
ხედვა

მიზანი 1.

შუალედური

წელი 2024

მაჩვენებელი

საბაზისო 

დონესთან 

მიმართებით 

გაზრდილია 

20%-ით

ამოცანა 

1.1:                                                                                                     

(OBJECTIVE 

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი 30% 40% 50% 70% 80%

რისკები:

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი N/A
დადგენილია 

საბაზისო დონე

საბაზისო 

დონესთან 

მიმართებით 

გაზრდილია 

10%-ით

საბაზისო 

დონესთან 

მიმართებით 

გაზრდილია 

15%-ით

საბაზისო 

დონესთან 

მიმართებით 

გაზრდილია 

25%-ით

რისკები:

სახელ. 

ბიუჯეტი

დონორ

ი
დეფიციტი 

ოკუპაცია;  სამიზნე ჯგუფის დაბალი ინტერესი

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

პანდემია, არასაკმარისი ადამიანური და ფინანსური რესურსი

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.1.2:

(OUTCOME 

Indicator 

1.1.2)

აფხაზური ენის ფუნქციონირების დონის მაჩვენებელი

საბაზისო
სამიზნე დადასტურების წყარო                                        

(Sources of Verification):საბოლოო

2030
1. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

მონაცემთა ბაზა

საბაზისო დონესთან 

მიმართებით გაზრდილია 

40%-ით

2. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

შეფასებითი დოკუმენტი

დადასტურების წყარო                                        

(Sources of Verification):
საბოლოო

2030
1. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

მონაცემთა ბაზა

90%
2. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

წლიური ანგარიშები

N/A

საბაზისო დონესთან 

მიმართებით გაზრდილია 

60%-ით

საბაზისო დონესთან 

მიმართებით გაზრდილია 

80%-ით

www.enadep.gov.ge

ქართული და აფხაზური ენების ფუნქციონირებისა და პოპულარიზაციის მხარდაჭერა 

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.1.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.1.1)

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების გათვალისწინების მაჩვენებელი

საბაზისო

სამიზნე

შუალედური საბოლოო

2020 2028 2030
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

შეფასებითი დოკუმენტი

სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის)  2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა 

სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) 

კავშირი:
3, 4, 5, 9, 10, 16 

გავლენის 

ინდიკატო

რი 1.1: 

(IMPACT 

Indicator 

1.1):

ქვეყანაში სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების 

დონე

სამიზნე დადასტურების წყარო                                                 

(Sources of Verification):საბაზისო

სახელმწიფო ენის სტრატეგიის ხედვა გულისხმობს 2030 წლისათვის ქართული ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის ქართული ენის დაცვასა და განვითარებას საკანონმდებლო და საერთაშორისო 

ვალდებულებების გათვალისწინებით.

სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის ენას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჰქონდეს საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ყველა სფეროში (საკანონმდებლო და აღმასრულებელ 

ორგანოებში, სკოლამდელი, საშუალო, პროფესიული, უმაღლესი განათლების სისტემაში, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, იურისპრუდენციაში, ადმინისტრაციულ მმართველობაში, მედიის, ეკონომიკის, 

ბიზნესის, საბანკო, სარეკლამო თუ მარკეტინგის სფეროებში, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, საზოგადოების კულტურულ თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში) გამოყენების სათანადო პირობები.

http://www.enadep.gov.ge/


1.1.1.1

ენობრივ პოლიტიკასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო 

ცვლილებების პროექტების 

საფუძველზე  ნორმატიული აქტების 

მომზადება 

  2  ნორმატიული აქტი 

გამოქვეყნებული 

ნორმატიული აქტები 

"საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნის" 

ვებგვერდზე

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

პარლამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.2

საკუთარი სახელების 

დაწერილობისა და 

ტრანსლიტერაციის ერთიანი ბაზის 

კონცეფციის შექმნა

შემუშავებულია კონცეფცია

სსიპ სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო // სსიპ 

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.3

მთარგმნელის / თარჯიმნის 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დარგობრივი მახასიათებლის  

შექმნა

  დარგობრივი 

მახასიათებლის 

შემუშავებულია დოკუმენტი

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო // 

სსიპ განათლების 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.4

ქართული ენის  ფუნქციონირების 

გასაზომად შეფასებითი 

ინსტრუმენტის შემუშავება

შემუშავებულია შეფასებითი 

დოკუმენტი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის ბრძანება

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ. II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.5

ინტერნეტის ენობრივი 

ზედამხედველობის ავტომატური 

სისტემის („სიტყვის კარიბჭე") 

შექმნა

შექმნილია სისტემის 

საპილოტე ვერსია

სახელმწიფო ენის 

პორტალი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

ფრანკფურტის 

გოეთეს 

უნივერსიტეტი

2022 წ. IV 

კვარტ.
პროგრამული

ფრანკფ

ურტის 

გოეთეს 

უნივერს

იტეტი

1.1.1.6

სახელმწიფო ენის 

ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებული გამოწვევების 

შესაბამისად საჯარო ლექციათა 

ორგანიზება საზოგადოების 

სხვადასხვა ჯგუფისათვის (სკოლა, 

უნივერსიტეტი, პროფესიული 

სასწავლებლები)

ჩატარებულია მინიმუმ 10 

საჯარო ლექცია

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო, 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

