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Sesavali

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ჯა რო ფი ნან სებ მა და მა თი ფორ მი-
რე ბის წე სებ მა ბო ლო წლებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და. 2010 
წლის 1 იან ვ რი დან ძა ლა ში შე ვი და სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სი, რო მელ მაც გა ა უქ მა 
„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნი; 2011 წლის 1 იან ვ რი დან ძა ლა ში შე ვი და ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სი, რო მელ მაც გა ა უქ მა ად რე მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ სი და შე სა ბა მი სი 
კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბი; სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რ მა 2010 წლის 24 
აგ ვის ტოს და ამ ტ კი ცა ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ა, რომ ლი თაც გა  უქ მ და 
ად რე მოქ მე დი 2004 წელს დამ ტ კი ცე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ა; 2010 წლის 14 ივ ლისს 
დამ ტ კიც და სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნის ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ახა ლი წე სე-
ბი; 2009 წლის 15 აპ რილს დამ ტ კიც და ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის 
ფორ მე ბი; ასე ვე, ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და სა მივ ლი ნე ბო თან ხე ბის გან საზღ ვ რის წე-
სებ ში, „ადგილობრივი მო საკ რებ ლე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ სა და სხვა 
მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში; 2013 წლი დან ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში 
სა ვალ დე ბუ ლო ხდე ბა პროგ რა მუ ლი ფორ მით ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა, რაც, ასე ვე, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ა.

ამ დე ნად, ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის 
ფონ ზე, აუცი ლე ბე ლია სის ტე მუ რად წარ მო ვად გი ნოთ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლო ბის ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტის სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი 
და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი:

ახალი სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის მი ღე ბით ერთ კა ნონ ში თა ვი მო ი ყა რა სა ბი უ ჯე-
ტო სის ტე მის მა რე გუ ლი რე ბელ მა ყვე ლა ნორ მამ, რომ ლე ბიც ად რე სამ სხვა დას ხ ვა 
კა ნონ ში იყო გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. მათ შო რი საა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ბი უ ჯე ტის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი. მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბით დამ ტ კიც და გა-
თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის ახა ლი ფორ მუ ლა და მი ღე ბულ იქ ნა ზო გი ე რი ისე თი 
რე გუ ლა ცი ა, რაც ად რე არ არ სე ბობ და;

ახალი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ღე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვანდ შე იც ვა ლა ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დის ცალ კე უ ლი ქვე სა ხე ო ბე ბის გა ნაკ ვე თე ბი და მა თი ად მი ნის ტ რი რე ბის 
წე სე ბი. მი წის გა და სა ხა დის ზღვრუ ლი გა ნაკ ვე თე ბის დად გე ნის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბა მი ე ცა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას.  ასე ვე, გა ი ზარ და გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თე ბი, 
ხო ლო 2004 წლამ დე შე ძე ნილ უძ რავ ქო ნე ბა ზე იგი 3-ჯერ გა დიდ და, 2004 წლის 
შემ დ გომ შე ძე ნილ ქო ნე ბა ზე კი, დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი გახ და;

ახალი სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის დამ ტ კი ცე ბით შე მო ღე ბულ იქ ნა ახა ლი 
ტერ მი ნი ლო გია და ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წე სი (კლასიფიკაცია). 
დე ტა ლუ რად გა ნი საზღ ვ რა სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის კა ტე გო რი ე ბის გან მარ-
ტე ბე ბი და მა თი ცხრი ლის ფორ მით შედ გე ნის წე სი;

სახელმწიფო ხა ზი ნის ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის 
მი ღე ბით გა ნი საზღ ვ რა ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მის პი რო ბე ბი და 
უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბი, რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა-
მი ნის ტ რომ შე ი მუ შა ვა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო – „სახელმწიფო ხა ზი ნის ელექ ტ რო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა“. ამით სა ხა ზი ნო მომ სა ხუ რე ბა მნიშ ვ ნე-
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ლოვ ნად გა მარ ტივ და ხა ზი ნის მომ სა ხუ რე ბა ზე არ სე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის;

ბიუჯეტის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის დამ ტ კი ცე ბით მოხ და ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ბა ლან სის შეს რუ ლე ბის 
ან გა რიშ გე ბის ფორ მის, შე მო სუ ლო ბე ბის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის ფორ მის, ბი-
უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით შეს რუ ლე-
ბის ან გა რიშ გე ბის ფორ მების, ასე ვე ბი უ ჯე ტე ბის ხარ ჯე ბი სა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი ფი კა ცი ის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის ფორ-
მის დამ ტ კი ცე ბა;

2013 წლი დან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი გა და დი ან პროგ რა მუ ლი 
ბი უ ჯე ტის ფორ მატ ზე, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 2012 წლის 1 მარ ტი დან დაწყე ბუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე დუ რე ბი ამ ახა ლი წე სე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და გან ხორ ცი ელ-
დეს. წე სე ბი კი 2012 წლის 1 მარ ტამ დე სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რ მა უნ და 
და ად გი ნოს.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუტ მა, ევ-
რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, გა დაწყ ვი ტა წი ნამ დე ბა რე გზამ კ ვ ლე ვის 
გა მო ცე მა, რა თა გა ად ვილ დეს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვა.

მა სა ლის უკეთ აღ ქ მი სათ ვის, გზამ კ ვ ლევს ერ თ ვის ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბა და 
შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბი, ასე ვე ის ძი რი თა დი ფორ მე ბი, რომლებიც აუცი ლე ბე ლია 
ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თ ვი სათ ვის.

ვფიქ რობთ, გზამ კ ვ ლე ვი გარ კ ვე ულ სამ სა ხურს გა უ წევს ად გი ლობ რი ვი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის მო ხე ლე ებს, მა თი ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის წარ მო მად გენ ლებ სა და ამ სა კითხე ბით და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს.
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terminTa gan marteba

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი – ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს (საკრებულოს) მი ერ დამ ტ კი ცე-
ბუ ლი, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქ ცი ე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბის მიზ ნით, მი სა ღე ბი შე მო სუ ლო ბე ბის, გა სა წე ვი გა და სახ დე ლე ბი სა და 
ნაშ თის ცვლი ლე ბის ერ თობ ლი ო ბა;

ასიგ ნე ბა – სა ბი უ ჯე ტო წლის გან მავ ლო ბა ში ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მო ცუ ლო ბის ფარ გ ლებ ში გა დახ დის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა; 

აქ ტი ვე ბის გას ვ ლა – ყვე ლა ოპე რა ცი ა, რო მე ლიც ამ ცი რებს ერ თე უ ლის აქ ტი-
ვე ბის მო ცუ ლო ბას (გაყიდვა, გას ხ ვი სე ბა, ჩა მო წე რა და სხვ.), გარ და ძი რი თა დი 
კა პი ტა ლის მოხ მა რე ბი სა;

ბი უ ჯე ტის გან წე რა – ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბის, გა და სახ დე ლე ბი სა და ნაშ-
თის ცვლი ლე ბის ყო ველ თ ვი უ რად ან / და ყო ველ კ ვარ ტა ლუ რად გა ნა წი ლე ბა სა ბი უ-
ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის (გარდა ხარ ჯე ბი სა და არა ფი ნან სურ აქ ტი ვებ ზე ოპე რა ცი-
ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი ფი კა ცი ი სა) მი ხედ ვით;

ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი – სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ბი უ ჯეტ ში მი ღე ბუ ლი ფუ-
ლა დი სახ ს რე ბის ერ თობ ლი ო ბა;

ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი – სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ბი უ ჯე ტი დან გა სა ცე მი 
ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ერ თობ ლი ო ბა;

ბი უ ჯე ტის სა ო პე რა ციო სალ დო – ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებს შო რის 
სხვა ო ბა;  

ბი უ ჯე ტის მთლი ა ნი სალ დო – სხვა ო ბა ბი უ ჯე ტის სა ო პე რა ციო სალ დო სა და 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ცვლი ლე ბას შო რის;

გა დახ და ზე ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბა – სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სა ბი უ ჯე-
ტო წლის გან მავ ლო ბა ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ გა დახ დებ ზე სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნა ში 
ან სა ფი ნან სო ორ გა ნო ში დად გე ნი ლი წე სით ვალ დე ბუ ლე ბის რე გის ტ რა ცი ა;

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი – სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ-
ჯე ტი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ფორ მუ ლის შე სა ბა მი სად გა მო ყო ფი ლი 
თან ხე ბი, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბებს და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვ-
რავს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო;

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – ბი უ ჯე ტე ბის პრო ექ ტე ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნო ებ ში 
გან ხილ ვის პრო ცე დუ რე ბის სა ჯა რო ო ბა სა ზო გა დო ე ბი სა და მა სობ რი ვი ინ ფორ მა-
ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი სათ ვის; დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის 
შე სა ხებ ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა; ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის (გარდა სა-
ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ი სა) ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ნე ბის მი ე რი ფი ზი კუ რი და იური დი-
უ ლი პი რე ბი სათ ვის;

დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი ორ გა ნოს (საკრებულოს) მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი;

და ზუს ტე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი – სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე დუ რე ბის შე სა ბა მი სად კო რექ-
ტი რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი; 
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თა ვი სუ ფა ლი ნაშ თი – ნაშ თის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი რა ი მე მიზ ნე ბი სათ ვის და სა ხარ ჯად;

მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი – დე ლე გი რე ბულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გან ხორ ცი ე-
ლე ბის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის მი ერ სა-
ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ან / და ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის რეს პუბ ლი კუ რი ბი უ-
ჯე ტი დან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სა ხით მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბი; 

მცი რე ფა სი ა ნი აქ ტი ვი – 500 ლარ ზე ნაკ ლე ბი ღი რე ბუ ლე ბის და ერთ წელ ზე მე-
ტი ვა დით, მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის ტექ ნი კა, ინ ვენ ტა რი და მოწყო ბი ლო ბა;

სა ქარ თ ვე ლოს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტი – სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო, ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კე ბის რეს პუბ ლი კუ რი და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე-
ბის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი. ნა ერ თი ბი უ ჯე ტი არ ექ ვემ დე ბა რე ბა არც ერ-
თი დო ნის ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს მი ერ დამ ტ კი ცე ბას;

მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბა – პირ ვე ლი თან რი გის სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცია ბი უ-
ჯე ტის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით;

ნაშ თი – შე სა ბა მი სი ბი უ ჯე ტის ან გა რიშ ზე შე სა ბა მი სი პე რი ო დი სათ ვის არ სე ბუ-
ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი;

ნაშ თის ცვლი ლე ბა – გან საზღ ვ რუ ლი პე რი ო დი სათ ვის ბი უ ჯე ტის ან გა რიშ ზე 
არ სე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის გა მო ყე ნე ბა ან დაგ რო ვე ბა;

პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი – მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ და სა ხუ ლი პრი ო რი-
ტე ტე ბის მი საღ წე ვად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პროგ რა მე ბის, პრო ექ ტე ბის, ღო ნის-
ძი ე ბე ბი სა და მა თი ბი უ ჯე ტე ბის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი სა და შე ფა სე ბის ინ დი-
კა ტორ თა ერ თობ ლი ო ბა;

სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რი – გა თა ნაბ რე ბი თი და მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რე ბის 
გარ და, ერ თი ბი უ ჯე ტი დან სხვა ბი უ ჯე ტი სათ ვის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სა ხით 
გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი; 

სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცია – ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
რომ ლის თ ვი საც ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ასიგ ნე ბა და, რო მე ლიც პა სუ-
ხის მ გე ბე ლია მი სი მარ თ ვის თ ვის, ასე ვე ახორ ცი ე ლებს სა კუ თა რი ბი უ ჯე ტის პრო-
ექ ტის მომ ზა დე ბას, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა სა და ან გა რიშ გე ბას დად გე ნი ლი ნორ-
მე ბის, პრო ცე დუ რე ბი სა და წე სე ბის შე სა ბა მი სად;

სა ბი უ ჯე ტო წე ლი – კა ლენ და რუ ლი წე ლი, რო მე ლიც იწყე ბა 1 იან ვარს და მთავ-
რ დე ბა 31 დე კემ ბერს;

სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნა – სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო 
საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა (იგივეა, რაც სა ხა ზი ნო სამ სა ხუ რი);

სა ფი ნან სო ორ გა ნო – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა და ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა თა შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბი, რომ ლე-
ბიც პა სუ ხის მ გე ბე ლი არი ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე-
ტი სა და ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის რეს პუბ ლი კუ რი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ-
ზა დე ბის თ ვის და ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბი სათ ვის;    

ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბა – სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მო მა-
ვალ ში ბი უ ჯე ტი დან თან ხის გა ცე მა ზე ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბა;

ფუ ლა დი სახ ს რე ბი –ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ან გა რი შებ-
ზე არ სე ბუ ლი ნაღ დი ფუ ლი და დე პო ზი ტე ბი ეროვ ნულ და უცხო ურ ვა ლუ ტებ ში;

ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბა –  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე-

terminTa gan marteba
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ბის ან გა რი შებ ზე ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მი ღე ბა და ამ ან გა რი შე ბი დან მა თი გას ვ ლა;
შეს ყიდ ვის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბი – იდენ ტუ რი, ასე ვე არა ი დენ ტუ რი, მაგ-

რამ მსგავ სი კომ პო ნენ ტე ბის, ტექ ნი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის (მახასიათებლების) 
ან / და ფუნ ქ ცი ე ბის მქო ნე შეს ყიდ ვის ობი ექ ტე ბი. შეს ყიდ ვის ობი ექ ტე ბის ერ თ გ-
ვა როვ ნე ბა დად გე ნი ლია სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს თავ მ ჯ დო მა რის 
2010 წლის 20 სექ ტემ ბ რის N7 ბრძა ნე ბით „შესყიდვის ობი ექ ტე ბის იდენ ტი ფი ცი-
რე ბი სა და ერ თ გ ვა როვ ნე ბის დად გე ნის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“.

წლი უ რი ბი უ ჯე ტი – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი-
თი ორ გა ნოს მი ერ შე სა ბა მი სი სა ბი უ ჯე ტო წლი სათ ვის დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი.

terminTa gan marteba



1. bi ujetis sa Semosavlo na wilis

formirebisa da prog nozirebis we si

1.1. პო ტენ ცი უ რი შე მო სავ ლე ბის გან საზღ ვ რის წე სი
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის შედ გე ნი სათ ვის უპირ ვე ლე სი 

ამო ცა ნაა მი სი პო ტენ ცი უ რი (რომლის მი ღე ბაც არის შე საძ ლე ბე ლი) შე მო სუ ლო-
ბე ბის სა ხე ო ბე ბის გან საზღ ვ რა. ამი სათ ვის, პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ვი-
ცო დეთ სა კუ თა რი შე მო სავ ლის ყვე ლა სა ხე ო ბა და, მას თან ერ თად, ის სა ხე ო ბე ბი, 
რაც სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სით და მა ტე ბით არის გან საზღ ვ რუ ლი ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სათ ვის. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ-
ლის სა ბი უ ჯე ტო შე მო სუ ლო ბე ბია (იხ. სქე მა):

შე მო სავ ლე ბი, მათ შო რის:
 გა და სა ხა დე ბი; 
 გრან ტე ბი;
 სხვა შე მო სავ ლე ბი;
  არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (არაფინანსური აქ ტი ვე ბით ოპე რა ცი ე ბი დან მი ღე-
ბუ ლი სახ ს რე ბი);

  ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (ფინანსური აქ ტი ვე ბით ოპე რა ცი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
სახ ს რე ბი, ნაშ თის გა მო ყე ნე ბის გარ და);

  ვალ დე ბუ ლე ბე ბი (ვალდებულებების აღე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბი).

