადება და ინტერნეტით 
გავრცელება

თბილისი 2009 წ. 
სექტემბე

რი

2011 წ. 
დეკემბერი

28 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო  

კემბრიჯის 
უნივერსიტეტი

ჩეჩნური ენის 
თვითმყოფადობი
ს შენარჩუნება; 
ჩეჩნური ენის 
შესწავლის 
ფართო 
პოპულარიზება; 
ქართულენოვანი, 
რუსულენოვანი 
და 
ინგლისურენოვან
ი 
მოსწავლეებისათვ
ის, 
სტუდენტებისათვ
ის, 
მაგისტრებისათვი
ს, 
დოქტორანტებისა
თვის, სხვა 
მსურველთათვის 
ჩეჩნური ენის 
შესწავლის 
გაადვილება; 
ქართველ და 
ჩეჩენ ხალხთა 
შორის 
ურთიერთობების 
გაღრმავება

1000‐
გვერდიანი 
ელექტრონული 
ფერადი 
გამოცემა; 
ინტერნეტით 
ფართო 
გავრცელება

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

ნოვრუზ ბაირამთან 
დაკავშირებით აღმოსავლური 
ხელოვნების ნიმუშების და 
ხალიჩების გამოფენა მირზა 
ფათალი ახუნდოვის სახელობის 
მუზეუმში და საზეიმო მიღების 
გამართვა აზერბაიჯანული 
ინტელიგენციისა და 
საქართველოში აკრედიტებული 
დიპლომატიური კორპუსის 
მონაწილეობით

თბილისი 18 მარტი 24 მარტი 6 დღე თბილისის მერია 
და საკრებულო

მირზა ფათალი 
ახუნდოვის 
სახელობის 
მუზეუმის 
დირექცია; 

გამოფენაში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა, 
ექსპონატების 
რაოდენობა და 
მრავალფეროვნ
ება, დამსწრე 
სტუმრების 
რაოდენობა და 
ინტერესი



6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

ვაინახური (ქისტური) ენისა და 
ტრადიციების დაცვისა და 
განვითარების ღონისძიებათა 
შესახებ პანკისის ხეობის 
მცხოვრებთა მაგალითზე

პანკისის 
ხეობის 
სოფლები, 
კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცი
ა, 
საზოგადოებრი
ვი საბჭო, ქ. 
თელავი

7 ივნისი 17 ივნისი 10 დღე კახთის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

ადგილობრივი 
თვითმართველობისა
და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობის 
სამსახური

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ვაინახური ენის 
და 
თვითმყოფადობი
ს შენარჩუნება, 
ქართულ წეს‐
ჩვეულებების 
გაცნობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

კახეთის მხარის კულტურულ‐
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისათვის სხვა 
ეთნოსების შესახებ 
საინფორმაციო მასალების 
მიწოდება

ქ. თელავი, 
საზოგადოებრი
ვი საბჭო

1 იანვარი 31 
დეკემბერი

12 თვე კახეთის სამხარეო 
ადმინისტრაციასთა
ნ არსებული 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

ადგილობრივი 
თვითმართველობისა
და სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობისა და 
რეგიონალური 
განვითარების 
სამსახურები

რეგიონალური 
განვითარების 
სააგენტო.

სხვა ეთნოსების 
ცნობადობის 
ამაღლება, 
კულტურის, 
ისტორიის, 
რელიგიის 
გაცნობა

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყ
ოფადობ
ის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობების 
კულტურის, 
ისტორიის, ენისა და 
რელიგიის შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის გაღრმავება 
და ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებებად 
მათი წარმოჩენა

26 მაისს აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის 
დამოუკიდებლობის დღისთვის 
მიძღვნილი სადღესასწაულო 
ღონისძიების ორგანიზება‐
ჩატარება

მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტი, კულტურის
სახლი

26 მაისი 26 მაისი 1  დღე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურის, 
სპორტის და 
ახალგაზრულ 
საქმეთა სამსახური