2022 წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.7

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ შემუშავებული 

ელექტრონული აპლიკაციების 

ენობრივი გამართვა

 ენობრივად გამართულია 

შსს-ს ვებგვერდი

www.police.ge; 

www.info.police.ge

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი



1.1.1.8

იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში 

შექმნილი  ოფიციალური 

დოკუმენტების (არანაკლებ 5 

გვერდის მოცულობის) ანალიზი 

მათში გამოყენებული ენობრივი 

კონსტრუქციების, ტერმინებისა და 

მართლწერის საკითხების 

შეფასების მიზნით. ანალიზის 

საფუძველზე ანგარიშისა და 

რეკომენდაციების მომზადება

 გამოქვეყნებულია ანგარიში
 იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრის ვებგვერდი

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო  - 

სსიპ იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ.  I 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.9
ქართული ენის მდგომარეობის 

კვლევა ოკუპირებულ აფხაზეთში 

შემუშავებულია კვლევითი 

დოკუმენტი

გამოქვეყნებული 

კვლევითი დოკუმენტი 

სახელმწიფო ენის 

სსიპ სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ.IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.10

სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების 

ხელშესაწყობად მოხალისეთა 

პროგრამის შექმნა

შექმნილია პროგრამა

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

 2021 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.11

საჯარო მოხელეთათვის 

სახელმწიფო ენის მნიშვნელობაზე  

ფორუმის ჩატარება 

 ჩატარებულია  1 ფორუმი
1 შეხვედრის (ფორუმის) 

დასწრების ფურცელი  

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

 2021 წ. IV 

კვარტ.
პროგრამული UNDP

1.1.1.12

ქართული, წოვათუშური და 

ქართველური ენებისათვის  ენათა 

ბგერითი სისტემის  მიხედვით 

კლავიატურისათვის სიმბოლოთა 

სტანდარტის შემუშავება და 

გავრცელება

შექმნილი და დანერგილია 

სტანდარტი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ.  I 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.13

ქართველური ენებისა და 

წოვათუშურისათვის ეროვნული 

კულტურული მემკვიდრეობის 

სტატუსის მინიჭების 

საკნონმდებლო ინიციატივის 

მიზანშეწონილობის განხილვის 

მიზნით სადისკუსიო პლატფორმის 

შექმნა

შექმნილია სადისკუსიო 

პლატფორმა

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტრო, 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ანგარიში

საქართველოს 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტრო, 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.14

ქართველური ენებისა და 

წოვათუშურის დაცვისა და 

შენარჩუნების პროგრამის შექმნა

შექმნილია პროგრამა

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.15

შშმ პირების ენობრივი 

საჭიროებებისათვის სადისკუსიო 

პლატფორმის შექმნა

შექმნილია სადისკუსიო 

პლატფორმა

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.16

ქართული ჟესტური ენისათვის ISO-ს 

ენობრივი კოდის მინიჭების 

ინიციირება

ISO-ს საერთაშორისო ბაზაში 

შესულია სპეციალური 

ენობრივი კოდი ქართული 

ჟესტური ენისათვის

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.17

პროგრამის "მეცნიერების 

პოპულარიზაციისათვის"  

ფარგლებში სახელმწიფო  ენის 

პოპულარიზაციის მიზნით 

ღონისძიებების გამართვა

სახელმწიფო ენის 

პოპულარიზაციის მიზნით  

ჩატარებული მინიმუმ 5 

ღონისძიება

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი (mes.gov.ge) 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები

2022 წ. IV კვ. 
ადმინისტრა

ციული ხარჯი



1.1.1.18
სახელმწიფო ენის შესახებ 

პორტალის შექმნა

შექმნილია პორტალის 

სატესტო ვერსია 

(სამომხმარებლო 

ინტერფეისი)

პორტალის ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. II 

კვარტ. 

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.19

აფხაზური ენის  ფუნქციონირების 

გასაზომად შეფასებითი 

ინსტრუმენტის შემუშავება

შემუშავებულია შეფასებითი 

დოკუმენტი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის ბრძანება

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ. II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.20 აფხაზური ენის დღის აღნიშვნა

ჩატარებულია 2 კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ღონისძიება (კონკურსი 

სტუდენტებისათვის, 

გამოფენა, საზეიმო 

შეხვედრა)

სსიპ სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის ანგარიში

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

1. აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობა; 2. 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.1.1.21

საქართველოს კულტურული 

მრავალფეროვნების 

პოპულარიზაციის მიზნით ქართულ 

და აფხაზურ ენებზე მხატვრული 

ნაწარმოებების ავტორთა 

მონაწილეობით სემინარების 

გამართვა

გამართულია 3 სემინარი

სქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტროს ვებგვერდი 

სქართველოს 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტრო

2022 წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

ამოცანა 

1.2:                                                                                                     

(OBJECTIVE 

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი 34
დამტკიცებულია 

მინიმუმ 65 ნორმა

დამტკიცებუ

ლია მინიმუმ 

90 ნორმა

დამტკიცებუ

ლია მინიმუმ 

105 ნორმა

დამტკიცებუ

ლია მინიმუმ 

120 ნორმა

სახელ. 

ბიუჯეტი

დონორ

ი
დეფიციტი 

1.2.1.1 სანორმე პროექტების მომზადება

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტში 

წარმოდგენილია მინიმუმ 10 

სანორმე პროექტი

სახელმწიფო ენის 

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის ოქმები

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ. 

