
საჯარო დაწესებულებებში დაცული მონაცემთა ბაზები/რეესტრები, რომელთა 
განთავსებაც  მიზანშეწონილია ღია მონაცემების პორტალზე 

ფინანსთა სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

1 სახელმწიფო საგარეო და საშინაო  ვალების შესახებ მონაცემთა ბაზა 
 

ცენტრალური აპარატი 

2 სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მისაღები ფულადი 
გრანტის/მიზნობრივი დაფინანსების მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

3 დავების განხილვის რეესტრი 
 

ცენტრალური აპარატი 

4 ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

5 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის 
რეესტრი 

შემოსავლების სამსახური 

6 საქონლის შენახვის ადგილების კლასიფიკატორი 
 

შემოსავლების სამსახური 

7 ოქროს სიის მონაწილე პირთა რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

8 გადასახადის გადამხდელთა რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

9 საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

10 მიკრო/მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე გადამხდელთა რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

11 ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელთა რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

12 საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად საგადასახადო 
შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიანი ელ. რეესტრი 

შემოსავლების სამსახური 

13 დღგ-ს გადამხდელ პირთა რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

14 საკონტროლო/სალარო აპარატების რეესტრი 
 

შემოსავლების სამსახური 

15 სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების ელ. რეესტრი 
 

მომსახურების სააგენტო 

16 სააგენტოსთვის განსაკარგავად გადაცემული ქონების ელ. რეესტრი 
 

მომსახურების სააგენტო 

17 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
 

მომსახურების სააგენტო 

18 ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი საფინანსო ანალიტიკური 
სამსახური 



19 სახელმწიფო, ავტონომიური და თვითმმართველობის ბიუჯეტების 
შემოსულობებისა და გადასახდელების შესახებ მონაცემთა ბაზა 

სახაზინო სამსახური 

20 სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შემოსულობებისა და 
გადასახდელების შესახებ მონაცემთა ბაზა 

სახაზინო სამსახური 

21 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების რეესტრი 
 

სახაზინო სამსახური 

22 სასესხო დავალიანებების რეესტრი 
 

სახაზინო სამსახური 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

 23 სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სხვადასხვა კატეგორიის 
დაკარგული/ნაპოვნი ობიექტების აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

24 სამინისტროს გამგებლობაში არსებული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში მომხდარი კონფლიქტების აღრიცხვის მონაცემთა 
ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

25 საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საქართველოში გამოძევებულ (ან 
დეპორტაციის მომლოდინე) საქართველოსა და უცხო ქვეყნების 
მოქალაქეთა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა  

ცენტრალური აპარატი 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

26 საავტომობილო გზების, ხიდების და გვირაბების მონაცემთა ბაზა საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი 

27 საავტომობილო გზებზე მოძრაობის ინტენსივობის მონაცემთა ბაზა საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი 

28 საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი გზების სივრცითი 
მონაცემები 

საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი 

29 საერთაშორისო უსწორმასწორობის კოეფიციენტების მონაცემთა ბაზა საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი 

30 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 
ჩასატარებელი სამუშაოების მონაცემთა ბაზა 

საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი 

31 სარეაბილიტაციო, პერიოდული შეკეთების, გამაგრებისა და 
სამშენებლო სამუშაოების შესახებ რეესტრები 

საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

32 ტურისტებისათვის საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა (კვების 
ობიექტები, საელჩოები, მუზეუმები, გალერეები, სავაჭრო ცენტრები, 

ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 

2 

 



თეატრები, ტრანსპორტი, გასართობი ობიექტები, ტურისტული 
კომპანიები, ღვინის მარნები და სხვა ობიექტები) 

33 ავტოსადგურების რეესტრი სახმელეთო ტრანსპორტის 
სააგენტო 

34 საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო რეგულარული 
გადაყვანის მწარმოებელი გადამზიდველების რეესტრი 

სახმელეთო ტრანსპორტის 
სააგენტო 

35 ECMT-ს გრძელვადიანი/მოკლევადიანი ნებართვის მფლობელი 
გადამზიდველები 

სახმელეთო ტრანსპორტის 
სააგენტო 

36 საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრი საზღვაო ტრანსპორტის 
სააგენტო 