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები
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შე მო სუ ლო ბე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის და ნარ თის შე სა ბა მი სად, 
ნა წილ დე ბა სა ხელ მ წი ფო, აფხა ზე თი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის 
რეს პუბ ლი კუ რი და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტებს შო-
რის (იხ. ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ცხრი ლი). ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი და მო საკ რებ-
ლე ბი სრუ ლად ირიცხე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტე ბის შე მო სავ ლე ბი 2012 წლის 1 იან ვ რი დან

შემოსავლის სახეობა სახელმწ. 
ბიუჯეტი

თვითმმ. 
ერთეულის 
ბიუჯეტი

ადგილობრივი გადასახადები

ქონების გადასახადი 100.0

ადგილობრივი მოსაკრებლები

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 100.0

მშენებლობის დაწყების მოსაკრებელი 100.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 100.0

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 100.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის 
ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი 100.0

სხვა შემოსავლები

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 100.0

შემოსავლები იმ  სახელმწიფო აქტივების გაყიდვიდან, რომლებიც 
მდებარეობს თვითმმართველობის ტერიტორიაზე 65.0 35.0

დივიდენდები ადგილობრივი ხელისუფლების წილობრივი 
მონაწილეობით მოქმედი და კერძო საწარმოების მოგებიდან 100.0

შემოსავალი სახელმწიფო მიწის იჯარაში და მართვაში 
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.) გადაცემიდან, რომელიც 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების სარგებლობაშია

100.0

შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული მიწის მართვაში (უზუფრუქტი, 
ქირავნობა, იჯარა და სხვ.) გადაცემიდან

100.0

სანებართვო მოსაკრებელი, გადახდილი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა შესაბამისი სამსახურების მიერ 100.0

სახელმწიფო ბაჟი, გადახდილი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა შესაბამისი სამსახურების მიერ 100.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი, 
გადახდილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100.0

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან 100.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი, გადახდილი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

90.0 10.0

biujetis sa Semosavlo na wilis for mirebisa da prog nozirebis we si
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შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული ქონების (გარდა მიწისა) იჯარაში ან 
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.) გადაცემიდან

100.0

შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 
გადახდილი ჯარიმებიდან 60.0 40.0

შემოსავალი სხვა ჯარიმებიდან და საურავებიდან, გადახდილი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100.0

შემოსავალი მიმდინარე ტრანსფერებიდან, შემოწირულებებიდან 
და ქველმოქმედებიდან 100.0

შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას, სანაცვლო 
მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურებიდან

100.0

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 100.0

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან

100.0

შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან, 
განკუთვნილი ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის 100.0

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სი.

შე მო სუ ლო ბის სა ხე ო ბე ბის გან საზღ ვ რის შემ დეგ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე მო სავ ლე-
ბის პროგ ნო ზი რე ბა, რაც ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის 
სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის შედ გე ნის უმ თავ რე სი სა ფუძ ვე ლი ა. შე მო სავ ლე ბის პროგ-
ნო ზი რე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი რამ დე ნი მე მნიშ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი:

  პროგ ნო ზი რე ბის გზით ხდე ბა ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის ოპ ტი მა ლუ რი მო-
ცუ ლო ბის დად გე ნა;
  ოპ ტი მა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის მო ცუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბას შე უძ ლია რა ცი ო ნა ლუ რად გა ა ნა წი ლოს შე მო სავ ლე ბი სხვა დას ხ ვა სა-
ხის ხარ ჯ ზე;

  თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს შე უძ ლია აკონ ტ რო-
ლოს (გა ნა ხორ ცი ე ლოს მონიტორინგი) აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს / სა გა და-
სა ხა დო ინ ს პექ ცი ის საქ მი ა ნო ბის ქმე დი თო ბა ზე.

შე მო სავ ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დი სა და ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბას.

1.2. ქო ნე ბის გა და სა ხა დე ბის პროგ ნო ზი რე ბა
მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო-

ბის ბი უ ჯეტ ში მხო ლოდ ქო ნე ბის გა და სა ხა დი ირიცხე ბა. ამი ტომ, მთე ლი ძა ლის-
ხ მე ვა ამ გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბა სა და ამო ღე ბა ზე უნ და იქ ნეს მი მარ თუ ლი.

ქო ნე ბის გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ქო ნე ბის გა და სა-
ხა დი და ი ყოს ქვე სა ხე ო ბე ბად:

biujetis sa Semosavlo na wilis for mirebisa da prog nozirebis we si
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 სა წარ მო თა /ორ გა ნი ზა ცი ა თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დი (გარდა მი წი სა);
 ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დი (გარდა მი წი სა);
 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის გა და სა ხა დი;
 არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი.

სა წარ მო თა /ორ გა ნი ზა ცი ა თა ქო ნე ბის (გარდა მი წი სა) გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე-
ბა. სა წარ მო თა /ორ გა ნი ზა ცი ა თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ქო ნე ბის ღი რე ბუ-
ლე ბა არის სა შუ ა ლო წლი უ რი სა ბა ლან სო ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა (გამოიანგარიშება 
კა ლენ და რუ ლი წლის და საწყი სი სა და ბო ლოს თ ვის აქ ტი ვე ბის სა შუ ა ლო ღი რე ბუ ლე-
ბის მი ხედ ვით), რო მე ლიც ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ შემ თხ ვე ვებ ში უნ და გა ი ზარ დოს:

 2000 წლამ დე მი ღე ბულ აქ ტი ვებ ზე – 3-ჯერ; 
 2000 წლი დან 2004 წლამ დე მი ღე ბულ აქ ტი ვებ ზე – 2-ჯერ; 
 2004 წელს მი ღე ბულ აქ ტი ვებ ზე – 1.5-ჯერ;
 იმ აქ ტი ვებ ზე, რო მელ თა მი ღე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ არ სე ბობს – 

3-ჯერ.
ამ დე ნად, სა წარ მო თა /ორ გა ნი ზა ცი ა თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან გა რი-

შებ ლად აუცი ლე ბე ლია ვი ცო დეთ რამ დე ნი მე კომ პო ნენ ტი:
 საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი გა ნაკ ვე თი (1% ან მას ზე ნაკ ლე ბი);
 ქო ნე ბის სა შუ ა ლო წლი უ რი სა ბა ლან სო ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა (საგადასახადო 

ინ ს პექ ცი ა ში ჩა ბა რე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ე ბის მი ხედ ვით);
 ქო ნე ბის ფლო ბის ასა კი ზე მოთ მო ცე მუ ლი ბა დე ე ბის შე სა ბა მი სად (მიღებული 

სა ჯა რო რე ეს ტ რი დან).
კონ კ რე ტუ ლი ქო ნე ბის თ ვის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან გა რი შებ ლად გა მო-

ი ყე ნე ბა შემ დე გი მარ ტი ვი ფორ მუ ლა:

PT = PoP x K x TR, სა დაც:

PT არის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი, PoP – ქო ნე ბის სა შუ ა ლო წლი უ რი სა ბა ლან სო 
ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა, K – ქო ნე ბის ფლო ბის წლე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი, ხო ლო TR – 
საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ბი უ ჯე ტის პროგ ნო ზი რე ბა ხდე ბა მომ დევ ნო წლი-
სათ ვის და ამ დროს ფი ზი კურ პი რებს დეკ ლა რა ცი ე ბი ჯერ კი დევ არა აქვთ წარ დ-
გე ნი ლი სა გა და სა ხა დო ინ ს პექ ცი ა ში, და სა ბეგრ ქო ნე ბად უნ და ავი ღოთ წი ნა წლის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი. ივა რა უ დე ბა, რომ ქო ნე ბა და ახ ლო ე ბით იმ დე ნით ცვდე ბა წლის გან-
მავ ლო ბა ში, რამ დე ნი თაც ხდე ბა ახა ლი ქო ნე ბის და მა ტე ბა (შევსება). ამ დე ნად, 
პროგ ნო ზი რე ბა ში ის დიდ სხვა ო ბას არ მოგ ვ ცემს.

ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის (გარდა მი წი სა) გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბა. ფი ზი-
კუ რი პი რის და სა ბეგრ ქო ნე ბა ზე გა და სა ხა დის წლი უ რი გა ნაკ ვე თი დი ფე რენ ცი რე-
ბუ ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ოჯა ხის მი ერ სა გა და სა ხა დო წლის გან მავ ლო-
ბა ში მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით და გა ნი საზღ ვ რე ბა შემ დე გი ოდე ნო ბით: 

 100 000 ლა რამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბი სათ ვის – სა გა და სა ხა დო პე-
რი ო დის ბო ლო სათ ვის და სა ბეგ რი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის არა ნაკ ლებ 
0.05 პრო ცენ ტი სა და არა უმე ტეს 0.2 პრო ცენ ტი სა;
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  100 000 ლა რის ან მე ტი შე მო სავ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბი სათ ვის – სა გა და სა ხა დო 
პე რი ო დის ბო ლო სათ ვის და სა ბეგ რი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის არა-
ნაკ ლებ 0.8 პრო ცენ ტი სა და არა უმე ტეს 1 პრო ცენ ტი სა.

ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის (გარდა მი წი სა) გა და სა ხა დის და სა ან გა რი შებ ლად 
აუცი ლე ბე ლია ვი ცო დეთ:

 საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი გა ნაკ ვე თი (ორივე კა ტე გო რი ი სათ ვის);
  ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა (საგადასახადო ინ ს პექ ცი ის  დეკ ლა-
რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სად.

კონ კ რე ტუ ლი ქო ნე ბის ათ ვის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან გა რი შებ ლად გა-
მო ი ყე ნე ბა შემ დე გი მარ ტი ვი ფორ მუ ლა:

PT = PoP x TR, სა დაც:

PT არის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი, PoP – ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა, ხო ლო 
TR – საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ბი უ ჯე ტის პროგ ნო ზი რე ბა ხდე ბა მომ დევ ნო წლი სათ ვის 
და ამ დროს ფი ზი კურ პი რებს დეკ ლა რა ცი ე ბი ჯერ კი დევ არა აქვთ წარ დ გე ნი ლი სა-
გა და სა ხა დო ინ ს პექ ცი ა ში, მსგავ სად წი ნა შემ თხ ვე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მა გა ლი თი სა, 
და სა ბეგრ ქო ნე ბად უნ და ავი ღოთ წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბე ლი. ინ ფ ლა ცი ი სა და სა შუ ა ლო 
შე მო სავ ლე ბის ზრდის კვა ლო ბა ზე, პე რი ო დუ ლად სულ უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი აღ მოჩ-
ნ დე ბა და სა ბეგრ პირ თა ნუს ხა ში, ამი ტომ, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, ფი ზი კუ რი პი რე-
ბის გან ამო სა ღე ბი უძ რა ვი ქო ნე ბის გა და სა ხა დის მო ცუ ლო ბა მი ნი მუმ ქო ნე ბის სა ბაზ-
რო ფა სე ბი სა და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ზრდის პრო ცენ ტით უნ და გა ი ზარ დოს.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბა. არა სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბა შე და რე ბით 
ად ვი ლი ა, ვი ნა ი დან მი წა ფიქ სი რე ბუ ლი აქ ტი ვი ა. აქ მთა ვა რია დად გინ დეს, თუ ზო-
გა დად ვინ იხ დის მი წის გა და სა ხადს. მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლია 
პი რი სა გა და სა ხა დო წლის 1 აპ რი ლის მდგო მა რე ო ბით:

 მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წა ზე;
  სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წა ზე, რომ ლი თაც სარ გებ ლობს ან, 
რო მელ საც ფლობს იგი; 
  მის მფლო ბე ლო ბა ში ან / და სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბულ, გარ დაც ვ ლი ლი პი რის 
სა ხელ ზე რე გის ტ რი რე ბულ მი წის ნაკ ვეთ ზე,  გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო-
დე საც მი წის ნაკ ვე თით სარ გებ ლო ბა ხორ ცი ელ დე ბა იჯა რის, ქი რის, უზუფ-
რუქ ტის ან სხვა ამ გ ვა რი სა ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი 
გა ი ან გა რი შე ბა შემ დე გი წე სით:

  წლი ურ სა ბა ზი სო გა ნაკ ვეთს ლა რებ ში ერთ ჰექ ტარ ზე გა ან გა რი შე ბით ად-
გენს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა: 
-  სა თი ბე ბი სა და სა ძოვ რე ბი სათ ვის – ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბი სა და მი-

წის სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით, 1.5 ლა რი დან 20 ლა რამ დე ზღვრუ ლი ოდე ნო ბის 
ფარ გ ლებ ში;
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-  სხვა მი წე ბი სათ ვის – ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბი სა და მი წის ხა რის ხის 
მი ხედ ვით, 50 ლა რი დან 100 ლა რამ დე ზღვრუ ლი ოდე ნო ბის ფარ გ ლებ ში;

  საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი, 
რომ ლის ოდე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
დად გე ნი ლი წლი უ რი სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თის 150 პრო ცენტს. 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან-
გა რი შებ ლად აუცი ლე ბე ლია ვი ცო დეთ შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბი:

  მი წის სა ერ თო ფარ თო ბი იმ კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით, რომ ლებ საც გა აჩ ნია 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის გა და სა ხა დის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა;

  საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი გა ნაკ ვე თე ბი მი წე ბის კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ-
ვით.

ამ დე ნად, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან გა რი-
შებ ლად შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ მარ ტი ფი ფორ მუ ლა:

PT = (A1 x TR1)+(A2 x TR2), სა დაც:

PT არის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე, A1 – ტე რი ტო რი-
ის ფარ თო ბი სა თი ბე ბი სა და სა ძოვ რე ბი სათ ვის, A2 – ტე რი ტო რი ის ფარ თო ბი სხვა 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბი სათ ვის, TR1 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის გა ნაკ ვე თი 
სა თი ბე ბი სა და სა ძოვ რე ბი სათ ვის, ხო ლო TR2 – სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის გა-
ნაკ ვე თი სხვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბი სათ ვის.

არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბა. არა-
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თე ბი 
კონ კ რე ტუ ლი მი წის ნაკ ვე თი სათ ვის, მი სი ად გილ მ დე ბა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, გა ი ან გა რი შე ბა შემ დე გი წე სით:

  გა და სა ხა დის სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თი დგინ დე ბა წე ლი წად ში მი წის ერთ კვად რა-
ტულ მეტ რ ზე 0.24 ლა რის ოდე ნო ბით; 
  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს 
(საკრებულოს) გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, შე სა ბა მი სი სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თი მრავ ლ-
დე ბა ტე რი ტო რი ულ კო ე ფი ცი ენ ტ ზე. ამას თა ნა ვე, ტე რი ტო რი უ ლი კო ე ფი ცი-
ენ ტი არ შე იძ ლე ბა იყოს 1,5-ზე მე ტი.

ამ დე ნად, არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან გა-
რი შებ ლად შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ მარ ტი ფი ფორ მუ ლა:

PT = 0.24 x A x K, სა დაც:

PT არის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ზე, 0.24 – არა სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თი, A – ტე რი ტო რი ის ფარ თო ბი, ხო-
ლო K – საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი მი წის ად გილ მ დე ბა რე ო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი.

ქო ნე ბის გა და სა ხა დის პროგ ნო ზი რე ბი სას აუცი ლე ბე ლია მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნეს 
მი ღე ბუ ლი ქო ნე ბის გა და სა ხა დი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი კა ტე გო რი ე ბი. ამ გ ვა-
რი კა ტე გო რი ე ბის სა ხით მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბი აკ ლ დე ბა მთლი ან სა გა და სა ხა დო 
ბა ზას და შე მო სავ ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბი სას არ გა ით ვა ლის წი ნე ბა.
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ვი ნა ი დან უძ რა ვი ქო ნე ბის გა და სა ხა დი (საწარმოებსა და ფი ზი კურ პი რებ-
ზე) დეკ ლა რირ დე ბა და იხ დე ვი ნე ბა მომ დევ ნო წლი სათ ვის, თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ 
პროგ ნო ზი რე ბი სას უნ და გა მო ი ყე ნოს წი ნა წლის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ასე ვე Ms Excel-ის 
ფუნ ქ ცია TREND და გა ით ვა ლის წი ნოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და წლი უ რი ინ ფ ლა-
ცი ის და გეგ მი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, და ად გი ნოს, ხომ არ იგეგ მე ბა და მა ტე ბი თი აქ ტი-
ვის შემ ქ მ ნა მომ დევ ნო წლი სათ ვის (მაგ., ახა ლი სა წარ მოს აშე ნე ბა ან ინ ვეს ტი რე ბა 
მოქ მედ სა წარ მო ში).

1.3. ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბა
მო საკ რე ბე ლი მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვი სათ ვის. მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვი სათ ვის 

მო საკ რე ბელს იხ დის მშე ნე ბა რე ობი ექ ტის მე სა კუთ რე (მშენებლობის დაწყე ბამ-
დე, რა თა მი ი ღოს მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვა). მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბა არ უნ და აღე-
მა ტე ბო დეს გა ნა შე ნი ა ნე ბის ფარ თის თი თო ე ულ კვად რა ტულ მეტ რ ზე – 1 ლარს, 
ხო ლო სა კუ რორ ტო ზო ნა ში სამ რეწ ვე ლო ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე – 5 ლარს. 
შე ღა ვა თი ან მო საკ რებ ლის გა დახ დი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბა შე იძ ლე ბა მხო ლოდ 
სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბის შე დე გად და ზი ა ნე ბუ ლი ობი ექ ტის მშე ნებ ლო ბის შემ თხ-
ვე ვა ში, რაზეც გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და მი ი ღოს საკ რე ბუ ლომ. ასე ვე, საკ რე ბუ ლოს 
გა აჩ ნია მო საკ რებ ლის შე მო ღე ბის, გა უქ მე ბი სა და მას ზე შე ღა ვა თის და წე სე ბის 
უფ ლე ბა.

მა გა ლი თად: თუ ამ ხა ნა გო ბა 220 კვად რა ტულ მერტ მი წას იყი დის საცხოვ რე ბე-
ლი ფარ თის ასა შე ნებ ლად, რომ ლის სა ერ თი ფარ თო ბი იქ ნე ბა 12 200 კვად რა ტუ-
ლი მეტ რი, ამ ხა ნა გო ბა გა და იხ დის არა 220, არა მედ 12 200 ლარს.

ძალ ზე რთუ ლია მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვი სათ ვის მო საკ რებ ლის პროგ ნო ზი რე-
ბა, ვი ნა ი დან შე უძ ლე ბე ლია თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ წი ნას წარ და ად გი ნოს, თუ რამ-
დენ მა პირ მა და რა მო ცუ ლო ბის მშე ნებ ლო ბა ზე შე იძ ლე ბა მი მარ თოს მომ დევ ნო 
წელს. თუმ ცა, ტე რი ტო რი უ ლი რწმუ ნე ბუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით, შე საძ ლე ბე ლია იმის 
დად გე ნა, აპ რებს თუ არა კონ კ რე ტუ ლი პი რი მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბას მომ დევ ნო 
წლი სათ ვის და დას ჭირ დე ბა თუ არა მას ნე ბარ თ ვის მი ღე ბა.

მო საკ რე ბე ლი და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბი სათ ვის. და სახ ლე ბუ-
ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბა გუ ლის ხ მობს ტე რი ტო რი ის დაგ ვა- და სუფ თა ვე ბას 
და ტე რი ტო რი ა ზე წარ მოქ მ ნი ლი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბას, ტრან ს პორ ტი რე ბას, 
გა უვ ნე ბელ ყო ფას და ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის სა ბო ლოო ად გი ლე ბის მოვ ლა- პატ-
რო ნო ბას.

მო საკ რე ბელს და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბი სათ ვის იხ დი ან პი რე-
ბი (ფიზიკური ან იური დი უ ლი), რომ ლე ბიც თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი-
ტო რი ა ზე წარ მო შო ბენ ნარ ჩე ნებს. მი სი გა ნაკ ვე თი გა ნი საზღ ვ რე ბა არა უმე ტეს 3 
ლა რი სა ერთ სულ მო სახ ლე ზე, ხო ლო იური დი ულ პი რებ ზე, ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და 
და წე სე ბუ ლე ბებ ზე – არა უმე ტეს 25 ლა რი სა ერთ კუბ მეტრ ნარ ჩენ ზე. 

მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რით, კერ ძოდ: მო-
საკ რებ ლის ოდე ნო ბა შე იძ ლე ბა დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი იყოს ნარ ჩე ნე ბის წარ მომ-
შო ბი პი რის მი ერ, დაგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის წო ნის, მო ცუ ლო ბის ან / და მი სი 
ნორ მი სა და სა ხე ო ბის მი ხედ ვით, აგ რეთ ვე შე მო სავ ლის, ქო ნე ბის, და კა ვე ბუ ლი 
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ფარ თო ბის, და საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბის, სა ქონ ლის (მომსახურების) 
მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბის, მი ღე ბუ ლი სხვა სა ბი ნა ო- კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ-
რე ბის მო ცუ ლო ბის (ღირებულების) და ა.შ. მი ხედ ვით. ამ დე ნად, კონ კ რე ტუ ლი 
გა ნაკ ვე თის დად გე ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრე რო გა ტი ვა ა. მი სი 
ოდე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს მომ სა ხუ რე ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და ად მი ნის ტ-
რი რე ბის ხარ ჯებს. ანუ ამ მო საკ რებ ლის ამო სა ღე ბად გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი არ უნ და 
აჭარ ბებ დეს მის ამო ღე ბა ზე გა წე უ ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბას.

და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბი სათ ვის მო საკ რებ ლის პროგ ნო ზი-
რე ბი სათ ვის, აუცი ლე ბე ლია შემ დე გი მო ნა ცე მე ბი:

 საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი გა ნაკ ვე თე ბი ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი-
რე ბი სათ ვის;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა;
  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი სა წარ მო ე ბის /ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
რა ო დე ნო ბა;

  დად გე ნი ლი კონ კ რე ტუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი (ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში).
ამ დე ნად, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯეტ ში და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და-

სუფ თა ვე ბი სათ ვის მო საკ რებ ლის მო ცუ ლო ბის გა მო სა ან გა რი შებ ლად შეგ ვიძ ლია 
გა მო ვი ყე ნოთ ფორ მუ ლა:

FC = (NP1 x K1,2…n x FR1)+( NP2 x K1,2…n x FR2), სა დაც:

FC არის და სუფ თა ვე ბის მო საკ რე ბე ლი, NP1 – მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი-
ა ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა, K1,2…n – სხვა და სახ ვა ნიშ ნით დად გე-
ნი ლი კო ე ფი ცი ენ ტი ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის, FR1 – საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი-
ლი მო საკ რებ ლის გა ნაკ ვე თი ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის, NP1 – მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი სა წარ მო ე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, K1,2…n – სხვა და სახ ვა 
ნიშ ნით დად გე ნი ლი კო ე ფი ცი ენ ტი სა წარ მო ე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, FR2 
– საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი მო საკ რებ ლის გა ნაკ ვე თი სა წარ მო ე ბი სა და ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის.

მო საკ რე ბე ლი სპე ცი ა ლუ რი (ზონალური) შე თან ხ მე ბის გა ცე მი სათ ვის. მო საკ-
რებ ლის გა დამ ხ დე ლია ფი ზი კუ რი ან იური დი უ ლი პი რი, რო მელ მაც გა ნა შე ნი ა ნე-
ბის ინ ტე სი ვო ბის კო ე ფი ცი ენ ტის ზღვრუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შეც ვ ლის მიზ ნით, მი ი ღო 
სპე ცი ა ლუ რი (ზონალური) შე თან ხ მე ბა, რო მელ საც გან საზღ ვ რავს სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნი “სივრცითი მოწყო ბი სა და ქა ლაქ მ შე ნებ ლო ბის სა ფუძ ვ ლე ბის შე სა ხებ”. მო-
საკ რებ ლის ოდე ნო ბის გა ან გა რი შე ბა ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი ფორ მუ ლით:

     L
F= — (K21 – K2)*S,  სა დაც:
     K2

F  არის მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბა;
L  არის 1 კვ.მ. მი წის ნორ მა ტი უ ლი ფა სი;
K21 არის მი წის ნაკ ვე თის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი (ზონალური) შე თან ხ მე ბის სა ფუძ-

ველ ზე მი სა ნი ჭე ბე ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი;
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K2  არის მი წის ნაკ ვე თი სათ ვის დად გე ნი ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბის კო-
ე ფი ცი ენ ტი;

S  არის სამ შე ნებ ლო მი წის ნაკ ვე თის ფარ თო ბი.

მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბა ნა მა ტი სამ შე ნებ ლო ფარ თო ბის ერთ კვად რა ტულ მეტ-
რ ზე არა უნ და აღე მა ტე ბო დეს 400 ლარს. თა ვად მო საკ რებ ლის გა დახ და ხდე ბა 
მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვის გა ცე მი სას.

1.4. გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის გა მოთ ვ ლის წე სი
სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სით, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თ-

ვის გა და სა ცე მად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი, რო მე ლიც 
გა და ე ცე მათ ფი ნან სუ რად სუსტ ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს.

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი არის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტი დან სპე ცი ა ლუ რი ფორ მუ ლით გა და ცე მუ ლი სახ ს რე ბი. მი სი გა მო ყე ნე-
ბის მი მარ თუ ლე ბებს და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვ რავს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო.

აღ ნიშ ნუ ლი ტრან ს ფე რი უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ-
თე უ ლე ბის ფი ნან სურ გა თა ნაბ რე ბას. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი და მო უ კი დებ-
ლად საზღ ვ რავს, რო მე ლი სა ხის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და სა ფი ნან სებ-
ლად გა მო ი ყე ნებს გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის სა ხით მი ღე ბულ თან ხებს (მაგ., 
ად გი ლობ რი ვი გზე ბის მო წეს რი გე ბა, გა რე გა ნა თე ბა, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე-
ბის გა ტა ნა და სხვ.). 

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის გა ან გა რი შე ბა ხდე ბა ყვე ლა ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის თ ვის. გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის ოდე ნო ბის გა მო ან გა-
რი შე ბის ფორ მუ ლის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, პირ ველ ეტაპ ზე სა ქარ თ ვე ლოს ფი-
ნან ს თა მი ნის ტ რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით 
გა ნი საზღ ვ რე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ხარ-
ჯე ბი სა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
პა რა მეტ რი არ უნ და იყოს და სა გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო წლის ნო მი ნა ლუ რი მთლი ა ნი ში-
და პრო დუქ ტის საპ როგ ნო ზო მო ცუ ლო ბის 4%-ზე ნაკ ლე ბი. მე ო რე ეტაპ ზე გა ი ან-
გა რი შე ბა ხარ ჯე ბი სა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდის ჯა მის მო ცუ ლო ბა თი-
თო ე უ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის. შემ დ გომ 
ეტაპ ზე გა ი ან გა რი შე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის 
შე მო სავ ლე ბი (გრანტების გარ და). იმ ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს, 
რომ ლის ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი (გრანტების გარ და) აღე მა ტე ბა ხარ ჯე ბი სა და 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდის ჯამს, გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი არ გა მო ე ყო-
ფა. მომ დევ ნო ეტაპ ზე გა მო ი ან გა რი შე ბა თი თო ე უ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის ოდე ნო ბა, რო მე ლიც 
მი ი ღე ბა ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ფორ მუ ლის შე სა ბა მი სად:

T=E-R, სა დაც:
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T – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის გა მო სა ყო ფი 
გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი ა;

E – დგი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი სა და არა-
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდის ჯა მი ა. იგი გა ი ან გა რი შე ბა სტა ტის ტი კუ რი მო ნა-
ცე მე ბი სა (მოსახლეობის რა ო დე ნო ბა, 6 წლამ დე ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბა, 6-დან 18 
წლამ დე მო ზარ დ თა რა ო დე ნო ბა, იმ მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლის სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (სარეიტინგო ქუ ლა) ნაკ ლე ბია 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ დად გე ნილ ზღვრულ ოდე ნო ბა ზე, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ფარ თო ბი და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის გზე ბის 
სიგ რ ძე) და გა თა ნაბ რე ბი თი კო ე ფი ცი ენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა-
ლა ქე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა მიჯ ვ ნით;

R – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბია  
(გრანტების გარ და), რო მე ლიც თი თო ე უ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ-
თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის გა ი ან გა რი შე ბა მიმ დი ნა რე წლის პროგ ნო ზი სა და გა სუ-
ლი 3 წლის ფაქ ტობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ტენ დენ ცი ის მი ხედ ვით.

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის გა ან გა რი შე ბის კონ კ რე ტუ ლი წე სი დამ ტ კი ცე ბუ-
ლია სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2009 წლის 30 დე კემ ბ რის N904 ბრძა-
ნე ბით „გათანაბრებითი ტრან ს ფე რის გა ან გა რი შე ბის ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის 
თა ო ბა ზე”.