აზერბაიჯანის 
ლიტერატურისა 
და კულტურის 
პოპულიზაცია

ღონისძიების 
მედიით 
გაშუქება და 
სპეციალური 
რეპორტაჟების 
მოწყობა



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის ქვემო ქართლის 
რეგიონში გასვლითი სხდომის 
ორგანიზება; თემატური 
შეხვედრები სახალხო 
დამცველთან  არსებული 
ეთნიკური უმცირესობების 
საბჭოს წევრებთან, რეგიონში 
მოქმედ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, რეგიონულ 
მედიასთან, სამხარეო 
ადმინისტრაციის და 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
წარმომადგენლებთან, 
სამინისტროების, სააგენტოების, 
სსიპ‐ების და სხვა უწყებების 
ტერიტორიული ორგანოების 
წარმომადგენლებთან

მარნეული 29 
აპრილი

29 აპრილი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიაში 
შემავალი უწყებები; 
3) ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 

7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის კახეთის რეგიონში 
გასვლითი სხდომის ორგანიზება; 
თემატური შეხვედრები სახალხო 
დამცველთან  არსებული 
ეთნიკური უმცირესობების 
საბჭოს წევრებთან, რეგიონში 
მოქმედ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, რეგიონულ 
მედიასთან, სამხარეო 
ადმინისტრაციის და 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
წარმომადგენლებთან, 
სამინისტროების, სააგენტოების, 
სსიპ‐ების და სხვა უწყებების 
ტერიტორიული ორგანოების 
წარმომადგენლებთან

თელავი 17 ივნისი 17 ივნისი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიაში 
შემავალი უწყებები; 
3) კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის სამცხე‐ჯავახეთის 
რეგიონში გასვლითი სხდომის 
ორგანიზება; თემატური 
შეხვედრები სახალხო 
დამცველთან  არსებული 
ეთნიკური უმცირესობების 
საბჭოს წევრებთან, რეგიონში 
მოქმედ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, რეგიონულ 
მედიასთან, სამხარეო 
ადმინისტრაციის და 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების
წარმომადგენლებთან, 
სამინისტროების, სააგენტოების, 
სსიპ‐ების და სხვა უწყებების 
ტერიტორიული ორგანოების 
წარმომადგენლებთან

ახალციხე 1 ივლისი 1 ივლისი 1 დღე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიაში 
შემავალი უწყებები; 
3) ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების ქვემო 
ქართლის რეგიონში 
ადგილობრივი შეხვედრების 
ციკლის ორგანიზება‐ჩატარება 
განათლების თემატური 
მიმართულების მიხედვით; 
რეგიონალურ ტელევიზიებში 
განათლების სფეროში თოქ‐შოუს 
მომზადება‐ჩაწერა‐ეთერში 
გაშვება                

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
მარნეული, 
ბოლნისი

4 
ნოემბერი

4 ნოემბერი 1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს სსიპ‐
ები და სააგენტოები  

1) სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო; 2) 
რეგიონალური 
ტელევიზიები; 3) 
საგანმანათლებლ
ო რესურს‐
ცენტრები

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
სკოლის 
მოსწავლეების 
და 
აბიტურიენტებ
ის რაოდენობა, 
სკოლის 
დირექტორების
, 
მასწავლებლებ
ის და 
სამეურვეო 
საბჭოს 
წევრების 
რაოდენობა, 
მუნიციპალიტე
ტებში 
საგანმანათლებ
ლო რესურს‐ 
ცენტრების 
თანამშრომელ
თა რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების სამცხე‐
ჯავახეთის რეგიონში 
ადგილობრივი შეხვედრების 
ციკლის ორგანიზება‐ჩატარება 
განათლების თემატური 
მიმართულების მიხედვით; 
რეგიონალურ ტელევიზიებში 
განათლების სფეროში თოქ‐შოუს 
მომზადება‐ჩაწერა‐ეთერში 
გაშვება                

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი, 
ახალქალაქი, 
ახალციხე

23 
სექტემბე

რი  

23  
სექტემბერ

ი

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; 3) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს სსიპ‐
ები და სააგენტოები  

1) სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო; 2) 
რეგიონალური 
ტელევიზიები; 3) 
საგანმანათლებლ
ო რესურს‐
ცენტრები

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
სკოლის 
მოსწავლეების 
და 
აბიტურიენტებ
ის რაოდენობა, 
სკოლის 
დირექტორების
, 
მასწავლებლებ
ის და 
სამეურვეო 
საბჭოს 
წევრების 
რაოდენობა, 
მუნიციპალიტე
ტებში 
საგანმანათლებ
ლო რესურს‐ 
ცენტრების 
თანამშრომელ
თა რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების ქვემო 
ქართლის რეგიონში 
ადგილობრივი შეხვედრების 
ციკლის ორგანიზება‐ჩატარება 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის თემატური 
მიმართულების მიხედვით; 
რეგიონალურ ტელევიზიებში 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სფეროში თოქ‐შოუს 
მომზადება‐ჩაწერა‐ეთერში 
გაშვება                