37 საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო 
რეესტრი 

სამოქალაქო ავიაციის 
სააგენტო 

38 საქართველოს აეროდრომების სახელმწიფო რეესტრი სამოქალაქო ავიაციის 
სააგენტო 

39 სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების საწვავ-გასამართი საწარმოების 
უწყებრივი რეესტრი 

სამოქალაქო ავიაციის 
სააგენტო 

40 აკრედიტირებულ პირთა რეესტრი აკრედიტაციის ცენტრი 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

41 საქართველოში აკრედიტირებული საზღვარგარეთის ქვეყნების 
დიპლომატიური მისიების და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

42 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური და საკონსულო 
წარმომადგენლობების მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

43 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

44 ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებული სტატისტიკური 
მონაცემთა ბაზები 

შეფასებისა და  გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი 

45 საერთო სამაგისტრო გამოცდებთან დაკავშირებული სტატისტიკური 
მონაცემთა ბაზები 

შეფასებისა და  გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი 

3 

 



46 სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებთან დაკავშირებული სტატისტიკური 
მონაცემთა ბაზები 

შეფასებისა და  გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი 

47 სტუდენტთა საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული 
სტატისტიკური  მონაცემთა ბაზები 

შეფასებისა და  გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი 

48 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადასთან დაკავშირებული 
სტატისტიკური  მონაცემთა ბაზები 

შეფასებისა და  გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი 

49 საქმიანობა შეწყვეტილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 
რეესტრი 

განათლების ხარისხის  
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

50 უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების რეესტრი განათლების ხარისხის  
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

51 არა ავტორიზებული დაწესებულებების რეესტრი განათლების ხარისხის  
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

52 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრი განათლების ხარისხის  
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

53 სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რეესტრი მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

54 საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გამოვლენილი დარღვევების 
მონაცემთა ბაზა 

მანდატურის სამსახური 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

55 გარემოსდაცვითი პროექტების ბაზა  ცენტრალური აპარატი 

56 საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებების რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

57 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

58 ზედაპირული წყლის ობიექტიდან  წყლის ამოღებაზე და 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად  დასაშვები ჩაშვების 
ნორმების რეესტრები 

ცენტრალური აპარატი 

59 სასარგებლო წიაღისეულის საბადოები და გამოვლინებები გარემოს ეროვნული სააგენტო 
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60 სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების უწყებრივ-სალიცენზიო 
რეესტრი 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 

61 ჰიდროლოგიური მონაცემთა ბაზა გარემოს ეროვნული სააგენტო 

62 მეტეოროლოგიური მონაცემთა ბაზა გარემოს ეროვნული სააგენტო 

63 გარემოს ხარისხის მონაცემთა ბაზა გარემოს ეროვნული სააგენტო 

64 დაცულ ტერიტორიებში ვიზიტორთა შესახებ სტატისტიკური 
მონაცემთა ბაზა 

დაცული ტერიტორიების 
სააგენტო 

65 ტყის რესურსების მონაცემთა ბაზა დაცული ტერიტორიების 
სააგენტო 

66 გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზა გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრი 

67 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ბაზა გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრი 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

68 საქართველოში რეგისტრირებული ვეტერინალური საშუალებების და 
პრეპარატების მონაცემთა ბაზა 

სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

69 სააგენტოს მიერ ინსპექტირებული საწარმოების მონაცემთა ბაზა სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

70 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების იმპორტიორთა რეესტრი სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

71 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტების 
რეესტრი 

სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

72 არაკეთილსაიმედო ქვეყნების ნუსხა  საშიში ინფექციური 
დაავადებების, ეპიდემიების,  ეპიზოოტიების გავრცელების გამო 

სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

73 ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სურსათის მწარმოებლების მონაცემთა 
ბაზა 

სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

74 პროდუქციის მონაცემთა ბაზა, რომელსაც ესაჭიროება ნებართვები სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 

75 რუსეთის ფედერაციაში საექსპორტოდ დაშვებული პროდუქციის 
მონაცემთა ბაზა 

სურსათის ეროვნული 
სააგენტო 
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76 ღვინის კომპანიების და მარნების მონაცემთა ბაზა ღვინის ეროვნული სააგენტო 