1.5.  ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბითა და არა ფი ნან სუ რი   
აქ ტი ვე ბის რე ა ლი ზა ცი ით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა სა ჯა რო სა მარ-
თ ლის იური დი უ ლი პი რი ა, მას არ ეკ რ ძა ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა. პი რი ქით, 
სა სურ ვე ლი ა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ეწე ო დეს დამ ხ მა რე ეკო ნო მი-
კურ საქ მი ა ნო ბას (საქმიანობა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ თან) და არა სა მე წარ მე ოს. ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის წარ მო ე ბის სა ფუძ ველს ისიც აძ ლევს, რომ მას გა აჩ-
ნია უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ად გი ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბი სათ ვის და ა ფუძ ნოს 
იური დი უ ლი პი რი („ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-16 მუხ ლის „ზ” პუქ ნ ტი). მაგ., თუ ად გი ლობ რი ვი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბა შექ მ ნის გა ნა თე ბის სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას, მას შე უძ ლია მო ემ სა ხუ როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ საც და 
შე ას რუ ლოს კერ ძო დაკ ვე თე ბი. წლის ბო ლოს მი ღე ბუ ლი მო გე ბა კი ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯეტ ში უნ და ჩა ი რიცხოს, რად გა ნაც იგი არის აღ ნიშ ნუ-
ლი იური დი უ ლი პი რის დამ ფუძ ნე ბე ლი.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე კუთ ვ-
ნე ბა ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის, მი სი, აგ რეთ ვე სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან 
ერ თობ ლი ვი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო სახ ს რე ბის 
გან საზღ ვ რა და თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის ხე ლის შეწყო ბა (მაგ., 
ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნეს - ფო რუ მის ორ გა ნი ზე ბა); ასე ვე, სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბას გა ნე კუთ ვ ნე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბა ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, სხვა თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ თან სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის 
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გა ერ თი ა ნე ბის შე სა ხებ („ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-
ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-16 მუხ ლის „გ” პუქ ნ ტი).

ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას შე უძ ლი ა, ასე ვე ჭარ ბი ფუ ლა დი სახ ს რე-
ბი გა ნა თავ სოს მომ სა ხუ რე ბან კის სა დე პო ზი ტო ან გა რიშ ზე, რო მელ საც ბან კის 
მხრი დან და ე რიცხე ბა პრო ცენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხის შე მო სავ ლე ბიც ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა და ჩა ი რიცხე ბა თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის ბი უ ჯეტ ში (საბიუჯეტო ან გა რიშ ზე).

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბით მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სრუ ლად ირიცხე ბა (100%-ით) ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში და შე საძ ლოა და ი ხარ ჯოს იქი დან, რო გორც სა-
კუ თა რი შე მო სავ ლე ბი (მოხმარდეს ნე ბის მი ე რი სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
და ფი ნან სე ბას).

არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი, რო გორც წე სი, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ქო ნე ბაა (როგორც უძ რა ვი, ასე ვე მოძ რა ვი). 2005 წლის 25 მარტს მღე ბულ იქ ნა 
კა ნო ნი „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის შე სა ხებ“. აღ ნიშ ნუ-
ლი კა ნო ნი გან საზღ ვ რავს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის 
კა ტე გო რი ებს, მი სი შექ მ ნის წეს სა და ქო ნებ რივ უფ ლე ბებს, გარ და მი წი სა და ბუ-
ნებ რი ვი რე სურ სე ბი სა, რო მელ თა სარ გებ ლო ბა და გან კარ გ ვა რე გუ ლირ დე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს სპე ცი ა ლუ რი კა ნონ მ დებ ლო ბით.

 „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის მი ხედ ვით, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
ქო ნე ბა იყო ფა ძი რი თად (განუსხვისებელ) და და მა ტე ბით ქო ნე ბად. ძი რი თა დია 
(განუსხვისებელია) ის ქო ნე ბა, რო მე ლიც თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა ფუძ ვე ლია და შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს მხო ლოდ სა ჯა რო ფუნ ქ ცი ე ბი სა 
და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით. ამ ქო ნე ბის გას ხ ვი სე ბა და-
იშ ვე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ახა ლი ქო ნე ბის შექ მ ნით ან შე ძე ნით არ სე-
ბულ მა ქო ნე ბამ და კარ გა თა ვი სი ფუნ ქ ცი ა. მაგ., ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბის, რო გორც ძი რი თა დი ქო ნე ბის ერ თ -ერ თი 
სა ხე ო ბის გას ხ ვი სე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ უკ ვე შექ მ ნი ლი 
(აშენებული) ან შე ძე ნი ლი იქ ნე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის სხვა შე ნო ბა- 
ნა გე ბო ბა. ძი რი თა დი ქო ნე ბის გას ხ ვი სე ბის შე სა ხებ და სა ბუ თე ბულ წი ნა და დე ბას 
ამ ზა დებს გამ გე ბე ლი/ მე რი და წა რუდ გენს საკ რე ბუ ლოს ყვე ლა სხვა სა ჭი რო დო-
კუ მენ ტ თან ერ თად. გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ძი რი თა დი ქო ნე ბის გას ხ ვი სე ბის შე სა ხებ 
იღებს საკ რე ბუ ლო, წევ რ თა ხმე ბის 2/3-ით.

გა ნუს ხ ვი სე ბე ლი ქო ნე ბის სა ხე ო ბე ბი დამ ტ კი ცე ბუ ლია „ადგილობრივი თვით-
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი სათ ვის გა და სა ცე მი ძი რი თა დი (განუსხვისებელი) ქო ნე ბის 
სა ხე ო ბა თა ნუს ხის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2005 
წლის 8 აგ ვის ტოს N687 ბრძა ნე ბუ ლე ბით და მო ი ცავს შემ დეგ სა ხე ო ბებს: 

  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი ან მა თი ნა წი ლი მათ ზე და მაგ რე-
ბუ ლი მი წის ფარ თო ბით, რომ ლის არ სე ბი თი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია შე ნო-
ბა- ნა გე ბო ბე ბი, ასე ვე შე სა ბა მი სი ქო ნე ბა, რაც აუცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ-
ცი ე ლებ ლად;

  დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე გან ლა გე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა-
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ში არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის მო ედ ნე ბი, სკვე რე ბი, ბულ ვა რე-
ბი, შად რევ ნე ბი, პარ კე ბი, მწვა ნე ნარ გა ვე ბი, ნა პირ სა მაგ რი ნა გე ბო ბე ბი;

  ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ში და სარ გებ ლო ბის გზე ბი, ხი დე ბი, გვი რა ბე-
ბი, ქუ ჩე ბი, მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლე ლე ბი, ტრო ტუ ა რე ბი, შუქ ნიშ ნე ბი, გა რე 
გა ნა თე ბის კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი და სატ რან ს პორ ტო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სხვა 
სა შუ ა ლე ბე ბი, ასე ვე ხან ძარ სა წი ნა აღ მ დე გო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ობი ექ ტე ბი.

აქ ვე უნ და აღ ნიშ ნოს, რომ თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის გა და სა ცემ ძი-
რი თად ქო ნე ბა ში, ასე ვე შე დის ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ სფე რო ებ ში სა ხელ მ წი ფოს წი-
ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბით შექ მ ნი ლი სა წარ მო ე ბი და სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი აქ ცი ე ბი და წი ლე ბი.

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი სათ ვის გა და სა ცე მი ქო ნე ბა აუცი ლე ბე ლი არ არის 
მდე ბა რე ობ დეს მის ტე რი ტო რი ა ზე. შე საძ ლოა იგი მდე ბა რე ობ დეს სხვა თვით მ-
მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე ან ისეთ ტე რი ტო რი ა ზე, რო მე ლიც არ არის 
არც ერ თი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სა კუთ რე ბა. მაგ., წყლის სა თა ვე ნა გე-
ბო ბის წყალ სა ქა ჩი მოწყო ბი ლო ბა შე საძ ლოა მდე ბა რე ობ დეს ისეთ ად გი ლას, რო-
მე ლიც არ არის არც ერ თი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე, მაგ რამ 
იყოს ერ თი ან რამ დე ნი მე თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სა კუთ რე ბა ში.

“ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნით, სა ხელ მ წი ფო თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს ანი ჭებს უფ ლე ბას ისარ გებ ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბით, რო მე ლიც სა ჭი როა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით მის-
თ ვის დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. დე ლე გი რე ბუ-
ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბა რჩე ბა სა ხელ-
მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში და თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს უფ ლე ბა აქვს ისარ გებ ლოს 
ასე თი ქო ნე ბით. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი სათ ვის ამ ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბის 
პი რო ბე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა ქო ნე ბის სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით გა და ცე მის ხელ შეკ-
რუ ლე ბით, რო მე ლიც ფორ მ დე ბა, ერ თი მხრივ, სა ხელ მ წი ფოს სა ხე ლით ეკო ნო მი-
კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო სა და, მე ო რე მხრივ, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ერ თე ულს შო რის.

“ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნი რამ-
დე ნი მე ნორ მის სა ხით მი უ თი თებს თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე 
მცხოვ რებ ან რე გის ტ რი რე ბულ პირ თა უფ ლე ბებ ზე, რომ მათ გა აჩ ნი ათ თვით მ მარ-
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის გან კარ გ ვის პრო ცე სის სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტ რო ლი. 
მაგ., თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ ან რე გის ტ რი რე ბულ 
პი რებს უფ ლე ბა აქვთ მო ითხო ვონ და მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია და გან მარ ტე ბე ბი 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის გან კარ გ ვის მი მარ თუ ლე ბას თან და კავ ში-
რე ბით. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი ქო ნებ რივ უფ ლე ბებს 
უნ და ახორ ცი ე ლებ დ ნენ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად. 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ ან რე გის ტ რი რე ბულ პი-
რებს უფ ლე ბა აქვთ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ სა და თა ნამ-
დე ბო ბის პი რებს მოს თხო ვონ თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის, რო გორც მე სა კუთ რე 
პი რის კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, რი სი და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა-
ში და ვა სა სა მარ თ ლო ში წა რი მარ თე ბა. სა სარ ჩე ლო ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და თვით მ-
მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის გან კარ გ ვას თან და კავ ში რე ბით შე ად გენს 3 წელს.
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ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს 
(საკრებულოს) უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის მარ თ-
ვი სა და პრი ვა ტი ზე ბის სფე რო ში გა ნე კუთ ვ ნე ბა:

  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის საპ რი ვა ტი ზე ბო ობი ექ ტე ბის ნუს ხის 
დამ ტ კი ცე ბა;
  სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ მი წის ნორ მა ტი უ ლი ფა სის გან საზღ ვ-
რის წე სის შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფო და თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის მი წის 
ნორ მა ტი უ ლი ფა სის დად გე ნა სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბი სას 
აუქ ცი ონ ში გა მარ ჯ ვე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ოქ მის ტი პუ რი ფორ მის დად-
გე ნა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს (გამგეობის/
მერიის) უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის მარ თ ვი სა და 
პრი ვა ტი ზე ბის სფე რო ში გა ნე კუთ ვ ნე ბა:

  მის მარ თ ვა ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში თვით მ მარ თ-
ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა;
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბა, სარ გებ ლო ბის უფ ლე-
ბით გა და ცე მა ან სხვაგ ვა რად გან კარ გ ვა;

  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბის 
შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა;

  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის საპ რი ვა ტი ზე ბო ქო ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი-
ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით; 
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით პირ და პი რი 
გან კარ გ ვის წე სით გა და ცე მის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა;

  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი სხვა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა.

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის მარ თ ვას, გან კარ გ ვას, მათ შო რის, 
პრი ვა ტი ზე ბა სა და სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით გა და ცე მას, ახორ ცი ე ლებს თვით მ-
მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო – საკ რე ბუ ლო უფ ლე ბა მო სი ლია საკ რე ბუ ლოს 
თავ მ ჯ დო მა რის წარ დ გი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, „მეწარმეთა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბით კერ-
ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის და ფუძ ნე ბის თა ო ბა ზე. 

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის შემ ძე ნი შე იძ ლე ბა იყოს სა ქარ თ ვე ლოს 
ან სხვა ქვეყ ნის ფი ზი კუ რი, ან კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი, ან პირ თა გა-
ერ თი ა ნე ბა, რო მელ თა ქო ნე ბა შიც სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს, ან ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს მო ნა წი ლე ო ბის წი ლი 25%-ზე ნაკ ლე ბი ა.

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის წარ მო მად-
გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) 
იური დი უ ლი პი რი სათ ვის გა და ცე მის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს საკ რე-
ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის მარ თ ვი სას, პრი-
ვა ტი ზე ბი სას, სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით გა და ცე მი სას ან სხვაგ ვა რად გან კარ გ ვი-
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სას თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს შე უძ ლია იმოქ მე დოს თა ვი სი წარ მო მად გენ ლის 
(რწმუნებული პი რის) ან შუ ა მავ ლის მეშ ვე ო ბით. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის აღ-
მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია წარ მო მად გე ნელს (რწმუნებულ პირს) 
წი ნას წარ გა ნუ საზღ ვ როს სა მოქ მე დო ინ ს ტ რუქ ცი ა. 

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სა ჯა რო 
ან ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვი სა და კონ კუ რენ ტუ ლი შერ ჩე-
ვის სა ფუძ ველ ზე პირ და პი რი მი ყიდ ვის ფორ მე ბით, გარ და „სახელმწიფო ქო ნე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 30-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი-
სა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის ფორ მით 
პრი ვა ტი ზე ბის შე სა ხებ იღებს თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ-
გა ნო. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის პირ და პი რი მი ყიდ ვის ფორ მით პრი-
ვა ტი ზე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იღებს და შე სა ბა მის პი რო ბებს ად გენს სა-
ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი. 

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის ფლო ბის, გან კარ გ ვი სა და ქო ნე ბით სარ-
გებ ლო ბის წე სებს, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს წი ნა-
და დე ბით (გამგეობა, მე რი ა), ად გენს თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი ორ გა ნო (საკრებულო). თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა ნი ხი ლოს პრი ვა ტი ზე ბუ ლი ან / და სარ გებ ლო ბის უფ-
ლე ბით გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის მიმ ღე ბი პი რის გარ კ ვე უ ლი პი რო ბის (პირობების) 
შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბის სა კითხი, გარ და ფი ნან სუ რი 
და სა ინ ვეს ტი ციო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რო ბე-
ბი სა.

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით გა და ცე მა შე-
საძ ლე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ დე გი 
ფორ მე ბით: 

 აღ ნა გო ბა;
 უზუფ რუქ ტი;
 ქი რავ ნო ბა;
 იჯა რა;
 თხო ვე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის შე სა ბა მი სად, არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 
ოპე რა ცი ე ბით (მაგ., გა ყიდ ვა ან ზე მოთ მო ცე მუ ლი ნე ბის მი ე რი ფორ მით გა და-
ცე მა) მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სრუ ლად ჩა ი რიცხე ბა (100%-ით) ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში.