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
მარნეული, 
ბოლნისი

12 
ოქტომბე

რი 

12 
ოქტომბერ

ი 

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს 
აპარატი   

1) სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო; 2) 
რეგიონალური 
ტელევიზიები; 3) 
ადგილობრივი 
საავადმყოფოების
და 
ამბულატორიები
ს ადმინისტრაცია

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
სამედიცინო 
საზოგადოების, 
ადგილობრივი 
ამბულატორიებ
ის და 
საავადმყოფო‐ 
პოლიკლინიკუ
რი 
გაერთიანებები
ს ექიმების 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების სამცხე‐
ჯავახეთის რეგიონში 
ადგილობრივი შეხვედრების 
ციკლის ორგანიზება‐ჩატარება 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის თემატური 
მიმართულების მიხედვით; 
რეგიონალურ ტელევიზიებში 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სფეროში თოქ‐შოუს 
მომზადება‐ჩაწერა‐ეთერში 
გაშვება

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი, 
ახალქალაქი, 
ახალციხე

5 
ოქტომბე

რი

5 
ოქტომბერ

ი

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი;            2) 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს 
აპარატი   

1) სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო; 2) 
რეგიონალური 
ტელევიზიები; 3) 
ადგილობრივი 
საავადმყოფოების
და 
ამბულატორიები
ს ადმინისტრაცია

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
სამედიცინო 
საზოგადოების, 
ადგილობრივი 
ამბულატორიებ
ის და 
საავადმყოფო‐ 
პოლიკლინიკუ
რი 
გაერთიანებები
ს ექიმების 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების ქვემო 
ქართლის რეგიონში 
ადგილობრივი შეხვედრების 
ციკლის ორგანიზება‐ჩატარება 
კულტურის თემატური 
მიმართულების მიხედვით; 
რეგიონალურ ტელევიზიებში 
კულტურის სფეროში თოქ‐შოუს 
მომზადება‐ჩაწერა‐ეთერში 
გაშვება                

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
მარნეული, 
ბოლნისი

18 
ნოემბერი

18 
ნოემბერი 

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი
2) კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი

1) სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო; 2) 
რეგიონალური 
ტელევიზიები

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
კულტურის 
მუშაკების, 
ადგილობრივი 
კულტურული 
დაწესებულებე
ბის 
თანამშრომელ
თა რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრების სამცხე‐
ჯავახეთის რეგიონში 
ადგილობრივი შეხვედრების 
ციკლის ორგანიზება‐ჩატარება 
კულტურის თემატური 
მიმართულების მიხედვით; 
რეგიონალურ ტელევიზიებში 
კულტურის სფეროში თოქ‐შოუს 
მომზადება‐ჩაწერა‐ეთერში 
გაშვება

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონი, 
ახალქალაქი, 
ახალციხე

9 
სექტემბე

რი 

9 
სექტემბერ

ი 

1 თვე 1) რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი
2) კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო; 3) 
სამცხე‐ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო; 2) 
ხელოვნებისა და 
განათლების 
დეპარტამენტი

1) სახალხო 
დამცველთან 
არსებული 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საბჭო; 2) 
რეგიონალური 
ტელევიზიები

ადგილებზე 
პრობლემატიკის 
გაცნობა, მათი 
გადაჭრის გზების 
განსაზღვრა; ახალ 
ნორმებზე, 
წესებზე, 
მიდგომებზე, 
ინოვაციებზე 
ინფორმაციის 
მიწოდება 

შეხვედრებზე 
დამსწრე 
კულტურის 
მუშაკების, 
ადგილობრივი 
კულტურული 
დაწესებულებე
ბის 
თანამშრომელ
თა რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა, 
ადგილობრივი 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციები
ს და მედიის 
წარმომადგენე
ლთა 
რაოდენობა 

7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

კახეთის რეგიონში ეროვნული 
უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებულ ურბანულ 
ცენტრებში, თემებში და 
სოფლებში არსებული 
პრობლემატიკის შესწავლა, 
რეკომენდაციების შემუშავება და 
კონკრეტული ღონისძიებების 
დაგეგმვა‐განხორციელება