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.2

სახელმწიფო ენის ნორმალიზაციისა 

და სტანდარტიზაციის 

მიმართულებით არსებული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

კვლევა/ანალიზი

შემუშავებულია კვლევის 

დოკუმენტი

განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის 

ვებგვერდი emis.ge

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი;  

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

რისკები საჯარო სამსახურების  არასათანადო ინტერესი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსი, აკადემიური წრეების არასაკმარისი ჩართულობა

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.2.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.2.1)

საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ნორმების 

რაოდენობა

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო                                       

(Sources of Verification):
საბოლოო

2030
1. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

დამტკიცებულია მინიმუმ 

150 ნორმა
2. matsne.gov.ge

სალიტერატურო ქართული ენის ნორმების რეგულარული განახლება და დანერგვა



1.2.1.3

ქართული ენის კომპოზიტთა 

ორთოგრაფიული ლექსიკონის 

კონცეფციის შექმნა

შექმნილია კონცეფცია

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის ვებგვერდი 

ice.ge

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

2022 წ. II 

კვარტ. 

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.4

ქართული ენის ნორმალიზაციის 

საკითხებისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კრებულ „ქართული 

სიტყვის კულტურის საკითხების“ – 

გამოცემა 

გამოცემულია კრებული

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის ვებგვერდი 

ice.ge

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.4
კონფერენციის – „სალიტერატურო 

ენის საკითხები“ – გამართვა
გამართულია კონფერენცია

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის ვებგვერდი 

ice.ge

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.5

საქართველოს ეროვნულ არქივში 

დაცული არაქართულენოვანი 

(აზერბაიჯანული, სომხური, 

რუსული) დოკუმენტების ბგერითი 

სისტემის ქართულ ენაზე 

ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის 

სახელმძღვანელო წესის მიხედვით 

დამუშავება

სახელმძღვანელო წესის 

მიხედვით დამუშავებული 

არაქართულენოვანი 

(აზერბაიჯანული, სომხური, 

რუსული) მინიმუმ 10 

დოკუმენტი

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული არქივის 

ვებგვერდი

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო - 

სსიპ 

საქართველოს 

ეროვნული არქივი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.6

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

მიერ შემუშავებული სხვადასხვა 

ენის ტრანსკრიფცია-

ტრანსლიტერაციის წესის 

გასავრცელებლად საქპატენტის 

თანამშრომლებისთვის 

ტრენინგების ციკლის ჩატარება 

ჩატარებულია მინიმუმ 3 

ტრენინგი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის, 

საქპატენტის წლიური 

ანგარიშები

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი
საქპატენტი 

2022 წ.   I 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.7

გეოგრაფიულ სახელთა 

მართლწერასთან დაკავშირებული  

რეკომენდაციების შემუშავება

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის მიერ  

მომზადებულია 5 

რეკომენდაცია

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო - სსიპ 

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო, სსიპ 

2022 წ.   II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.8

ტრენინგების ორგანიზება საჯარო 

სამსახურების რედაქტორებისათვის 

ნორმების დანერგვასთან 

დაკავშირებით

ჩატარებულია მინიმუმ 5 

ტრენინგი

სსიპ სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.2.1.9

პიროვნების დამადასტურებელ  

დოკუმენტაციაში ანთროპონიმების 

დაწერილობის მოსაწესრიგებლად 

პროექტების მომზადება

მომზდებულია 2  პროექტი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიშები

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო

2022 წ.   I  

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

ამოცანა 

1.3:                                                                                                     

(OBJECTIVE 

1.3):

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.3.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.3.1)

ტერმინოლოგიური სტანდარტის მიხედვით დამტკიცებული 

ტერმინების რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე დადასტურების წყარო                                         

(Sources of Verification):საბოლოო

2030
1. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

წლიური ანგარიშები

ქართულენოვანი ტერმინოლოგიის განვითარება



მაჩვენებელი 0 2500 ტერმინი 5000 10000 15000

სახელ. 

ბიუჯეტი

დონორ

ი
დეფიციტი 

1.3.1.1

ლექსიკონში („სამხედრო 

განმარტებითი ლექსიკონი და 

გრაფიკული ნიშნები“) 

გამოყენებული სამხედრო 

ტერმინებისა და ტერმინოლოგიური 

შესიტყვებების წარდგენა 

ექსპერტთა  კომისიისთვის

წარდგენილია 1200 ტერმინი 

და ტერმინოლოგიური 

შესიტყვება  სსიპ 

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის ექსპერტთა 

კომისიის მიერ 

დასამტკიცებლად. 

