
1 
 

ცხრილი 1 - შესწავლილი პოლიტიკის დოკუმენტები 
 
 

1. MAPS 
IDFI 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020 

2. 
MAPS 
IDFI 

2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა 

3. 
MAPS 
IDFI 

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020 

4. MAPS 
IDFI 

გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა 2017-2021 

5. MAPS 
IDFI 

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020  

6. 
MAPS 
IDFI 

2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 
სახელმწიფო კონცეფცია „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა 
პაციენტთა უფლებების დასაცავად“ 

7. MAPS 
IDFI 

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030 
წლების ეროვნული სტრატეგია და 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმა 

8. MAPS 
IDFI 

მიგრაციის სტრატეგია 2016-2020 

9. MAPS 
IDFI 

საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020 

10. MAPS 
IDFI 

სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 
2017-2018 და სამოქმედო გეგმა 2019-2020 (პროექტი) 

11. MAPS 
IDFI 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების ხედვა 2030 
წლისათვის (2017) 

12. MAPS 
IDFI 

გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 
2014-2022 

13. MAPS 
IDFI 

2014 – 2020 წ.წ. ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა  

14. 
MAPS 
IDFI 

ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016-
2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

15. MAPS 
IDFI 

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (2018-2020) 

16. 
MAPS 
IDFI 

ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციების განხორციელების საქართველოს ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა (2018-2020) 

17. MAPS 
IDFI 

სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და 
კეთილდღეობა“ 2018-2020 
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18. MAPS 
IDFI 

საქართველოს კანონი „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ 

19. MAPS 
IDFI 

საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია  

20. MAPS 
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად 
გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა 

21. IDFI 
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 
წლებისათვის (BDD) 

22. IDFI 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
2019-2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 

23. IDFI 
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების 
მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები 

24. IDFI 
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 

25. IDFI 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 

26. IDFI 
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა  

27. IDFI 
პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების 
სტრატეგია და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა 

28. IDFI 
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო 
გეგმა 

29. IDFI 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს 2019-2022 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 

30. IDFI 
პროფესიული განათლების განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო 
გეგმა 2013-2015 

31. IDFI 
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 2016-2025, 
ელექტროენერგეტიკის ნაწილი (არ არის დამტკიცებული) 

32. IDFI 
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 2017-2026, 
ბუნებრივი გაზის ნაწილი (არ არის დამტკიცებული) 

33. IDFI 
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმების განხორციელების 2019 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

34. IDFI 
მიწის რეგისტრაციისა და პილოტურ არეალებში საკადასტრო 
მონაცემების სრულყოფის სტრატეგია 
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35. IDFI 
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის  სამდივნოს ადამიანის 
უფლებათა დაცვის საკითხებში (სამსახური) სტრატეგია და სამოქმედო 
გეგმა 2016- 2019 წ.  

36. IDFI 
სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020 

37. IDFI 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020  
წლების სამოქმედო გეგმა 

38. IDFI 
სისხლის სამართლის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 2018-2022 

39. IDFI 
საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის 
სამოქმედო გეგმა 

40. IDFI 
ტექნიკური რეგლამენტი – ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
სტანდარტების დამტკიცების შესახებ  

41. IDFI 
ჰაერის დაბინძურების შემცირების ეროვნული პროგრამა 

42. IDFI 
ევროკავშირთან აპროქსიმაციის საგზაო რუკა გარემოს დაცვისა და 
კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების სფეროებში (შემუშავებულია 
2016 წელს) 

43. IDFI 
საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი  

44. IDFI 
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ეროვნული 
სატყეო კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ 

45. IDFI 
საქართველოში სტატისტიკის განვითარების ეროვნული სტრატეგია 
2011-2014   

46. IDFI 
მოსახლეობის აღწერა და დემოგრაფიული სტატისტიკა  

47. IDFI 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2017-2019 წწ. 
საქმიანობის სტრატეგია  

48. IDFI 
სტატისტიკური სამუშაოების 2019 წლის პროგრამა 

49. IDFI 
ციფრული საქართველო ელექტრონული საქართველოს სტრატეგია და 
სამოქმედო გეგმა 2014-2018 

50. IDFI 
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმა 

51. IDFI 
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების 
შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 
წლების სამოქმედო გეგმა 

52. IDFI 
ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა 2019-2020 

53. IDFI 
პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის 
კომიტეტის 2019 წლის სტრატეგია  და სამოქმედო გეგმა 
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54. IDFI 
საჯარო მმართველობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა 

55. IDFI საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 2019-2022 

56. IDFI 
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის სამოქმედო 
გეგმა 2019  

57. IDFI სიმსუქნის პრევენციის სტრატეგია საქართველოში 

58. IDFI 
2013 - 2018 წლების თამბაქოს კონტროლის სამოქმედო გეგმა 

59. IDFI 
ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების სახელმწიფო სტრატეგია 
2015 

60. IDFI შაქრიანი დიაბეტის კონტროლის ეროვნული 

61. IDFI 
კიბოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია 2017-2020 

62. IDFI 
საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა 2014 

63. IDFI 
საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების 
ეროვნული სტრატეგია 

64. IDFI 
საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და 
კონტროლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია 

65. IDFI 
ტუბერკულოზის კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია 

66. IDFI 
პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმა  

67. IDFI 
ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული 
სტრატეგია (2013-2018) 

68. IDFI 
საჯარო სამსახურის ბიუროს 2018 წლის განმავლობაში 
განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა 

69. IDFI 
სახელმწიფო ფინანსების მართვის სტრატეგიის მიმართულებები 2018-
2021 წლებისთვის 

70. IDFI 
საქართველოს პროკურატურის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2022  

71. IDFI 
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების 
სამოქმედო გეგმა 

72. IDFI 
არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმა 2018-
2020 

73. IDFI 
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის სტრატეგიული გეგმა 2015-
2019 

74. IDFI „ღია პარლამენტის“ 2018-2019 წლების სამუშაო გეგმა 
 
 