77 საქართველოდან ექსპორტირებული ღვინის სტატისტიკური 
მონაცემთა ბაზა 

ღვინის ეროვნული სააგენტო 

78 სასოფლო სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივების რეესტრი სასოფლო სამეურნეო 
კოოპერატივები განვითარების 
სააგენტო 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

79 წამლის რეესტრის მონაცემთა ბაზა სამედიცინო საქმიანობის 
სახელმწიფო რეგულირების 
სააგენტო 

80 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა აღრიცხვისა და ანალიზის 
პროგრამის სტატისტიკური მონაცემთა ბაზა 

ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი  

81 ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით სტატისტიკური მონაცემთა 
ბაზები 

სოციალური მომსახურების 
სააგენტო 

82 სახელმწიფო გასაცემლების (პენსია, კომპენსაცია, სუბსიდია და სხვ.) 
დაკავშირებით სტატისტიკური მონაცემთა ბაზები 

სოციალური მომსახურების 
სააგენტო 

83 სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით სტატისტიკური მონაცემთა 
ბაზები. 

სოციალური მომსახურების 
სააგენტო 

ენერგეტიკის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

84 საქართველოში ასაშენებელი პოტენციური ჰიდროელექტრო 
სადგურების მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

85 ენერგოსექტორში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების მონაცემთა 
ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

86 საქართველოს ენერგოსექტორში არსებული ინვესტორი კომპანიების 
მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

87 გაზიფიცირებისა და გამრიცხვილიანების მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

88 ჰიდრო და თბოელექტროსადგურების მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 
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89 ელექტროენერგიის გამომუშავების, მომხმარებლებზე მიწოდების, 
ექსპორტის და იმპორტის მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

90 ბუნებრივი აირის მიწოდება-მოხმარების მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

91 უშუქო სოფლების მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

92 კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

93 კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლების რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

94 არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

95 საქართველოს მუზეუმების რეესტრი ცენტრალური აპარატი 

                                  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

96 საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ობიექტების 
მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

97 სპორტული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

98 საგრანტო კონკურსებში დაფინანსებული პროექტების მონაცემთა 
ბაზები 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის 
განვითარების ფონდი 

იუსტიციის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

99 მოვალეთა რეესტრი აღსრულების ეროვნული 
ბიურო 

100 კერძო აღმასრულებლების რეესტრი აღსრულების ეროვნული 
ბიურო 

101 სააღსრულებო საქმეების რეესტრი აღსრულების ეროვნული 
ბიურო 
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ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

102 დევნილთა მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

103 რეპატრიანტების მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

104 ლტოლვილთა მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

105 ეკომიგრანტი ოჯახების მონაცემთა ბაზა ცენტრალური აპარატი 

106 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების 
დეკლარაციების მონაცემთა ბაზა 

ცენტრალური აპარატი 

                                 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემა 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

107 C ჰეპატიტით დაავადებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 
მონაცემთა ბაზები 

ცენტრალური აპარატი 

სხვა საჯარო დაწესებულებები 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი მფლობელი 

108 საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა ბაზა (ექსპორტი-იმპორტი) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სტატისტიკის  
ეროვნული  
სამსახური 

109 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემთა ბაზა 
 

110 სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 
 

111 მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 2002 წლის მონაცემთა ბაზა 
 

112 2004 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერის ბაზა  
 

113 2014 წლის მოსახლეობისა და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის 
მონაცემთა ბაზა 

114 შინამეურნეობის ინტეგრირებული გამოკვლევის ბაზა 
 

115 "მონაცემები შრომის შესახებ" გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 
 

116 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ ბაზა 
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117 თეატრების მუშაობის შესახებ მონაცემთა ბაზა 
 

118 მუზეუმების მუშაობის შესახებ მონაცემთა ბაზა 
 

119 ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევის ბაზა 
 

120 უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის ბაზა 
 

121 ბიზნეს სტატისტიკის გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა 
 

122 ფასების სტატისტიკის ბაზა 
 

123 PC Axis - საქსტატის მონაცემთა კომპიუტერული ბაზა 
 

124 სამომხმარებლო და მწარმოებელთა ფასების ინდექსის რეესტრი 
125 მიმდინარე დემოგრაფიული გამოკვლევის რეესტრი 
126 სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების მონაცემთა 