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის ოქმები

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი
2022 წ. I კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.2

ოპერატიული დონის სამხედრო 

ტერმინთა და ტერმინოლოგიურ 

შესიტყვებათა წარდგენა ექსპერტთა 

კომისიისთვის

ექსპერტთა კომისიას 

წარედგინა 200 ტერმინი და 

ტერმინოლოგიური 

შესიტყვება

სსიპ სახელმწიფო ენის 

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის ოქმები

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. II  

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.3

საექსპერტო-კრიმინალისტიკური 

დეპარტამენტის ტერმინოლოგიური 

პრობლემების კვლევა 

შექმნილია კვლევის 

დოკუმენტი

საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

საექსპერტო-

კრიმინალისტური 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა  

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.4

საექსპერტო-კრიმინალისტიკური 

დეპარტამენტის მიერ 

იდენტიფიცირებული ტერმინების   

ექსპერტთა კომისიისთვის  

დასამტკიცებლად წარდგენა

ექსპერტთა კომისიას 

წარედგინა 200 ტერმინი და 

ტერმინოლოგიური 

შესიტყვება

სსიპ სახელმწიფო ენის 

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის ოქმები

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა  

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.5

საქართველოს და ევროკავშირის 

სამართლებრივი აქტებიდან 

აღებული ტერმინების  დამუშავება

დამუშავებული ტერმინების 

რაოდენობა (14000 ტერმინი, 

მათ შორის, თარგმანზე 

ორიენტირებული 

ტერმინები)

სსიპ სახელმწიფო ენის 

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის ოქმები; 

საკანონმდებლო მაცნეს 

მთარგმნელობითი 

ცენტრის 

ტერმინოლოგიური ბაზები

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო - 

სსიპ 

საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე 

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.6

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სამეცნიერო 

კონფერენციის

გამართვა ონომასტიკური 

ქართულენოვანი ტერმინოლოგიის 

საკითხებზე

გამართულია კონფერენცია

სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ვებგვერდი

სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

2. სახელმწიფო ენის პორტალი

რისკები არასაკმარისი ფინანსური რესურსი; დარგობრივი უწყებების ნაკლები ინტერესი, პანდემია

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.3.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.3.1)

ტერმინოლოგიური სტანდარტის მიხედვით დამტკიცებული 

ტერმინების რაოდენობა

30000

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო



1.3.1.7

ტერმინოლოგიური კრებულის - 

„ტერმინოლოგიის საკითხების“  -  

გამოცემა

გამოცემული ჟურნალი

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის ვებგვერდი 

ice.ge

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.8
მრავალდარგოვან ტერმინთა 

სამენოვანი  ლექსიკონის მომზადება

მომზადებულია ერთი 

ლექსიკონი (20000 სიტყვა)

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის ვებგვერდი 

ice.ge

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.9
საარქივო ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონის მომზადებულია

გამოქვეყნებულია 

ლექსიკონი

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული არქივის 

ვებგვერდი

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო - 

სსიპ 

საქართველოს 

ეროვნული არქივი

სსიპ  სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.10

საგარეო საქმეთა სამინისტროს სსიპ 

"საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა თარგმნის 

ბიუროს" მიერ დადგენილი 

ტერმინების   სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის ექსპერტთა 

კომისიისთვის დასამტკიცებლად 

წარდგენა

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტისთვის 

წარდგენილია მინიმუმ 50 

ტერმინი

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის  ოქმები

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო,  სსიპ 

საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები

ს თარგმნის 

ბიურო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტალი

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.11

ევროკოდების/ევრონორმების 

თარგმნა და მათ საფუძველზე 

ახალი ტერმინების შემუშავება და 

ექსპერტთა კომისიისთვის წარდგენა

შემუშავებულია მინიმუმ 

1500 ტერმინი და 

ტერმინოლოგიური 

შესიტყვება და 

წარდგენილია ექსპერტთა 

ექსპერტთა კომისიის 

სხდომის  ოქმები

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტალი

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.12

საჯარო სამსახურში დასაქმებული 

მენეჯერებისათვის ელექტრონული 

მმართველობისა და ლიდერობის 

შესახებ სახელმძღვანელოს 

ტერმინოლოგიური გამართვა

შემუშავებულია 

სახელმძღვანელო 

თანდართული 

ტერმინთსიით

სახელმძღვანელო 

გამოქვეყნებულია საჯარო 

სამსახურის ბიუროს 

ვებგვერდზე

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი
2022 წ. I კვარტ. 10220 UNDP

1.3.1.13

 ტერმინოლოგიური 

საქმიანობისთვის ადამიანური 

რესურსის მომზადების 

მიმართულებით არსებული 

სიტუაციის ანალიზი

შემუშავებულია კვლევის 

დოკუმენტი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.14

ტერმინოლოგიური რესურსებისა და 

ლექსიკონების რეცენზირებისათვის 

ექსპერტთა კორპუსის შექმნა

ბრძანება ექსპერტთა 

კორპუსის შექმნის თაობაზე 

გამოქვეყნებულია

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ. I კვარტ.
ადმინისტრა

ციული ხარჯი



1.3.1.15

ერთიანი ტერმინოლოგიური ბაზის 

სახელმწიფო კონცეფციის 

შემუშავება

შექმნილია კონცეფცია

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.3.1.16

ენობრივი რესურსების ეროვნული 

სტანდარტის შექმნა და დამტკიცება 

საერთაშორისო სტანდარტების 

ორგანიზაციის (ISO) სტანდარტების 

შესაბამისად

შექმნილია და 

დამტკიცებულია 2 

სტანდარტი

https://sst.geostm.gov.ge/%

E1%83%B0%E1%83%90%E1%

83%A0%E1%83%9B%E1%83

%9D%E1%83%9C%E1%83%9

8%E1%83%96%E1%83%94%E

1%83%91%E1%83%A3%E1%8

3%9A%E1%83%98-

%E1%83%A1%E1%83%A2%E

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

საქსტანდარტი
2022 წ. III 

კვარტ.
პროგრამული

ლატვიი

ს 

საგარეო 

საქმეთა 

სამინის

ტრო

ამოცანა 

1.4                                                                                                   

(OBJECTIVE 

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2019 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი 29,8% 35,8% 45,8% 59,8% 75,8%