1.6. ბი უ ჯე ტის სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის ფორ მი რე ბი სათ ვის  
სა ჭი რო სტა ტის ტი კა

ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ-
ცი რე ლე ბი სას სჭირ დე ბა სხვა დას ხ ვა სა ხის სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა. მა თი ნა-
წი ლი შე საძ ლოა მო ი ძი ონ ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლუს ფ ლე ბის სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო დან 
(მაგ., საქ ს ტა ტი, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო და სხვ.), მაგ რამ ზო გი ერ-
თი სა ხის ინ ფორ მა ცია ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ ში არ მო ი პო ვე ბა. 
ამ დე ნად, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა იძუ ლე ბუ ლია თვი თონ შე აგ რო ვოს 
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ზო გი ერ თი სა ხის სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რა თა გა ნა ხორ ცი ე ლოს შემ დე გი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი:

 ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა, მათ შო რის გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის 
გა ან გა რი შე ბა;

 თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გეგ მის მომ-
ზა დე ბა;

 სხვა დას ხ ვა სა ხის ღო ნის ძი ე ბა თა და გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა.
ამ დე ნად, ად გი ლობ რივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ვალ დე ბუ ლია აწა რო ოს გარ კ ვე-

უ ლი სა ხის სტა ტის ტი კა, რა თა შეასრულოს კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბი. მათ შო რი საა ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლო ნა წი ლის ფო მი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო 
სტა ტის ტი კა. კერ ძოდ, ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ ბი უ ჯე ტის სა შე მო-
სავ ლო ნა წი ლის პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის სა ჭი როა აწარ მო ოს შემ დე გი სტა ტის ტი კა 
(მოიპოვოს ინ ფორ მა ცია ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი დან, ხო ლო ის 
რაც არ აკუ მუ ლირ დე ბა ამ ორ გა ნო ებ ში, დათ ვა ლოს თვი თონ):

  ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა მო სა ან გა რი შებ ლად სა ჭი როა ყვე ლა ის ინ ფორ მა-
ცი ა, რაც მო ცე მუ ლია ამ გზამ კ ვ ლე ვის 1.2 თავ ში;
  ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბი დან შე მო სავ ლე ბის გა მო სან გა რი შებ ლად სა-
ჭი როა ყვე ლა ის ინ ფორ მა ცი ა, რაც მო ცე მუ ლია ამ გზამ კ ვ ლე ვის 1.3 თავ ში;
  ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სარ გებ ლო ბი დან მო საკ რებ ლის გა მო სა ან გა რი შებ-
ლად ენერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო დან სა ჭი როა 
შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა:
-  გა მო სა ყე ნებ ლად დაშ ვე ბუ ლი ტყის ფონ დის მო ცუ ლო ბა, რომ ლის სრუ ლად 

და ბეგ ვ რა მოგ ვ ცემს გარ კ ვე ულ შე მო სავ ლებს;
-  მცე ნა რე უ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლის სრუ ლად და ბეგ ვ რა მოგ ვ-

ცემს გარ კ ვე ულ შე მო სავ ლებს;
-  წყლის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლის სრუ ლად და ბეგ ვ რა მოგ ვ ცემს 

გარ კ ვე ულ შე მო სავ ლებს;
-  ცხო ველ თა სამ ყა როს რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბა, რომ ლის სრუ ლად და ბეგ ვ რა 

მოგ ვ ცემს გარ კ ვე ულ შე მო სავ ლებს.
  გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რის გა მო სა ან გა რი შებ ლად სა ჭი როა ამ გზამ კ ვ ლე-
ვის 1.4 თავ ში მო ცე მუ ლი შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა:
-  მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა;
-  სკო ლამ დე ლი ასა კის ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბა;
-  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფარ თო ბი;
-  7-დან 18 წლამ დე მო ზარ დ თა რა ო დე ნო ბა;
-  ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის გზე ბის სიგ რ ძე და მდგო მა რე ო ბა (მათ შო-

რის მო ას ფალ ტე ბუ ლი და ხრე შო ვან გ რუნ ტი ა ნი).
  არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბი დან შე მო სავ ლე ბის გა მო სა ან გა რი შებ ლად 
სა ჭი როა მომ დევ ნო წელს და გეგ მი ლი გა სა ყი დი ქო ნე ბის მი ახ ლო ე ბი თი სა-
ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა და დრო ე ბით სარ გებ ლო ბა ში გა სა ცე მი ქო ნე ბი დან მი-
სა ღე ბი მი ახ ლო ე ბი თი შე მო სავ ლის მო ცე მუ ლო ბა.

biujetis sa Semosavlo na wilis for mirebisa da prog nozirebis we si
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2. ad gilobrivi TviT mmarTvelobis

biujetis xar jvis we sebi

2.1. სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხა დის მომ ზა დე ბა
სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ-

გა ნო ებს მიმ დი ნა რე წლის 15 ივ ლი სამ დე აც ნო ბებს და სა გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო წლის 
ძი რი თად სა ბი უ ჯე ტო პა რა მეტ რებს. სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო დან 
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ფი ნან სო 
ორ გა ნო და ი ან გა რი შებს შე მო სუ ლო ბე ბი სა და გა და სახ დე ლე ბის საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნებ ლებს და იწყებს შე სა ბა მის პრო ცე დუ რებს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე-
ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის შე სად გე ნად.

თუ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
კლა სი ფი კა ცია ით ვა ლის წი ნებს ერ თ ზემეტ მხარ ჯავ და წე სე ბუ ლე ბას, საპ როგ ნო-
ზო მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბის მიზ ნით, სა-
ფი ნან სო ორ გა ნო მხარ ჯავ და წე სე ბუ ლე ბებს უგ ზავ ნის სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხა დის 
ფორ მებს ასიგ ნე ბე ბი სა და და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის სა ო რი ენ ტა ციო ზღვრუ-
ლი მო ცუ ლო ბე ბის მი თი თე ბით. სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხა დი უნ და შე ი ცავ დეს მი ნი მუმ 
შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:

  გა სუ ლი, მიმ დი ნა რე და და სა გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო წლე ბი სათ ვის: 
-  მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასიგ ნე ბე ბის გა ან-

გა რი შე ბას სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის (გარდა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი-
ფი კა ცი ი სა) ყვე ლა ზე და ბა ლი თან რი გის მი ხედ ვით;

-  მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასიგ ნე ბე ბის გა ან-
გა რი შე ბას ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცი ის  მი ხედ ვით;

-  მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის საპ როგ ნო ზო და საქ მე ბულ თა  რა ო დე ნო ბას;
-  ინ ფორ მა ცი ას უცხო ე თი დან მი ღე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბით გან სა-

ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის, მა თი თა ნა და ფი ნან სე ბი სა და თა ნა მო ნა წი-
ლე ო ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასიგ ნე ბე ბის შე სა ხებ (ასეთის არ სე ბო-
ბის შემ თხ ვე ვა ში);

  და სა გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო და და სა გეგ მის შემ დ გო მი სა მი სა ბი უ ჯე ტო წლი სათ ვის 
მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასიგ ნე ბე ბი დან გან სა ხორ-
ცი ე ლე ბელ პრი ო რი ტე ტებს, ასე ვე მათ მი საღ წე ვად სა ჭი რო იმ პროგ რა მე ბი სა და 
ღო ნის ძი ე ბე ბის და ფი ნან სე ბას, მიზ ნებ სა და მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს, რომ ლე-
ბის თ ვი საც ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცია ით ვა ლის წი ნებს ცალ კე კოდს;
 პროგ რა მულ და კა პი ტა ლურ ბი უ ჯე ტებს. 

მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ მო ცე მუ ლი ზღვრუ ლი მო ცუ ლო ბე ბის ზე ვით 
(ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში) სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხა დის წარ დ გე ნა და საშ ვე ბია 
მხო ლოდ ამ დო კუ მენ ტით  გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მით. თუ სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხად-
ში ასა ხუ ლი ინ ფორ მა ცია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა გან, 
მხარ ჯავ მა და წე სე ბუ ლე ბამ სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხად თან ერ თად, სა ფი ნან სო ორ გა ნოს 
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უნ და წა რუდ გი ნოს ინ ფორ მა ცია ამ გან ს ხ ვა ვე ბის მი ზე ზე ბის შე სა ხებ.  
სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო, არა უგ ვი ა ნეს 5 ოქ ტომ ბ რი სა, აც ნო-

ბებს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
პრო ექ ტით შე სა ბა მი სი ბი უ ჯე ტი სათ ვის გა და სა ცე მი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბი სა 
(ტრანსფერები) და გა და სა ხა დე ბი დან (ქონების გა და სა ხა დი) მი სა ღე ბი შე მო სავ-
ლე ბის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ ლებს.

შე სა ბა მი სი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის გამ გე ბე ლი (მერი), არა 
უგ ვი ა ნეს 15 ნო ემ ბ რი სა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის 
პრო ექტს, თან დარ თულ მა სა ლებ თან ერ თად, წა რუდ გენს წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნოს თავ მ ჯ დო მა რეს, რო მე ლიც ბი უ ჯე ტის პრო ექტს გან სა ხილ ვე ლად გა დას-
ცემს წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო-
მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს, ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ თან ერ თად, წა რედ გი ნე ბა ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენ ტი. 

ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი აუცი ლე ბე ლია შე ი ცავ დეს შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:
 ბი უ ჯე ტის ბა ლანსს სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით;
  ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბებს, ნაშ თის ცვლი ლე ბას და თი თო ე უ ლი მხარ ჯა ვი 
და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასიგ ნე ბე ბის მო ცუ ლო ბას სა ბი-
უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მე ო რე თან რი გის (გარდა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი-
ფი კა ცი ი სა) მი ხედ ვით;
 ბი უ ჯე ტის პრო ფი ცი ტის ან დე ფი ცი ტის მო ცუ ლო ბას;
  ბი უ ჯე ტის ასიგ ნე ბე ბის მო ცუ ლო ბას ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით; 
 სა რე ზერ ვო ფონ დის მო ცუ ლო ბას;
  დო ნო რე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი მიზ ნობ რი ვი კრე დი ტე ბი თა და გრან ტე ბით 
და ფი ნან სე ბულ პრო ექ ტებს;

  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სა შუ ა ლო-
ვა დი ან პრი ო რი ტე ტებს, მათ მიზ ნებ სა და შე დე გებს;  
  პროგ რა მულ და კა პი ტა ლურ ბი უ ჯე ტებს. 

აუცი ლე ბე ლია ბი უ ჯე ტის პრო ექტს და ერ თოს შემ დე გი მა სა ლე ბი:
  ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან მარ ტე ბი თი ბა რა თი;
  მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა.

2.2. ხარ ჯე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა
იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ფი ნან სე ბი 

(შემოსავლები) შეზღუ დუ ლი ა, ხო ლო და სა ფი ნან სე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ნუს ხა საკ-
მა ოდ ვრცე ლი (იხ. ამ გზამ კ ვ ლე ვის 2.3 თა ვი), აუცი ლე ბე ლია სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა. ვი ნა ი დან იგი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი გა და ნა-
წილ დეს ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის მო საგ ვა რებ ლად.

არ სე ბობს ხარ ჯე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის რა მდე ნი მე მე თო დი. მათ გან ყვე ლა ზე 
მარ ტი ვია ე.წ. ბრე ინ შ ტორ მინ გის მე თო დი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის სხვა დას ხ ვა სამ სა ხუ რის მი ერ პრი ო რი ტე ტე ბი შე ირ ჩე ვა ერ თობ ლი ვად.

მა გა ლი თად: ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრილ ში აღ ნიშ ნუ ლია რამ დე ნი მე ღო ნის ძი ე-
ბა, რომ ლის და ფი ნან სე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბაც ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო-

adgilobrivi TviT mmarTvelobis bi ujetis xar jvis we sebi
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ბის კომ პე ტენ ცი ა ა. ვთქვათ, 2012 წლის ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი პროგ ნო ზი რე-
ბუ ლია 8 მლნ ლა რით. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ყვე ლა ღო ნის ძი ე ბის და ფი ნან სე ბა (რაც 
ქვე მოთაა ჩა მოთ ვ ლი ლი) შე უძ ლე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან ამი სათ ვის აუცილებელია გა-
ცი ლე ბით უფ რო მე ტი სახ ს რე ბი, ვიდ რე 8 მლნ ლა რი. სწო რედ, ამი ტო მაა სა ჭი რო 
მომზადდეს პრი ო რი ტე ტე ბი შემ დე გი წე სე ბის დაც ვით (უნდა შე ივ სოს ქვე მოთ მო-
ცე მუ ლი ცხრი ლი):

  თი თო ე ულ ღო ნის ძი ე ბას, პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის კრი ტე რი უ მე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, ქუ ლე ბი უნ და და ე წე როს ცალ - ცალ კე (მაქსიმალური 10 ქუ ლა, მი ნი მა-
ლუ რი 0 ქუ ლა);
  შემ დეგ უნ და და ჯამ დეს მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გრა ფა ში „სულ“;
  ყვე ლა ზე მე ტი ქუ ლის მქო ნე იქ ნე ბა პირ ვე ლი პრი ო რი ტე ტი, შემ დეგ – მე ო რე 
და ა.შ.;
  და ბო ლოს, უნ და გა მო ი ყოს და სა ფი ნან სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი იმის მი ხედ-
ვით, სა დამ დეც საკ მა რი სი იქ ნე ბა გა მო ყო ფი ლი და ფი ნან სე ბა (8 მლნ ლა რი).