ბაზა 
სახალხო დამცველის 

აპარატი 
127 სასაქონლო ნიშნების მონაცემთა ბაზა 

 
 
 
 
 
 

                საქპატენტი 

128 გეოგრაფიული აღნიშვნების მონაცემთა ბაზა 
 

129 ადგილწარმოშობის დასახელებების მონაცემთა ბაზა 
 

130 დიზაინების მონაცემთა ბაზა 
 

131 
 

გამოგონებების მონაცემთა ბაზა 

132 
 

სასარგებლო მოდელების მონაცემთა ბაზა 

133 
 

მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების მონაცემთა ბაზა 

134 რადიო სიხშირის მინიჭების უწყებრივი რეესტრი   
კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია 
135 ლიცენზიების უწყებრივი რეესტრი 

 
136 
 

ავტორიზებულ პირთა უწყებრივი რეესტრი 

137 რადიოელექტრონული მოწყობილობების რეესტრი 
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138 საჩივრების რეესტრი 
 

 

ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია 139 ამომრჩეველთა მონაცემთა ბაზა 

 
140 მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრი იურიდიული დახმარების 

სამსახური 
141 შავი სიის რეესტრი 

 
 

სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო 142 თეთრი სიის რეესტრი 

 
143 გაფრთხილებულ მიმწოდებელთა რეესტრი 

 
144 კანონპროექტების მონაცემთა ბაზა 

 
 

საქართველოს 
პარლამენტი 145 პლენალურ სხდომებზე ხმის მიცემის მონაცემთა ბაზა 

 
146 მიღებულ კანონებზე კენჭისყრის შედეგების მონაცემთა ბაზები 

 
147 საცნობარო და ბიბლიოგრაფიული ელექტრონული გამოცემების 

რეესტრი 
 
 
 
 

პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

 
 

148 ელექტრონული ბიბლიოთეკების რეესტრი 
 

149 ეროვნული გაზეთების კატალოგების რეესტრი 
 

150 წიგნების კატალოგის რეესტრი 
 

151 პერიოდული გამოცემების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის რეესტრი 
 

152 
 

ეროვნული დისერტაციებისა და ავტორეფერატების, მიკრო 
ფორმების, კომპაქტ-დისკების, კარტოგრაფიული გამოცემების, 
სანოტო გამოცემების, პლაკატის, ესტამპის და ფურცლოვანი 
გამოცემების კატალოგის რეესტრი 

153 საარჩევნო ადმინისტრაციის სერტიფიკატის მფლობელ პირთა 
მონაცემთა ბაზა 

 

საარჩევნო სისტემების 
განვითარების, 

რეფორმებისა და 
სწავლების ცენტრი 

154 გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებში არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი საგრანტო პროექტების 
მონაცემთა ბაზა 

155 შემუშავებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალების 
მონაცემთა ბაზა 

156 hr.gov.ge დამსაქმებლების და მათ მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსიების  
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რეესტრი  

საჯარო სამსახურის 
ბიურო 

157 Declaration.gov.ge თანამდებობის პირთა რეესტრი 
 

158 Stajireba.gov.ge საჯარო დაწესებულებების მიერ განსაზღვრული 
სტაჟირების კვოტების შესაბამისი ვაკანსიების რეესტრი 

159 ბიუროს სერვისების მონაცემთა ბაზა ტარიფების მითითებით 
 

სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიურო 160 ნარკოლოგიური აღრიცხვის სტატისტიკური მონაცემთა ბაზა 
 