კახეთის 
რეგიონი, 
პანკისის 
ხეობის 
ქისტური და 
ოსური 
სოფლები 
(ჯოყოლო, 
ბირკიანი, 
წინუბანი, 
ქორეთი), 
სოფლები 
ყიტაანი და 
ჯუგაანი, 
კაბალა, 
უზუნთალა, 
ბაისუბანი, 
ყარაჯალა

აპრილი ოქტომბერ
ი

8 თვის 
განმავლ
ობაში

რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო  

1) კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია;    
2) ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოები

ადგილობრივი 
მოსახლეობის ‐ 
ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა  პრობლემის 
იდენტიფიცირება
, მათი გადაჭრის 
ხელშეწყობა

შეხვედრებზე 
მონაწილე 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა; 
იდენტიფიცირე
ბული 
პრობლემატიკი
ს მაჩვენებლები



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

ქვემო ქართლის რეგიონში 
ეროვნული უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 
ურბანულ ცენტრებში, თემებში 
და სოფლებში არსებული 
პრობლემატიკის შესწავლა, 
რეკომენდაციების შემუშავება და 
კონკრეტული ღონისძიებების 
დაგეგმვა‐განხორციელება

ქვემო ქართლის
რეგიონის 
მასშტაბით 

აპრილი ოქტომბერ
ი

8 თვის 
განმავლ
ობაში

რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო  

1) სამცხე‐ 
ჯავახეთის  
სამხარეო 
ადმინისტრაცია;    
2) ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოები

ადგილობრივი 
მოსახლეობის ‐ 
ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა  პრობლემის 
იდენტიფიცირება
, მათი გადაჭრის 
ხელშეწყობა

შეხვედრებზე 
მონაწილე 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა; 
იდენტიფიცირე
ბული 
პრობლემატიკი
ს მაჩვენებლები

7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

სამცხე‐ჯვახეთის რეგიონში 
ეროვნული უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 
ურბანულ ცენტრებში, თემებში 
და სოფლებში არსებული 
პრობლემატიკის შესწავლა, 
რეკომენდაციების შემუშავება და 
კონკრეტული ღონისძიებების 
დაგეგმვა‐განხორციელება

სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონის 
მასშტაბით 

აპრილი ოქტომბერ
ი

8 თვის 
განმავლ
ობაში

რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო  

1) ქვემო ქართლის
სამხარეო 
ადმინისტრაცია;    
2) ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოები

ადგილობრივი 
მოსახლეობის ‐ 
ეროვნული/ეთნიკ
ური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთ
ა  პრობლემის 
იდენტიფიცირება
, მათი გადაჭრის 
ხელშეწყობა

შეხვედრებზე 
მონაწილე 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
რაოდენობა; 
იდენტიფიცირე
ბული 
პრობლემატიკი
ს მაჩვენებლები



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

ეროვნული კონცეფციის 2010 წ. 
სამოქმედო გეგმის შესრულების 
შედეგების მონიტორინგის 
პროცესის ხელშეწყობა; 
მონიტორინგის რეკომენდაციების
გათვალისწინება; სახელმწიფო 
დაწესებულებების და 
ინსტიტუციების საქმიანობის 
სრულყოფა    

ქვემო ქართლის
და სამცხე‐
ჯავახეთის 
რეგიონები

მარტი ნოემბერი 9 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

ქვემო ქართლის 
და სამცხე 
ჯავახეთის 
რეგიონების 
მუნიციპალიტეტ
ების 
საკრებულოები 
და გამგეობები; 
პროექტი 
„მულტიეთნიკურ
ი ნდობის 
მშენებლობის 
ქსელი“ /პროექტი 
ხორციელდება 
ნდობის 
აღდგენისა და 
ადრეული 
რეაგირების 
მექანიზმის 
(COBERM) 
ფარგლებში, 
რომელსაც 
აფინანსებს 
ევროკავშირი და 
ახორციელებს 
გაეროს 
განვითარების 
პროგრამა/