ღონისძიების დასახელება/
პრიორიტეტულობის კრიტერიუმი
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დასუფთავება – 3 მლნ ლარი
წყალმომარაგება – 2 მლნ ლარი
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა – 1.2 
მლნ ლარი
ვეტერინარული აცრები – 0.3 მლნ ლარი
გარე განათების მოწესრიგება – 0.7 მლნ 
ლარი
ადგილობრივი გზების მოვლა-პატრონობა – 
6 მლნ ლარი
ბავშვებისა და ახალგაზრდების გართობის 
ღონისძიებები – 0.7 მლნ ლარი 

სოციალური შემწეობები – 0.5 მლნ ლარი
ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერა – 2 
მლნ ლარი

შე ნიშ ვ ნა: აუცი ლე ბე ლი არ არის ყვე ლა ღო ნის ძე ბის და ფი ნან სე ბა. ის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
ე.წ. მე ო რე რი გის პრი ო რი ტე ტებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა შე საძ ლოა არ და ფი ნან ს დეს ან ნა წი ლობ რივ და-
ფი ნან ს დეს.

adgilobrivi TviT mmarTvelobis bi ujetis xar jvis we sebi



28

2.3. ხარ ჯ ვის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი
ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას გა აჩ ნია სა კუ თა რი და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ-

ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რო მელ თა შე სა ბა მი სა დაც, იგი ვალ დე ბუ ლია ბი უ ჯე ტი დან ხარ-
ჯოს ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი. ზო გა დად, ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბია სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში ბი უ ჯე ტი დან გა სა ცე მი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ერ თობ ლი ო ბა, რო მე ლიც 
ერ თი ან დე ბა შემ დეგ კა ტე გო რი ებ ში:

 ხარ ჯე ბი, მათ შო რის:
- შრო მის ანაზღა უ რე ბა; 
- სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა;
- სუბ სი დი ე ბი;
- პრო ცენ ტი;
- გრან ტე ბი;
- სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა;
- სხვა ხარ ჯე ბი;

  არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (არაფინანსური აქ ტი ვე ბით ოპე რა ცი ე ბი სათ ვის მი-
მარ თუ ლი სახ ს რე ბი);
  ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (ფინანსური აქ ტი ვე ბით ოპე რა ცი ე ბი სათ ვის მი მარ თუ-
ლი სახ ს რე ბი, ნაშ თის დაგ რო ვე ბის გარ და);
  ვალ დე ბუ ლე ბე ბი (ვალდებულებების ძი რი თა დი ნა წი ლის და ფარ ვი სათ ვის 
მი მარ თუ ლი სახ ს რე ბი). 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი ისე თი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი ა, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე ხარ ჯე ბის გა წე ვა მათ შე უძ-
ლი ათ ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან შე უ თან ხ მებ ლად. ესე ნი ა:

  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა, გან ხილ ვა და 
დამ ტ კი ცე ბა, დამ ტ კი ცე ბულ ბი უ ჯეტ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის შე-
ტა ნა, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შის მოს მე ნა და შე ფა სე ბა;
  ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ ლე ბის შე მო ღე ბა და გა უქ მე ბა, 
მა თი გა ნაკ ვე თე ბის დად გე ნა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ზღვრუ ლი ოდე-
ნო ბე ბის ფარ გ ლებ ში;
  ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის, სა კუ თა რი, აგ რეთ ვე ერ თობ ლი ვი მიზ ნობ-
რი ვი პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო სახ ს რე ბის გან საზღ ვ რა 
და თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით; ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბა ერ-
თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, სხვა თვით მ მარ თ ველ ერ-
თე ულ თან სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა ერ თი ა ნე ბის შე სა ხებ;
  ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის ამო ღე ბა; 
  და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის დამ ტ კი ცე ბა;
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის მარ თ ვა და 
გან კარ გ ვა; თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის ფლო ბის, გან კარ გ ვი სა და 
ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბის წე სე ბის დად გე ნა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით;
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი იური დი უ ლი პი რე ბის შექ მ ნა, რე ორ გა ნი ზა ცია და 
ლიკ ვი და ცი ა;
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  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის რე სურ სე ბის 
მარ თ ვა და გან კარ გ ვა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით;
  მი წათ სარ გებ ლო ბის და გეგ მ ვა, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ის 
ზო ნე ბად (გამწვანების, დას ვე ნე ბის, სამ რეწ ვე ლო, სა ვაჭ რო და სხვა სპე ცი ა-
ლუ რი ზო ნე ბი) და ყო ფა, მა თი საზღ ვ რე ბის დად გე ნა და შეც ვ ლა;
  ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ტყი სა და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის წყლის 
რე სურ სე ბის მარ თ ვა;

  მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვის გა ცე მა, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი-
ის ფარ გ ლებ ში მიმ დი ნა რე მშე ნებ ლო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა კა ნო ნით დად-
გე ნი ლი წე სით;
  ად გი ლობ რი ვი სამ გ ზავ რო გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ-
მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით: მო სახ ლე ო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს პორ-
ტით მომ სა ხუ რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი გა და ზიდ ვე ბის წე სე ბის, მარ შ რუ ტე-
ბი სა და გრა ფი კე ბის გან საზღ ვ რა და შე სა ბა მი სი ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მა;
  გა რე ვაჭ რო ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა;
  გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო-
ბით დად გე ნი ლი წე სით;

  ავ ტო მან ქა ნე ბის პარ კი რე ბის ად გი ლე ბის გან საზღ ვ რა და პარ კი რე ბის წე-
სე ბის დად გე ნა; და სახ ლე ბებ ში ქუ ჩე ბის და სუფ თა ვე ბა, გა რე გა ნა თე ბა, 
სა ნი აღ ვ რე მე ურ ნე ო ბის, კა ნა ლი ზა ცი ის, ნა გავ საყ რე ლე ბის მოწყო ბა, სა-
ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და უტი ლი ზა ცი ის სა მუ შა ო თა 
წარ მო ე ბის და გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ან მათ შეს რუ ლე ბა ზე მუ ნი ცი პა-
ლუ რი შეს ყიდ ვის ორ გა ნი ზე ბა; სა საფ ლა ო ე ბის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა;
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბა და გამ წ ვა ნე ბა, 
შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის დამ ტ კი ცე ბა, გათ ვა ლის წი ნე ბულ ღო ნის ძი ე ბა თა 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ან მათ შეს რუ ლე ბა ზე მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვის ორ გა ნი-
ზე ბა;

  ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის გზე ბის შე ნახ ვა, მშე ნებ ლო ბა და გან ვი თა რე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 

  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სივ რ ცით - ტე რი ტო რი უ ლი და გეგ მ ვა და თვით-
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სივ რ ცით - ტე რი ტო რი უ ლი და გეგ მ ვის ნორ მე ბი სა და 
წე სე ბის გან საზღ ვ რა; მი წათ სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის, გა ნა შე ნი-
ა ნე ბის რე გუ ლი რე ბის გეგ მის, და სახ ლე ბა თა ტე რი ტო რი ე ბის გა მო ყე ნე ბი სა 
და გა ნა შე ნი ა ნე ბის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის დამ ტ კი ცე ბა; თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბი სა და სა ინ ჟინ რო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის დამ ტ კი ცე ბა;

  ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ბიბ ლი ო თე კე ბის, მუ ზე უ მე ბის, თე ატ რე ბის, 
გა მო ფე ნე ბის, სპორ ტულ - გა მა ჯან სა ღე ბე ლი ობი ექ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის ორ-
გა ნი ზე ბა;
  მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ქი ვის შექ მ ნა და სა არ ქი ვო მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის 
დად გე ნა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად;

  სკო ლამ დე ლი და სკო ლის გა რე შე სა აღ მ ზ რ დე ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის არა სა-
მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი რის ფორ მით შექ მ ნა და მა თი 
წეს დე ბე ბის დამ ტ კი ცე ბა;
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  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა და გეგ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა;

  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
ტე რი ტო რი ა ზე ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში მუ ნი ცი-
პა ლუ რი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა, შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის (ადამიანის 
ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის უსაფ რ თხო გა რე მოს შექ მ ნა, ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე-
სის დამ კ ვიდ რე ბა, ჯან მ რ თე ლო ბის რის კ ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა) შე-
მუ შა ვე ბა, გან ხორ ცი ე ლე ბა და ამის თა ო ბა ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა; 
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ხან ძ რო უსაფ რ თხო ე ბი სა და 
სა მაშ ვე ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბი სა და საგ ზაო მოძ რა ო ბის და გეგ მა რე ბა;
  შეკ რე ბე ბის, მი ტინ გე ბის, დე მონ ს ტ რა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი სა კითხე ბის  რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
წე სით;
  ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; 
  ქუ ჩე ბი სა და მო ედ ნე ბის სა ხელ დე ბა და ნუ მე რა ცი ა.

დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არის სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა-
ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მე ლიც კა ნო ნის თა ნახ მად ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბი სა და სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს შო რის და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა და ე ცე მა თვით მ მარ თ-
ველ ერ თე ულს. შე სა ბა მი სად, დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და ფი ნან სე-
ბა ხორ ცი ელ დე ბა ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან შე თან ხ მე ბით, ქვე მოთ მო ცე-
მუ ლი წე სე ბის თა ნახ მად:

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო წლის წი ნა წლის 15 
მა ი სამ დე ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს აც ნო ბებს დე ლე გი-
რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის სა ხე ებს, ღო ნის ძი ე ბებს, მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ-
ლო ბებ სა და მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რის ძი რი თად პა რა მეტ რებს. სა ქარ თ ვე ლოს 
სა კა ნონ მ დე ლო აქ ტე ბის ან / და ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ 
წარ მოდ გე ნი ლი პა რა მეტ რე ბის სა ფუძ ველ ზე ამ ზა დებს ად გი ლობ რი ვი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯეტ ში დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის პროგ რა მე ბის 
გა ან გა რი შე ბებს, ად გენს მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რის მო ცუ ლო ბას და წა რუდ გენს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს მიმ დი ნა რე 
წლის 1 ივ ნი სამ დე. გა ან გა რი შე ბებს იხი ლავს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო და ამ შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით მზად დე ბა სა ხელ-
მ წი ფო სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს შო რის და სა დე ბი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტი, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ უფ ლე ა მო სი ლე ბა თა დე ლე გი რე-
ბის თა ო ბა ზე. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო მიმ-
დი ნა რე წლის 1 სექ ტემ ბ რამ დე დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის პროგ რა-
მებ სა და დე ლე გი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტებს წა რუდ გენს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო იხი ლავს დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბის პროგ რა მებსა და ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტებს. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
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შე სა ხებ წლი უ რი კა ნო ნის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან 1 თვის ვა და ში, ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბელ ორ გა ნო სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის (საჭიროების 
შემ თხ ვე ვა ში) ფორ მ დე ბა დე ლე გი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ ამ დაგ ვა რი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის.

რო გორც წე სი, ბო ლო წლებ ში დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი ა: 
„საზოგადოებრივი ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ“, „სამხედრო ვალ დე ბუ ლე ბი სა და 
სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“, „სამხედრო სა რე ზერ ვო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“, 
„იძულებით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა –  დევ ნილ თა შე სა ხებ”, „სამშობლოს დაც ვი-
სას და ღუ პულ თა და ომის შემ დეგ გარ დაც ვ ლილ მე ო მარ თა ხსოვ ნის უკ ვ დავ ყო-
ფის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნე ბით გან საზღ ვ რუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის და ფი ნან სე ბა.

სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს მი ერ დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სას თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად, ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს უფ ლე ბა მო სი ლი სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ან 
თა ნამ დე ბო ბის პი რი (მაგ., სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე ბუ ლი – გუ ბერ ნა ტო რი ან სხვ.).

2.4. პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის პრინ ცი პე ბი და წე სე ბი
პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი შედ გე ბა ზო გა დი და კერ ძო ნა წი ლე ბი სა გან.

  ზო გა დი ნა წი ლი მო ი ცავს ნა ერთ ცხრი ლურ ინ ფორ მა ცი ას პროგ რა მე ბის ერ-
თობ ლი ო ბის შე სა ხებ. მას ში პროგ რა მე ბი და ლა გე ბუ ლია მი მარ თუ ლე ბე ბისა 
(მართვის და რე გუ ლი რე ბის, მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის, სუბ სი დი რე ბის, ინ-
ფ რას ტ რუქ ტუ რის) და ასე ვე სფე რო ე ბის (ინფრასტრუქტურა, ჯან დაც ვა და 
სო ცი ა ლუ რი სფე რო, გა ნათ ლე ბა და ა.შ.) მი ხედ ვით;
  კერ ძო ნა წილ ში მო ცე მუ ლია დე ტა ლუ რად გა წე რი ლი ის პროგ რა მე ბი, რომ-
ლე ბიც კლა სი ფი ცი რე ბუ ლია ზო გად ნა წილ ში.

პროგ რა მა ბი უ ჯე ტით გან საზღ ვ რუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად 
გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა ა, რომ ლე ბიც დაჯ გუ ფე ბუ-
ლია მსგავ სი ში ნა არ სის მი ხედ ვით და ხორ ცი ელ დე ბა გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში სა-
ბო ლოო შე დე გის მი საღ წე ვად. სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მა 
შე საძ ლოა და ი ყოს ქვეპ როგ რა მე ბად (მაგ., სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის პროგ რა მა შე საძ-
ლოა და ი ყოს ორ ქვეპ როგ რა მად: ბა ღე ბის მიმ დი ნა რე რე მონ ტის ქვეპ როგ რა მა და 
ბა ღე ბის სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მა).

თუ პროგ რა მა ერ თ წ ლი ა ნი ა, ის გა ნე კუთ ვ ნე ბა მოკ ლე ვა დი ან პროგ რა მას, ხო-
ლო, თუ მი სი მოქ მე დე ბის ვა და ერთ წელს აღე მა ტე ბა, მა შინ ის გრძელ ვა დი ა ნი ა.