რისკები:

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი N/A 0 5% 30% 60%

რისკები:

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი N/A 0

სერტიფიცირე

ბულია 

მინიმუმ 1000 

ადამიანი

სერტიფიცირ

ებულია 

მინიმუმ 2000 

ადამიანი

სერტიფიცირ

ებულია 

მინიმუმ 3000 

ადამიანი

რისკები:

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

საბოლოო

2030

გამოცდების ეროვნული ცენტრის წლიური 

ანგარიში

საბოლოო

2030

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ 

გაცემული ქართული ენის ფლობის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატებისერტიფიცირებულია 

მინიმუმ 6000 ადამიანი

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.4.2:

(OUTCOME 

Indicator 

1.4.2)

სერტიფიცირებულ საჯარო მოხელეთა რაოდენობის 

თანაფარდობა საჯარო მოხელეთა საერთო რაოდენობასთან

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო                                
საბოლოო

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.4.4. 

(OUTCOME 

Indicator 

1.4.4)

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში აბიტურიენტთა შეფასების საშუალო ქულა 

საბაზისო
სამიზნე

2030
1. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ 

გაცემული სერტიფიკატები
80%

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.4.3                                                    

OUTCOME 

Indicator 

1.4.3)

ქართული ენის ფლობის ერთიანი საგამოცდო სისტემის სხვა 

მოსარგებლეთა (გარდა საჯარო მოხელეებისა) რაოდენობა

საბაზისო
სამიზნე

დადასტურების წყარო                                

დადასტურების წყარო                                           

(Sources of Verification):

ქართული ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა ფორმალური და არაფორმალური განათლების ყველა დონეზე

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.4.1:

(OUTCOME 

Indicator 

.1.4.1)

1+4 პროგრამის ფარგლებში ჩარიცხულ აბიტურიენტთა 

თანაფარდობა ბაკალავრიატდამთავრებულთა 

რაოდენობასთან  

საბაზისო
სამიზნე დადასტურების წყარო                                           

(Sources of Verification):
საბოლოო

2030

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

კვლევითი დოკუმენტი (enadep.gov.ge)

95,8%

https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://sst.geostm.gov.ge/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


მაჩვენებელი 39 40 42 45 46

რისკები:

ბიუჯეტი

სახელ. 

ბიუჯეტი

დონორ

ი
დეფიციტი 

1.4.1.1

ქართული ენის სწავლების 

გაუმჯობესების მიზნით  

უნივერსიტეტებს შორის სადისკუსიო 

პლატფორმის შექმნა

პლატფორმის ფარგლებში 

ჩატარებული მინიმუმ 2 

შეხვედრა 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი (mes.gov.ge) 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები

2022, III კვარტ.
ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.2
1+4 პროგრამის ეფექტიანობის 

კვლევა

1+4 პროგრამის 

ეფექტიანობის კვლევის 

შედეგების ამსახველი 

ანგარიში

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი 

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ილიაუნი, 

ახალციხის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ბათუმის 

სახელმწიფო 

2022 წ.   I 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.3
ქართულ ენაში ერთიანი საგამოცდო 

წესის შემუშავება

შემუშავებულია საგამოცდო 

წესი

1. სსიპ სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი; 2. 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.4

ქართული ენის ფლობის დონეების 

ეროვნული სტანდარტისა და 

საგამოცდო ტესტების სტრუქტურულ-

შინაარსობრივი  კონცეფციის შექმნა

შემუშავებული შესაბამისი 

დოკუმენტი

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.5

მოქალაქეობის მისაღებად  

ქართული ენის ცოდნის 

დადასტურების ახალი 

კრიტერიუმების შემუშავება

მომზადებულია  

საქართველოს 

მოქალაქეობის მიღების 

ორგანულ კანონში შესატანი 

მინიმუმ 2 საკანონმდებლო 

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

იუსტიციის 

სამინისტრო

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.6

ქართული ენის ფლობის 

კომპეტენციის განსაზღვრა 

პედაგოგთა შორის  

არაქართულენოვან სკოლებში

ქართლი ენის ფლობის 

კომპეტენციის კვლევის 

დოკუმენტი

სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ცენტრის 

ვებგვერდი

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო // 

სსიპ 

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ცენტრი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ.   II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.7

ქართულის, როგორც უცხო ენის, 

სწავლების პროგრამა „ირბახის“ 

ფარგლებში, არსებული 

მდგომარეობის კვლევა  

შემუშავებულია კვლევის 

დოკუმენტი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2021  წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

დაფინანსების წყარო

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

გამოცდების ეროვნული ცენტრის წლიური 

ანგარიში

47

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.4.4. 