1) ქვემო ქართლსა 
და 
სამცხე–ჯავახეთშ
ი 
ეროვნებათშორის
ი 
ურთიერთობების 
კვლევა, 
ანგარიშის 
მომზადება და 
კვლევის 
შედეგების 
პრეზენტაცია 
ეროვნულ და 
რეგიონულ 
დონეზე;
2) ქვემო ქართლსა 
და 
სამცხე–ჯავახეთშ
ი სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
რეგიონული 
სამუშაო 
ჯგუფების 
ჩამოყალიბება 
(შემადგენლობა: 
ადგ. 
თვითმმართველო
ბები, სამოქალაქო 
ორგანიზაციები, 
სამოქალაქო 
ლიდერები);
3) ქვემო ქართლსა 
და 
სამცხე–ჯავახეთშ
ი 
შემწნარებლობისა

1) კვლევის 
რეკომენდაციებ
ის რაოდენობა; 
2) 
გათვალისწინებ
ული კვლევის 
რეკომენდაციებ
ის რაოდენობა; 
3) რეგიონულ 
სამუშაო 
ჯგუფებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა და 
მათი 
ჩართულობის 
ხარისხი; 4) 
სამოქმედო 
გეგმის 
მონიტორინგის 
საკითხების 
რაოდენობა, 
ანგარიშის 
ხარისხი, 
გათვალისწინებ
ული 
რეკომენდაციებ
ის რაოდენობა; 
5) კულტურათა 
დიალოგის 
ღონისძიებების 
რაოდენობა, 
მიზნობრივი 
ჯგუფების 
ჩართულობის 
რაოდენობრივი 
და 
ხარისხობრივი



7.1. ეროვნული 
კონცეფციის და 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმის 
ჩამოყალიბების და 
შემდგომში 
განხორციელების 
პროცესის 
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება, 
მონიტორინგი, 
კორექტირება და 
ანგარიშგება

საქართველოს 
მასშტაბით

01 
იანვარი

31 
დეკემბერი

12 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
სამმართველო

სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიის 
შემადგენლობაში 
შემავალი 
დაწესებულებები, 
უწყებები, 
ორგანიზაციები; 
ქვეყნის 
რეგიონებში 
სახელმწიფო 
რწმუნებულების ‐ 
გუბერნატორების 
ადმინისტრაციებ
ი; ადგილობრივი 
თვითმმართველო
ბის ორგანოები; 
ECMI; CoE; UNDP; 
USAID; EC

(1) სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის სხდომების დაგეგმვა, 
ორგანიზება, გამართვა; (2) 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის წევრთათვის 
ტრენინგების საჭიროებების 
გამოკვლევა, შესაბამისი 
მოსამზადებელი საორგანიზაციო 
და მეთოდოლოგიური 
საქმიანობა, კომისიის წევრთა 
იდენტიფიცირება, ტრენინგების 
ციკლის დაგეგმვა‐ორგანიზება‐
ჩატარება; (3) სპეციალიზებული 
გამოცემების მომზადება‐
დაბეჭვდა‐გავრცელება; (4) 
ეროვნული კონცეფციის და 2010 
წლის სამოქმედო გეგმის 
შესრულების ანგარიშის 
მომზადება‐შეთანხმება‐თარგმნა 4 
ენაზე‐გამოცემა‐გავრცელება; (5) 
2011 სამოქმედო გეგმის 
მომზადების პროცესის მეთოდურ‐
პრაქტიკული მხარდაჭერა, 
უწყებების/ორგანიზაციების 
დახმარება, პროცესის 

რ ნ რ ბ (6) რ ნ 2011

ეროვნული 
კონცეფციის, 2010 
წლის ანგარიშის 
და 2011 წლის 
სამოქმედო 
გეგმის 
კოორდინირებუ
ლად მომზადების 
და 
განხორციელების 
პროცესის 
სრულყოფა; 2011 
წლის სამოქმედო 
გეგმით 
გათვალისწინებუ
ლი აქტიობების/ 
პროგრამების/ 
ღონისძიებების 
იმპლემენტაციის 
ეფექტიანობის 
გაზრდა; 
ეროვნული 
კონცეფციის და 
2011 წლის 
სამოქმედო 

მ ს

2011 წლის 
სამოქმედო 
გეგმით 
გათვალისწინებ
ული წლის 
დასრულებისა
თვის 
რეალურად 
განხორციელებ
ული 
აქტიობების/ 
პროგრამების/ 
ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორი
სი კომისიის 
2011 წელს 
გამართული 
სხდომების 
რაოდენობა; 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორი
სი კომისიის 
წევრთათვის 
2011 წ ს
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