161 საეჭვო და ზღვარს ზემოთ გარიგებების შესახებ სტატისტიკური 
მონაცემთა ბაზა 

ფინანსური 
მონიტორინგის 

სამსახური 162 მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების რეესტრი 

შენიშვნა 

დანართი N1-ით შემოთავაზებული მონაცემთა ბაზებიდან და რეესტრებიდან საჯარო 
დაწესებულებებმა უზრუნველყონ  პერსონალური ან/და სხვა დახურული ინფორმაციის 
გამოცალკევება და ღია მონაცემთა ფორმატში მათი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა, ხოლო  
ტექნიკურად აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხევაში  კონკრეტულ საკითხებზე აწარმოონ 
მაქსიმალურად დეტალური სტატისტიკური მონაცემთა ბაზები 
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IDFI-ის გამოკითხვის მონაწილეების მიერ  შემოთავაზებული მონაცემები, რომელთა 
ხელმისაწვდომობაც სურთ ღია მონაცემების პორტალზე 

N მონაცემთა ბაზა/ რეესტრი სავარაუდო მფლობელი 

1 სამართლებრივი სტატისტიკის შინაარსის შემცველი მონაცემთა 
ბაზა 

საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო 

2 საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკური და 
საზოგადოებრივი მოვლენების ამსახველი გადაცემების 
ჩანაწერების მონაცემთა ბაზა 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

3 შშმ პირთა მონაცემთა ბაზა სოციალური მომსახურების 
სააგენტო 

4 საავტომობილო გზებზე მომხდარი ავტოავარიების მდებარეობის 
შესახებ მონაცემების შემცველი ბაზა  

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

5 დევნილების ბინებით უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის 
შემცველი მონაცემთა ბაზა 

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძლებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო 

6 მანქანებისა და მობილურის ნომრების მფლობელების 
მონაცემთა ბაზა 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

7 ბაზრის წილების შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური 

8 რეკრეაციული  ზონების/პარკების აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო 

9 თბილისში პროექტების  დაფინანსების შესახებ მონაცემთა ბაზა თბილისის მერია 

10 კიბერუსაფრთხოების შესახებ მონაცემთა შემცველი ბაზა 

 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო/ 
თავდაცვის სამინისტრო/ შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

11 გარემოსდაცვითი ინფორმაციების მონაცემთა ბაზა 

 

გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო 

12 ავტორიზებული სასწავლო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზა განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

13 სკოლამდელი სასწავლო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზა 

 

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

14 დანაშაულის სტატისტიკა რაიონებისა და დანაშაულის ტიპების 
მიხედვით 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

15 გარემოზე ზემოქმედების ობიექტების აღრიცხვა-განთავსების 
მონაცემები 

გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო 
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16 გამოცდებისა და მასწავლებლების სტატისტიკა განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

17 სოციალურ პროექტებში ჩართული ორგანიზაციების ბაზა სოციალური მომსახურების 
სააგენტო 

18 უძრავი ქონების რეალიზაციის ბაზა-ვიწრო ურბანული 
მიგრაციის დონეზე გაშლილი 

ფინანსთა სამინისტრო, 
ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო 

19 ბიზნესის დარგობრივი ანალიზის მონაცემთა ბაზა ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო/საქსტატი 

20 საწარმოების, საწყობებისა და სადისტრიბუციო კომპანიების 
მონაცემთა ბაზა 

სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური 

21 შიდა ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების 
მონაცემთა ბაზა 

ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 

22 საფინანსო ორგანიზაციების მომხმარებელთა უფლებების 
დარღვევის სტატისტიკის შესახებ მონაცემების შემცველი ბაზა 

საქართველოს ეროვნული ბანკი  

23 კვლევითი საქმიანობის სტატისტიკა აკადემიური დაწესებულებები 

24 ტვირთბრუნვის დეტალური მონაცემთა ბაზა სტატისტიკის ეროვნული სამსხური 

25 აფხაზეთიდან დევნილების მონაცემთა ბაზა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძლებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო 

26 რეკრეაციული ზონების/პარკების რაოდენობა და წლების 
მიხედვით მათი პროგრესისა და რეგრესის მაჩვენებელი 
მონაცემთა ბაზა 

გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო 

27 ყოველწლიურად განბაჟებული ავტომობილების რაოდენობის 
მონაცემთა ბაზა 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

28 ბიზნესთან და ინვესტორებთან დაკავშირებული მონაცემთა 
ბაზები 

სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური/ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო/ფინანსთა სამინისტრო 

29 რეკრეაციული ზონების/პარკების აპლიკაცია გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო 
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