(OUTCOME 

Indicator 

1.4.4)

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში აბიტურიენტთა შეფასების საშუალო ქულა 



1.4.1.8

საზღვარგარეთ არსებული 

ქართველოლოგიური ცენტრების 

წარმომადგენლებისა და 

საზღვარგარეთ მოღვაწე 

ქართველოლოგთა ფორუმის 

მოწყობა (14 აპრილის კვირეულში)

ჩატარებულია ფორუმი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ.   II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.9

ქართულის, როგორც უცხო ენის, 

სწავლების „ირბახის“ პროგრამის 

ვებგვერდის შინაარსობრივი შევსება 

და გაუმჯობესება 

ვებგვერდზე დამატებულია 

მინიმუმ 20 

საგანმანათლებლო 

რესურსი

www.geofl.ge

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.10

არაქართულენოვანი სკოლების 

მხარდაჭერის პროგრამაში 

ჩართული სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  საგნობრივი 

ტრენინგების დაგეგმვა და 

განხორციელება

გადამზადებულია 

მასწავლებელთა მინიმუმ 

40%

დამადასტურებელი 

დოკუმენტები 

(სერტიფიკატი, ცნობა)

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.11

ქართულენოვანი არაფორმალური 

განათლების ფორმატით 

მასწავლებლებისათვის კლუბების, 

წრეების, პროექტების დაგეგმვა და 

განხორციელება

ქართულენოვანი 

არაფორმალური 

განათლების ფარგლებში 

განხორციელებულია 

საკლუბო, საწრეო და 

პროექტული მუშაობა 

სახელმწიფო ენის სწავლა-

სწავლების მიმართულებით 

სკოლების მინიმუმ 40%-ში

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის წლიური 

ანგარიში

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.12

ქართული ენის ფლობასთან 

დაკავშირებული პრობლემების 

კვლევა დიასპორაში

შემუშავებულია კვლევის 

დოკუმენტი

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

2022 წ. II 

კვარტ.
10000  28 01 04 01

1.4.1.13

ქართული ენის ფლობასთან 

დაკავშირებული  კონფერენციის 

გამართვა დიასპორაში 				

გამართულია კონფერენცია

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო

2022 წ. II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.14

საკვირაო სკოლებში ქართული ენის 

სწავლების საერთო მიდგომების 

დანერგვა

ერთიანი სასწავლო სისტემა 

დანერგილია 70  საკვირაო 

სკოლაში

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ანგარიშები

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.15

საკვირაო სკოლების 

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება 

გადამზადებულია მინიმუმ 

20 მასწავლებელი

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ანგარიშები

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2022 წ. IV 

კვარტ.
10000      28 01 04 01

1.4.1.16

საკვირაო სკოლების 

უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო 

რესურსით

საკვირაო სკოლები 

უზრუნველყოფილია   

მინიმუმ 100 

სახელმძღვანელოთი

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ანგარიშები

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. 

IVკვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

http://www.geofl.ge/


1.4.1.17

სულ მცირე, ერთ არაქართულენოვან 

დასახლებაში,  სადაც არის 

საზოგადოებრივი ცენტრი, 

ქართული ენის სასწავლო კურსის 

ორგანიზება

სასწავლო კურსი გაიარა 

არანაკლებ 15-მა 

ბენეფიციარმა

სსიპ საქართველოს 

იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრის ანგარიში 

სასწავლო კურსის 

თაობაზე

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო - 

სსიპ იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი

2022 წ. II კვარტ
ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.18
პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ქართული ენის სწავლება

ჩართულია არანაკლებ 35 

მსჯავრდებული

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს ანგარიშები

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას  

სახელობის  

საჯარო 

მოხელეთა სკოლა

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო - სსიპ 

მსჯავრდებულთა 

პროფესიული 

მომზადებისა და 

გადამზადების 

ცენტრი

2022 წ. I კვარტ.
ადმინისტრა

ციული ხარჯი

 შექმნილია ახალი ქართული 

ენისა და ლიტერატურის IX 

და X კლასის 

სახელმძღვანელოები და 

ქართული, როგორც მეორე 

ენის I-VI კლასების 

სახელმძღვანელოები

მინისტრის შესაბამისი 

ბრძანება

შემუშავებული საგნობრივი 

გზამკვლევები და თემატური 

მატრიცები ქართულ ენასა 

და ლიტერატურაში და 

ქართულ, როგორც მეორე 

ენაში (დაწყებითი 

საფეხურისთვის) - 2 მატრიცა 

შემუშავებული სანიმუშო 

მატრიცები და 

გზამკვლევები

1.4.1.20

 არაქართულენოვან სკოლებში 

ქართული ენის სწავლების 

სტანდარტის დანერგვა

 დანერგილია   ქართულის 

ენის სტანდარტი 

არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის მინიმუმ 25 

სკოლაში 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2022 წ. IV 

კვარტ. 

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.4.1.19

მესამე თაობის ეროვნული 

სასწავლო გეგმის ქართული ენისა 

და ლიტერატურის საგნობრივი 

სტანდარტის დანერგვა და 

განვითარება

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

წლიური ანგარიშები 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022, IV კვ.
ადმინისტრა

ციული ხარჯი

„ახალი სკოლის მოდელში“ 

ჩართული ყველა 

ქართულენოვანი სკოლა და 

მათი ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლები სწავლა-

სწავლების პროცესში 

ხელმძღვანელობენ საგნის 

კურიკულუმით



1.4.1.21

ქართულის, როგორც მეორე ენის  

სწავლებისათვის თემატური 

საგანმანათლებლო-

მეთოდოლოგიური  რესურსების 

შექმნა   სკოლამდელი განათლების 

საფეხურზე

შექმნილია  

საგანმანათლებლო 

პერსონალისთვის   მინიმუმ 

15  თემატური 

საგანმანათლებლო-

მეთოდოლოგიური რესურსი

შექმნილი რესურსები

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2021 IV 

კვარტალი

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

ამოცანა 

1.5                                                                                                    

(OBJECTIVE 

1.5.):

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი 170 200 250 300 350

რისკები:

სახელ. დონორ დეფიციტი 

1.5.1.1.
აფხაზური ენისა და ლიტერატურის 

სახელმძღვანელოების შექმნა

გრიფირებულია აფხაზური 

ენისა და ლიტერატურის I-IV 

კლასების 

სახელმძღვანელოები 

მინისტრის შესაბამისი 

ბრძანება

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2021 წ. IV 

კვარტ. 

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.5.1.2.
აფხაზური ენის სეზონური ბანაკის 

ორგანიზება

სეზონურ ბანაკში 

მონაწილეობა მიიღო 

მინიმუმ 20-მა მონაწილემ.

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

ვებგვერდი

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო

2022 წ. II 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.5.1.3.
აფხაზური ენის სასწავლო 

ელექტრონული ლექსიკონის შექმნა
შექმნილია ლექსიკონი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი 

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი
2022 III კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

ამოცანა 

1.6:                                                                                                     

(OBJECTIVE 

1.6):

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

ბიუჯეტი
დაფინანსების წყარო

ქართველური ენებისა და აფხაზურის ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.6.1                                                 

OUTCOME 

Indicator 

1.6.1)

საქართველოში მოქმედი სამეცნიერო ფონდების მიერ 

მითითებულ რეფერირებად (peer-reviewed) ჟურნალებში 

გამოქვეყნებული ქართველოლოგიური და აფხაზოლოგიური 

კვლევების რაოდენობა

ისტ

სამიზნე

დადასტურების წყარო                                        

(Sources of Verification):

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

საბოლოო

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

აფხაზური ენის სწავლების ხელშეწყობა

2030

500

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ 

შეგროვებული მონაცემების ანალიზის 

ანგარიში (enadep.gov.ge)

საბაზისო

სამიზნე
დადასტურების წყარო                                        

(Sources of Verification):

აფხაზური ენის შემსწავლელთა რაოდენობა ფორმალური და 

არაფორმალური განათლების ყველა საფეხურზე

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.5.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.5.1.)



შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2010-2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი 50 დამატებით 2 დამატებით 5
დამატებით  

15

დამატებით 

20

რისკები:

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი სუსტი სუსტი
ფრაგმენტულ

ი

ფრაგმენტუ

ლი
საშუალო

რისკები:

შუალედური შუალედური შუალედური შუალედური

წელი 2020 2022 2024 2026 2028

მაჩვენებელი მე-18 ადგილი

გაუმჯობესებულია 

მინიმუმ 1 

საფეხურით

გაუმჯობესებ

ულია მინიმუმ 

2 საფეხურით

გაუმჯობესებ

ულია 

მინიმუმ 3 

საფეხურით

გაუმჯობესებ

ულია 

მინიმუმ 4 

საფეხურით

რისკები:

ბიუჯეტი
დაფინანსების 

წყარო

სახელ. 

ბიუჯეტი
დონორი დეფიციტი

1.6.1.1.

ქართული ენის ისტორიულ-

ეტიმოლოგიური ლექსიკონის  

კონცეფციის შექმნა

შექმნილია კონცეფცია

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

წლიური ანგარიშები

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

სახელმწიფო ენის დ

ეპარტამენტი, თსუ ა

რნ. ჩიქობავას სახე

ლობის ენათმეცნიერ

ების ინსტიტუტი

2022 წ. II  

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

საქართველო შესულია 

აღმოსავლეთი ევროპის 

რანჟირების ათეულში

SJR-ის ვებგვერდი

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.6.3:

(OUTCOME 

Indicator 

1.6.3)

სამეცნიერო ჟურნალების რანჟირების პორტალზე (SJR)  

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების რანჟირების მაჩვენებელი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო                                        

(Sources of Verification):საბოლოო

2030

საბაზისო
სამიზნე

სა
საბოლოო

2030

კარგი

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

კვლევითი დოკუმენტი

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.6.1                                                 

OUTCOME 

Indicator 

1.6.1)

საქართველოში მოქმედი სამეცნიერო ფონდების მიერ 

მითითებულ რეფერირებად (peer-reviewed) ჟურნალებში 

გამოქვეყნებული ქართველოლოგიური და აფხაზოლოგიური 

კვლევების რაოდენობა

ისტ
დადასტურების წყარო                                        

(Sources of Verification):საბოლოო

2030
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ანგარიში

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.6.2:

(OUTCOME 

Indicator 

1.6.2)

ქართული ენობრივი ტექნოლოგიების დონე საერთაშორისო 

სტანდარტის (META-NET) მიხედვით

საქართველოს პარლამენტის საჯარო 

ბიბლიოთეკის კატალოგი
50



1.6.1.2
ლექსიკოგრაფიული პორტალის 

კონცეფციის შექმნა 
შექმნილი კონცეფცია

თსუ არნოლდ ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის ვებგვერდი 

ice.ge

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.6.1.3

საერთაშორისო კონფერენცია „ენა 

და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ 

ორგანიზება

ჩატარებულია კონფერენცია კონფერენციის მასალები

თსუ არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი; 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 

„საინტერნეტო 

საზოგადოება“ 

საქართველოს 

წარმომადგენლობა

2022 წ.   IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.6.1.4

 ქართული ენობრივი 

ტექნოლოგიების გაცნობის მიზნით 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმის ორგანიზება  

ჩატარებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმი

სამეცნიერო ფორუმის 

საინფორმაციო ვებგვერდი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი
"ტილდე"

2021 წ. IV 

კვარტ. 
პროგრამული

ლატვიი

ს 

საგარეო 

საქმეთა 

სამინის

ტრო

1.6.1.5

ვორკშოპის ორგანიზება 

ქართულენოვანი ინტერნეტის 

განვითარების საკითხებზე 

გამართულია ორი ვორკშოპი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

 საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 

„საინტერნეტო 

საზოგადოება“ 

საქართველოს 

წარმომადგენლობა

2022 წ. IV 

კვარტ. 

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.6.1.6
ენობრივი ტექნოლოგიების 

პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა

შექმნილია პოლიტიკის 

დოკუმენტი

საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება

სსიპ სახელმწიფო 

ენის 

დეპარტამენტი

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.6.1.7
ქართული ენის კომბინატორული 

ლექსიკონი (ერთტომეული) შექმნა
გამოცემულია ლექსიკონი

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

ონლაინ კატალოგი

სსიპ 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი // 

არჩილ 

ელიაშვილის 

სახელობის 

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.6.1.8

სახელმწიფო ენის კვლევების 

განვითარებისათვის მიზნობრივი 

პროგრამის შექმნა 

შექმნილი პროგრამის 

დებულება

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ვებგვერდი; 

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის 

ვებგვერდი

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო // 

შოთა 

რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი
2022 წ. I კვარტ. 240 000 32 05 01 02

ამოცანა 

1.7:                                                                                                     

(OBJECTIVE 

1.7):

შუალედური შუალედური

საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების ენების სწავლებისა და კვლევის მხარდაჭერა 

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.7.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.7.1)

მშობლიური ენის ცოდნის პროცენტული მაჩვენებელი  ენობრივ 

უმცირესობათა წარმომადგენლებში

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო                                       

(Sources of Verification):
საბოლოო



წელი 2014 2022 2024

მაჩვენებელი 97% 97% 98%

რისკები:

სახელ. დონორ დეფიციტი 

1.7.1.1.
უმცირესობათა ენების სასწავლო 

ლექსიკონების პორტალის შექმნა

შექმნილია და სრულად 

ფუნქციონირებს 

უმცირესობათა ენების 

სასწავლო ლექსიკონების 

პორტალი

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის წლიური 

ანგარიში

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

2022 წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.7.1.2.

ოსური ენის შემსწავლელი წრეების 

ორგანიზება ნიგოზას, წითელუბნისა 

და შავშვების საჯარო სკოლებში

შექმნილია ოსური ენის 

შემსწავლელი სამი წრე

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციის წლიური 

ანგარიში

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია

ნიგოზას, 

წითელუბნისა და 

შავშვების საჯარო 

სკოლები

2022 III კვარტ.
ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.7.1.3.

 ოსური ენის შემსწავლელი 

წრეებისათვის, ასევე ოსური ენის 

შესწავლის სხვა მსურველთათვის  

მესამე დონის დამხმარე 

სახელმძღვანელოს გამოცემა

 გამოქვეყნებული დამხმარე 

სახელმძღვანელო

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციის წლიური 

ანგარიში

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია

2022წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.7.1.4. ოსური ენის დღის აღნიშვნა
ჩატარებულია მინიმუმ 3 

ღონისძიება

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციის წლიური 

ანგარიში

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

2022წ. III 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.7.1.5.

ჩრდილოეთ ოსეთსა და 

საქართველოში  მომუშავე ოსური 

ენის მასწავლებლების ფორუმის 

მოწყობა

ჩატარებულია 1 ფორუმი

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციის წლიური 

ანგარიში

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია

2022წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

1.7.1.6.

სეზონური სკოლების ორგანიზება 

საფრთხეში მყოფი ენების 

დასაცავად ენობრივი აქტივისტების 

მომზადების მიზნით

სეზონურ ბანაკში 

მონაწილეობა მიიღო 

მინიმუმ 20-მა მონაწილემ

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

ვებგვერდი

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო

სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი

2022წ. IV 

კვარტ.

ადმინისტრა

ციული ხარჯი

დაბალი ინტერესი, არასაკმარისი ბიუჯეტი, პანდემია

N აქტივობა
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი
დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი 

უწყება
პარტნიორი უწყება

შესრულების 

ვადა (კვ., 

წელი)

ბიუჯეტი
დაფინანსების წყარო

ამოცანის 

შედეგის 

ინდიკატო

რი 1.7.1:

(OUTCOME 

Indicator 

1.7.1)

მშობლიური ენის ცოდნის პროცენტული მაჩვენებელი  ენობრივ 

უმცირესობათა წარმომადგენლებში

2026 სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემები
100%