და ნიშ ნუ ლე ბის მი ხედ ვით, მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი იყო ფა 4 ძი რი თად ჯგუ-
ფად:

  მარ თ ვისა და რე გუ ლი რე ბის სა ხე ო ბა ში შე დის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და ხარ ჯე ბი (მაგ., ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბე ბის 
გათ ბო ბა; აპა რა ტის დამ ხ მა რე პერ სო ნა ლის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ხარ ჯე ბი; 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბი; ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ-
ვა; ავ ტო სატ რან ს პორ ტო პარ კის სა რე მონ ტო მომ სა ხუ რე ბა და ა.შ.). ამ გ ვარ 
პროგ რა მებ ში უნ და და სა ბუთ დეს, თუ რა სა ხის მარ თ ვი სა და რე გუ ლი რე ბის 
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ხარ ჯე ბი სჭირ დე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კონ კ რე ტულ ერ თე-
ულს, და ბო ლოს, მიღ წე ულ იქ ნა თუ არა ეს და სა ბუ თე ბუ ლი, წი ნას წარ გან-
საზღ ვ რუ ლი შე დე გი;

  მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის პროგ რა მე ბი გუ ლის ხ მობს ად გი ლო ბ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ მო სახ ლე ო ბისა თ ვის სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის გრძელ ვა-
დი ან შე დეგ ზე გათ ვ ლი ლ მომ სა ხუ რე ბას (მაგ., სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო-
ფა, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა, სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში გაწ ვე ვის 
ორ გა ნი ზე ბა და წვე ვამ დელ თა სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბა, მო ქალ ქე თა მომ სა-
ხუ რე ბის ბი უ როს და ფი ნან სე ბა და სხვ.). მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის პროგ რა-
მე ბი იზო მე ბა რა ო დე ნობ რი ვი (1000 ბე ნე ფი ცი არ ზე გა ცე მუ ლი ერ თ ჯე რა დი 
დახ მა რე ბე ბი, თი თო ე ულ ზე 250 ლა რი, 30 მო ქა ლა ქის თ ვის და ფი ნან სე ბუ ლი 
ოპე რა ცია და ა.შ.) და ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბით (სოციალურად და უც-
ველ მო ქა ლა ქე თა მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, გან კურ ნე ბუ ლი მო ქა ლა-
ქე ე ბი ან და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ა); 
  სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის 
და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი რო მე ლი მე და წე სე ბუ ლე ბის (მაგ., მუ ნი ცი პა ლუ რი 
შპს, რო მე ლიც და სუფ თა ვე ბის მომ სა ხუ რე ბას ეწე ვა, ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე-
ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი სსიპ -ე ბი და აიპ -ე ბი – სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი და სხვ.) 
და ფი ნან სე ბა. სუბ სი დი ის შემ თხ ვე ვა ში, შე ფა სე ბის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნე ბე ლია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ დად გე ნილ სტან დარ ტებ თან მი-
ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე სა ბა მი სო ბა (მაგ., ერთ ბავ შ ვ ზე დად გე ნი ლი და ფი ნან-
სე ბის ან ვა უ ჩე რის ღი რე ბუ ლე ბის გა და ცე მა სა ბავ შ ვო ბა ღის ათ ვის, იქ არ სე-
ბუ ლი ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბის შე სა ბა მი სად); 

  ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის პროგ რა მე ბი პირ და პირ მი მარ თუ ლია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რის მო სა წეს რი გებ ლად (რეაბილიტაცია ან ახ ლის შექ მ ნა). ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
პროგ რა მე ბის თ ვის, ყვე ლა ზე ად ვი ლია მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის ინ დი კა ტო-
რე ბის შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბუ ლი შედ გე ბის გა ზომ ვა რო გორც რა ო დე ნობ რი-
ვი (მაგ., და გე ბუ ლი გზა მ2-ო ბით, შე ღე ბი ლი ფა სა დე ბი მ2-ო ბით, კონ კ რე ტუ ლი 
სიმ ძ ლავ რის გა მოც ვ ლი ლი ნა თუ რა ცა ლო ბით და ა.შ.), ასე ვე ხა რის ხობ რი ვი 
თვალ საზ რი სით (მაგ., და გე ბუ ლი ცე მენ ტ - ბე ტო ნის მო ნო ლი თუ რი გზა, სა დაც 
გა მო ყე ნე ბუ ლია M300 მარ კის ბე ტო ნი და სის ქე არა ნაკ ლებ 8 სმ-ი ა, შე ღე ბი ლი 
ფა სა დე ბი ISO9001:2000 სტან დარ ტის სა ღე ბა ვით, გა ნა თე ბუ ლი სატ რან ს პორ-
ტო პა ნე ლის სი კაშ კა შის სა შუ ა ლო სი დი დე არა ნაკ ლებ 300 cd/მ2).

პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა შე საძ ლ ბე ლია შუ ა ლე დუ რი და 
სა ბო ლოო შე დე გე ბის მი ხედ ვით. შუ ა ლე დუ რი შე ფა სე ბა სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს 
პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბის ეტაპ ზე მოხ დეს შე ფა სე ბა და ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე-
ნის შემ თხ ვე ვა ში გას წორ დეს ის, რა თა პროგ რა მის სა ბო ლოო შე დე გე ბის მიღ წე ვა 
არ დად გეს საფ რ თხის ქვეშ. სა ბო ლოო შე ფა სე ბა კი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა დად გინ-
დეს, მიღ წე ულ იქ ნა თუ არა და გეგ მი ლი შე დე გე ბი. შუ ა ლე დუ რი და სა ბო ლოო შე-
ფა სე ბა აუცი ლებ ლად უნ და ემ ყა რე ბო დეს შემ დეგ პრინ ცი პებს:

  შე დე გე ბის შუ ა ლე დუ რი შე ფა სე ბა უმ ჯო ბე სია და ემ თხ ვეს სა ბი უ ჯე ტო პრო-
ცე სით გან საზღ ვ რულ ვა დებს, ანუ გა კეთ დეს კვარ ტა ლუ რი შე ფა სე ბა;

  შე დე გე ბის სა ბო ლოო შე ფა სე ბა კი უნ და მოხ დეს წლი უ რი ან უფ რო გრძელ-
ვა დი ა ნი შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე.
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პროგ რა მის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი კლა სი ფი ცირ დე ბა რამ დე ნი მე მი მარ თუ-
ლე ბით, იმის მი ხედ ვით, თუ ძი რი თა დად რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბის მო წეს რი გე ბას / 
და ფი ნან სე ბას ემ სა ხუ რე ბა პროგ რა მა: ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, გა რე მოს დაც-
ვი თი, პო ლი ტი კუ რი, სა მარ თ ლებ რი ვი, ინ ფორ მა ცი უ ლი და სხვა სა ხის შე დე გი. 
მაგ., თუ პროგ რა მით ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბაა და გეგ მი ლი 
და ამი სათ ვის ინ ფორ მა ცია და ი ბეჭ დე ბა ად გი ლობ რივ გა ზეთ ში, რო მე ლიც 1000 
ტი რა ჟით გა მო დის და სრუ ლად ვრცელ დე ბა, ეს ნიშ ნავს იმას, რომ გვე ყო ლე ბა 
მი ნი მუმ 1000 ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე; თუ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა გამ წ ვა ნე ბის 
პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გეგ მავს 200 ხის დარ გ ვას, რომ ლის გა ხა რე ბის ალ ბა თო-
ბა 90%-ია, მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გი იქ ნე ბა 180 დარ გუ ლი ხე. თუ უფ რო შორს წა-
ვალთ, პროგ რა მა ში უნ და გა ი წე როს ის გრძელ ვა დი ა ნი შე დე გი, რა საც ეს დარ გუ-
ლი 180 ხე მო ი ტანს (ვთქვათ, წლის გან მავ ლო ბა ში შთან თ ქ მუ ლი ნახ ში რორ ჟან გი).

პროგ რა მის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის დად გე ნი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია მისი 
შე მუ შა ვე ბი სას, წი ნას წარ, შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის (შესაძლოა მოწ ვე ულ ექ ს პერ-
ტებ თან ერ თად) მი ერ დად გინ დეს მაქ სი მა ლუ რი შე დე გი და მის გან გა დახ რა მო-
სა ლოდ ნე ლი საფ რ თხე ე ბის (რისკების) გათ ვა ლის წი ნე ბით. მაგ., თუ წლის გან მავ-
ლო ბა ში 1000 ნა თუ რი დან სა შუ ა ლოდ 150 ნა თუ რა იწ ვე ბა და ქა ლაქ ში სულ არის 
50 000 ნა თუ რა, ეს ნიშ ნავს იმას, რომ წლის გან მავ ლო ბა ში თვით მ მარ თ ვე ლო ბას 
გა რე გა ნა თე ბის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის სჭირ დე ბა და ახ ლო ე ბით 7500 ნა თუ რა. მო-
სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის დად გე ნი სათ ვის, ასე ვე გა მო ი ყე ნე ბა გა სუ ლი პე რი ო დის 
გა მოც დი ლე ბა და ექ ს პერ ტუ ლი მე თო დე ბი.

ვი ნა ი დან მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის უმ თავ რე სი და ნიშ ნუ ლე ბაა არ სე ბუ ლი ვი-
თა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, აუცი ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს შე დე გე ბის შე ფა სე ბის ინ-
დი კა ტო რე ბი. აქ გა მო ი ყე ნე ბა ლორდ კელ ვი ნის ცნო ბი ლი ფრა ზა: „შეუძლებელია 
გა ა უმ ჯო ბე სო ის, რი სი დათ ვ ლაც არ შე გიძ ლი ა“. ანუ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის მი ერ წი ნას წარ უნ და შე იქ მ ნას კრი ტე რი უ მე ბი, რი თაც შე ფას დე ბა მიღ-
წე უ ლი შე დე გე ბი (და პროგ რე სი).

პროგ რა მა ფას დე ბა ზო გა დი და კონ კ რე ტუ ლი კრი ტე რი უ მე ბით. ზო გა დი შე ფა-
სე ბა ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა პო ლი ტი კურ დო ნე ზე შე ფა სე ბი სათ ვის (მაგ., საკ-
რე ბუ ლოს სხდო მა ზე ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვი სას), ხო ლო კონ კ რე ტუ ლი შე ფა სე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მ გე ბე ლი სა ქა ლა ქო (მუნიციპალური) სამ სა ხუ-
რე ბის, კო მი სი ე ბის ან სხვა და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა მი ერ.

პროგ რა მის შე ფა სე ბის ზო გად კრი ტე რი უ მე ბად შე საძ ლოა გა მოდ გეს: მი ღე ბუ-
ლი კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, სერ ვი სის მი წო დე ბის სიხ ში რის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა, გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი, პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა რა ო-
დე ნო ბა და მა თი კმა ყო ფი ლე ბა, გაზ რ დი ლი ეფექ ტი ა ნო ბა და ა.შ.

პროგ რა მის შე ფა სე ბის კონ კ რე ტულ კრი ტე რი უ მებს კი გა ნე კუთ ვ ნე ბა ის რა-
ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლე ბიც გვაძ ლევს ზუსტ ინ-
ფორ მა ცი ას პროგ რა მის შე დე გე ბის შე სა ფა სებ ლად. ამის მა გა ლი თია მო სა ლოდ ნე-
ლი შე დე გე ბის დად გე ნი სათ ვის წი ნა გვერ დ ზე მო ცე მუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი.

პროგ რა მის შე სა ფა სებ ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს 
შემ დეგ პრინ ცი პებს:

  სა სარ გებ ლო. პო ლი ტი კის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლებს ინდიკატორი უნ და აწ-
ვ დი დეს ში ნა არ სობ რივ და ღი რე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, რა თა წარ მო მად გენ-
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ლო ბით მა ორ გა ნო ებ მა მი ი ღონ მკა ფიო ინ ფორ მა ცია ბი უ ჯე ტის პრო ექ-
ტის გან ხილ ვის დროს;

  შე დეგ ზე ორინ ტი რე ბუ ლი. უნ და გა მო ხა ტავ დეს და სა ხულ შე დეგ თან მი მარ-
თე ბას და მკა ფი ოდ უნ და აღ წერ დეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის სა შუ ა ლე ბებს;
  ნა თე ლი და გა ზომ ვა დი. იოლად აღ ქ მა დი და გა სა გე ბი ენით აღ წე რი ლი, რა-
თა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რემ (საკრებულო, მე დი ა, არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცია და სხვ.) შეძ ლოს მი სი გა გე ბა, გა მო ყე ნე ბა და მა თი მეშ ვე ო ბით 
მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის შე ფა სე ბა;
  შე სა ბა მი სი და მიღ წე ვა დი. ინ დი კა ტო რი უნ და შე ირ ჩეს მო სა ლოდ ნე ლი შე დე-
გის შე სა ბა მი სად, ადეკ ვა ტუ რად უნ და ზო მავ დეს მას და უნ და იყოს რე ა ლის-
ტუ რი, რა თა არ მოხ დეს მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გის ზედ მე ტად ოპ ტი მის ტუ რი 
ან პი რი ქით, ზედ მე ტად პე სი მის ტუ რი შე ფა სე ბა. აქ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ-
და იქ ნეს ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გი დან გა დახ რის ალ ბა თო-
ბა;
  შე და რე ბი თი. უნ და იძ ლე ო დეს მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე-
ბას დრო ის სხვა დას ხ ვა მო ნაკ ვეთ ში. რის საფუძველზეც ფასდება პროგ რა-
მის მიმ დი ნა რე ო ბა (პროგრესი) – უმ ჯო ბეს დე ბა თუ არა მდგო მა რე ო ბა წი ნა 
პე რი ოდ თან შე და რე ბით.

პროგ რა მის თ ვის უნ და შე მუ შავ დეს რო გორც მიზ ნის მიღ წე ვის შე ფა სე ბის, ასე-
ვე ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბის ინ დი კა ტო რე ბი. ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბის ინ დი კა-
ტო რე ბის ერ თობ ლი ო ბამ უნ და მოგ ვ ცეს მიზ ნის ინ დი კა ტო რი, ვი ნა ი დან ზუს ტად 
შეს რუ ლე ბუ ლი ამო ცა ნე ბი იწ ვევს მიზ ნის მიღ წე ვას: 

∑ამოცანების ინ დი კა ტო რე ბი = მიზ ნის ინ დი კა ტორს.

პროგ რა მის მიზ ნე ბი და მა თი მიღ წე ვის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი

# პროგრამის მიზნები მიზნის მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
1.
2.
3.
4.
...

პროგ რა მის ამო ცა ნე ბი და მა თი მიღ წე ვის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი

# პროგრამის ამოცანები ამოცანის 
პრიორიტეტულობა

ამოცანის მიღწევის შეფასების 
ინდიკატორები

1.
2.
3.
...

ჯამი: 100.0
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პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბი სას, მი სი მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბი სა და შე ფა სე ბის კრი ტე-
რი უ მე ბის ეფექ ტუ რად გან საზღ ვ რი სათ ვის შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ ლო გი კუ რი 
ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბის მე თო დი. ლო გი კუ რი ჩარ ჩო ეფექ ტუ რია პროგ რა მის შე სა-
მუ შა ვებ ლად. თუმ ცა, ის შე საძ ლოა არ ჩა ის ვას პროგ რა მა ში, რა თა არ გა და იტ-
ვირ თოს. ლო გი კუ რი ჩარ ჩოს შევ სე ბა ხდე ბა ჰო რი ზონ ტა ლურ და ვერ ტი კა ლურ 
ხა ზებ ზე არ სე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბის გა მო ყე ნე ბით, შე სა ბა მი სი კვე თის უჯ რის 
შევ სე ბით. მაგ., სა დაც ჩას მუ ლია X სიმ ბო ლო, ჩა ი წე ე რე ბა ამო ცა ნე ბის გა ზომ ვის 
ინ დი კა ტო რე ბი.

აღწერა გაზომვადი 
ინდიკატორები

წყაროს 
(საშუალების) 

შემოწმება

ძირითადი 
დაშვებები

მიზანი
ამოცანა X
შედეგები
ღონისძიებები

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი შემ დე გი სა-
ხი სა ა: რა ო დე ნობ რი ვი, ხარ ჯ ზე მიბ მუ ლი, ხა რის ხობ რი ვი, ეფექ ტი ა ნო ბის ან / და 
ეფექ ტუ რო ბის. თი თო ე უ ლი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს გა და მოწ მე ბის პრინ ციპს:

  რა ო დე ნობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი აღ წერს ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში მი სა ღებ 
შე დე გებს კა ტე გო რი ა ში „რამდენი“;
  ხა რის ხობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი აფა სებს გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბი სა, თუ მი ღე-
ბუ ლი შე დე გის  ხა რისხს;

  ხარ ჯ ზე მიბ მუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი აფა სებს ქვეპ როგ რა მის შე დეგს გა წე ულ 
ხარ ჯ თან მი მარ თე ბა ში; 
  ეფექ ტი ა ნო ბის ინ დი კა ტო რე ბი გვაწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას მიღ წე უ ლი შე დე გის 
მი ზან შე წო ნი ლო ბა ზე და ხარ ჯულ რე სურ სებ თან მი მარ თე ბა ში;

  ეფექ ტუ რო ბის ინ დი კა ტო რე ბი აფა სებს მიღ წე უ ლი შე დე გის გავ ლე ნას მა ნამ-
დე არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას თან მი მარ თე ბა ში.

აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სად გე-
ნად, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის პროგ რა მუ ლი ფორ მით 
მო სამ ზა დებ ლად.
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3.1. სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცია და მი სი გა მო ყე ნე ბა   
ბი უ ჯეტ ში ცვლი ლე ბე ბი სათ ვის

სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცია მო ი ცავს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბის ეკო ნო მი-
კურ, ხარ ჯე ბი სა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბით ოპე რა ცი ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ, 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და მათ ზე ოპე რა ცი ე ბის, ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და მათ ზე ოპე რა ცი ე ბის კლა სი ფი კა ცი ებს, აგ რეთ ვე ორ გა-
ნი ზა ცი ულ კლა სი ფი კა ცი ას. იგი, თა ვის მხრივ, მო ი ცავს გა და სახ დე ლებს ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის, პროგ რა მე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის მი ხედ ვით და გა ნი საზღ ვ რე ბა 
ბი უ ჯე ტით.  

ერ თი მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბი დან სხვა მხარ ჯავ და წე სე ბუ ლე ბა ზე ასიგ ნე ბე-
ბის გა და ნა წი ლე ბა, შე იძ ლე ბა მხო ლოდ დამ ტ კი ცე ბულ წლი ურ ბი უ ჯეტ ში ცვლი-
ლე ბე ბის შე ტა ნით.

მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მუხ ლებ სა და კო დებს 
შო რის თან ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს მხარ ჯა ვი და წე სე-
ბუ ლე ბი სათ ვის წლი უ რი ბი უ ჯე ტით დამ ტ კი ცე ბუ ლი გა და სახ დე ლე ბის 5%-ის 
ფარ გ ლებ ში.

შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი სა და მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ წარ-
მოდ გე ნი ლი წი ნა და დე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო-
ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს ცვლი ლე ბე ბი 
(ორგანიზაციული კო დის და მა ტე ბა, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის, პროგ რა მის, 
პრო ექ ტის ან ღო ნის ძი ე ბის და სა ხე ლე ბის შეც ვ ლა) ორ გა ნი ზა ცი ულ კლა სი ფი კა-
ცი ა ში.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი-
ლია შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ერ თო- სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის გა და სახ დე ლე-
ბის გან გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის ასახ ვის მიზ ნით, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ცვლი ლე ბე ბი 
(მათ შო რის, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კო დის და მა ტე ბა) ბი უ ჯე ტით დამ ტ კი ცე ბულ შე მო-
სუ ლო ბებ სა და გა და სახ დე ლებ ში. ეს ცვლი ლე ბე ბი 1 თვის ვა და ში, მაგ რამ არა უგ-
ვი ა ნეს სა ბი უ ჯე ტო წლის დას რუ ლე ბი სა, უნ და წა რედ გი ნოს ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს.

კლა სი ფი კა ცი ის მა გა ლი თად შეგ ვიძ ლია მო ვიყ ვა ნოთ ქო ნე ბის გა და სა ხა დის, 
გრან ტე ბი სა და მო საკ რებ ლე ბის (შემოსავლების ნა წილ ში) და შრო მის ანაზღა-
უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის დაჯ გუ ფე ბა  (ხარჯების ნა წილ ში) ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტი სათ ვის.

3. sa biujeto kla sifikacia da mi si
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3.2. შე მო სავ ლე ბის კლა სი ფი კა ცია
დამ ტ კი ცე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით, შე მო სავ ლე ბი იყო ფა 4 ძი რი თად 

ჯგუ ფად: გა და სა ხა დე ბი, სო ცი ა ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი, გრან ტე ბი და სხვა შე მო სავ ლე-
ბი. შე მო სავ ლე ბის კლა სი ფი კა ცია იწყე ბა ციფ რით – „1“. შემ დე გი ციფ რე ბი უჩ ვე-
ნებს ჯგუ ფებს, ქვეჯ გუ ფებს, სა ხე ო ბებს, ქვე სა ხე ო ბებს და ა.შ.

შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი (1). შე მო სავ ლებ ში კლა სი ფი ცირ დე ბა გა და სა ხა დე ბი ქო ნე-
ბა ზე, რო მე ლიც თა ვის მხრივ ქვე სა ხე ო ბე ბად კლა სი ფი ცირ დე ბა:

გა და სა ხა დე ბი ქო ნე ბა ზე (113). ეს მუხ ლი მო ი ცავს გა და სა ხა დებს, რომ ლი თაც 
იბეგ რე ბა ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა, სა კუთ რე ბა (ფლობა) ან გა და ცე მა. ქო ნე ბა შე საძ-
ლოა იბეგ რე ბო დეს გარ კ ვე უ ლი ინ ტერ ვა ლე ბით, ერ თ ჯე რა დად ან სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბის გა და ცე მის მო მენ ტ ში.

გა და სა ხა დე ბი უძ რავ ქო ნე ბა ზე (1131). ამ ტი პის გა და სა ხა დე ბით, დრო ის გარ კ ვე-
უ ლი ინ ტერ ვა ლე ბით იბეგ რე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის (მათ შო რის: მი წა, შე ნო ბა ან სხვა 
სა ხის ნა გე ბო ბა) სა კუთ რე ბა ან გა მო ყე ნე ბა. გა და სა ხა დით შე იძ ლე ბა და ი ბეგ როს მე-
სა კუთ რე, დამ ქი რა ვე ბე ლი ან ორი ვე ერ თად. გა და სა ხა დი გა ი ან გა რი შე ბა პრო ცენ-
ტუ ლად ქო ნე ბის შე ფა სე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი დან, რომ ლის გან საზღ ვ რაც ხდე ბა პი-
რო ბი თი სა ი ჯა რო ქი რის, გა სა ყი დი ფა სის, კა პი ტა ლი ზე ბუ ლი შე მო სავ ლის ან სხვა 
მა ხა სი ა თებ ლის მი ხედ ვით, ისე თი რო გო რი ცაა ზო მა ან ად გილ მ დე ბა რე ო ბა. 

ქო ნე ბის გა და სა ხა დი (11311). ამ მუხ ლით აღი რიცხე ბა მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო-
ბით გან საზღ ვ რუ ლი ქო ნე ბის გა და სა ხა დი, რო მე ლიც იყო ფა შემ დეგ ქვეჯ გუ ფე-
ბად:

  სა ქარ თ ვე ლოს სა წარ მო თა ქო ნე ბა ზე (გარდა მი წი სა) გა და სა ხა დი (113111);
  უცხო ურ სა წარ მო თა ქო ნე ბა ზე (გარდა მი წი სა) გა და სა ხა დი (113112);
  ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბა ზე (გარდა მი წი სა) გა და სა ხა დი (113113). იგი მო ი-
ცავს გადასახადებს:

–  ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ ქო ნე ბა ზე (1131131);
–  არა ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ უძ რავ ქო ნე ბა ზე 

(1131132);
–   სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ მსუ ბუქ ავ ტო მო ბი ლებ ზე (1131133);
–  სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ იახ ტებ ზე (კატარღებზე) (1131134); 
–  სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ თვით მ ფ რი ნა ვებ ზე (1131135);
–  სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ შვე ულ მ ფ რე ნებ ზე (1131136);

  ქო ნე ბის გა და სა ხა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე (113114), 
რო მე ლიც მო ი ცავს შე მო სა ვალს:

–   ფი ზი კუ რი პი რე ბის გან (1131141);
–    იური დი უ ლი პი რე ბის გან (1131142);

  ქო ნე ბის გა და სა ხა დი არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე 
(113115), რო მე ლიც მო ი ცავს შე მო სა ვალს:

–    ფი ზი კუ რი პი რე ბის გან (1131151);
–    იური დი უ ლი პი რე ბის გან (1131152).
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გრან ტი (13) არის არა სა ვალ დე ბუ ლო ტრან ს ფე რი, რა საც იღებს მთავ რო ბა სხვა 
სამ თავ რო ბო ეკო ნო მი კუ რი ერ თე უ ლი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან. 
რო დე საც ხდე ბა ნა ერ თი სტა ტის ტი კის შედ გე ნა მთე ლი სამ თავ რო ბო სექ ტო რის-
თ ვის, ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დო ნის ორ გა ნო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი გრან ტე ბი ექ ვემ დე-
ბა რე ბა კონ სო ლი და ცი ას, რის გა მოც ნა ერთ ან გა რიშ ში დარ ჩე ბა მხო ლოდ სხვა 
ქვეყ ნის მთავ რო ბე ბის გან და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან მი ღე ბუ ლი 
გრან ტე ბი. გრან ტე ბის შემ დ გო მი კლა სი ფი ცი რე ბა ხდე ბა კა პი ტა ლურ და მიმ დი-
ნა რე გრან ტე ბად და შე იძ ლე ბა მი ღე ბულ იქ ნეს რო გორც ფუ ლა დი, ისე ნა ტუ რა-
ლუ რი ფორ მით.

გრან ტე ბი იყო ფა: სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან (131), უცხო სა ხელ-
მ წი ფო თა მთავ რო ბე ბის გან (132) და სხვა დო ნის სა ხელ მ წი ფო ერ თე უ ლე ბის გან 
მი ღე ბულ გრან ტე ბად (133). ბო ლო კა ტე გო რი ა, გრან ტე ბი სხვა სა ხელ მ წი ფო ერ-
თე უ ლე ბის გან, სა ჭი როა მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც ან გა რი ში დგე ბა მთავ რო ბის 
ქვე სექ ტო რი სათ ვის, მთავ რო ბის ნა ერ თი ან გა რი შის შედ გე ნი სას ეს მუხ ლი ექ ვემ-
დე ბა რე ბა კონ სო ლი და ცი ას და ამი ტომ უნ და გა ბა თილ დეს.

მიმ დი ნა რე გრან ტე ბი გან კუთ ვ ნი ლია მიმ დი ნა რე ხარ ჯე ბის და სა ფი ნან სებ-
ლად და არა აქ ტი ვე ბის შე სა ძე ნად. კა პი ტა ლუ რი გრან ტე ბი არის ისე თი გრან-
ტე ბი, რომ ლე ბიც გრან ტის პი რო ბის თა ნახ მად, მიმ ღებ მა უნ და გა მო ი ყე ნოს აქ-
ტი ვე ბის შე სა ძე ნად (საბრუნავი სა შუ ა ლე ბე ბის გარ და). კა პი ტა ლურ გრან ტებს 
წარ მო ად გენს აქ ტი ვე ბის გა და ცე მა (ფულისა და საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის გარ-
და) და ორ მ ხ რი ვი ან მრა ვალ მ ხ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე დე ბი ტორ სა 
და კრე დი ტორს შო რის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა უქ მე ბა (ჩამოწერა). რო დე საც ვერ 
ხერ ხ დე ბა გრან ტის ხა სი ა თის დად გე ნა, მა შინ იგი უნ და აღი რიცხოს მიმ დი ნა რე 
გრან ტე ბის მუხ ლ ში.

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მო საკ რებ ლე ბი და გა და სახ დე ლე ბი (1422)
  სა თა მა შო ბიზ ნე სის მო საკ რე ბე ლი (142213):

–   კა ზი ნო ე ბის (სამორინეების) სა თა მა შო მა გი დი დან (1422131);
–   სა თა მა შო აპა რა ტე ბი დან (1422132);
–    ტო ტა ლი ზა ტო რის, ბინ გოს, ლო ტოს სა ლა რო ე ბი დან (1422133);
–    წა მა ხა ლი სე ბე ლი გა თა მა შე ბი დან (1422134);
–   სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მის თა მა შო ბი დან (1422135);
–   ლა ტა რი ე ბის მო საწყო ბად (1422136);
–   სხვა არაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი სა თა მა შო ბიზ ნე სის მო საკ რე ბე ლი 

(1422139);
  მო საკ რე ბე ლი და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბი სათ ვის (142214);
  კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო არე ა ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რის მო საკ რე ბე ლი (142215);

  მო საკ რე ბე ლი სპე ცი ა ლუ რი (ზონალური) შე თან ხ მე ბის გა ცე მი სათ ვის 
(142216).

სა ნე ბარ თ ვო მო საკ რებ ლე ბი (14223)
მო საკ რე ბე ლი მშე ნებ ლო ბის (გარდა გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის, რა დი ა-

ცი უ ლი ან ბირ თ ვუ ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბი სა) ნე ბარ თ ვა ზე (1422312).
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ეს ყვე ლა ფე რი ბი უ ჯე ტის ცხრილ ში და ლა გე ბუ ლია შემ დეგ ნა ი რად:

კოდი შემოსავლების სახეების დასახელება
1        შემოსავლები
1 1       გადასახადები
1 1 3      გადასახადები ქონებაზე
1 1 3 1     გადასახადები უძრავ ქონებაზე
1 1 3 1 1    ქონების გადასახადი
1 1 3 1 1 1   საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
1 1 3 1 1 2   უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
1 1 3 1 1 3   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
1 1 3 1 1 3 1  ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე 
1 1 3 1 1 3 2  არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 
1 1 3 1 1 3 3  საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 
1 1 3 1 1 3 4  საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) 
1 1 3 1 1 3 5  საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე 
1 1 3 1 1 3 6  საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე 
1 1 3 1 1 4   ქონების გადასახადი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 
1 1 3 1 1 4 1   ფიზიკური პირებისგან
1 1 3 1 1 4 2   იურიდიული პირებისგან
1 1 3 1 1 5   ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 
1 1 3 1 1 5 1  ფიზიკური პირებისგან
1 1 3 1 1 5 2  იურიდიული პირებისგან
1 1 3 2     გადასახადები წმინდა მატერიალურ ფასეულობებზე
1 1 3 4     გადასახადები კაპიტალის და ფინანსურ ოპერაციებზე
1 1 3 5     ერთჯერადი გადასახადები ქონებაზე
1 1 3 6     სხვა გადასახადები ქონებაზე
1 2       სოციალური შენატანები
1 2 1      სოციალური დაზღვევის შენატანები
1 2 1 1     დასაქმებულის შენატანები
1 2 1 2     დამსაქმებლის შენატანები
1 2 1 3     თვითდასაქმებულის ან დაუსაქმებელი პირის შენატანები
1 2 1 4     სოციალური დაზღვევის შენატანები, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია
1 2 2      სხვა სოციალური შენატანები
1 2 2 1     დასაქმებულის შენატანები
1 2 2 2     დამსაქმებლის შენატანები
1 2 2 3     დარიცხული შენატანები
1 3       გრანტები
1 3 1      საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მიღებული გრანტები
1 3 1 1     მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
1 3 1 2     კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
1 3 2      უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებისგან მიღებული გრანტები
1 3 2 1     მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
1 3 2 2     კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
1 3 3      სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისგან მიღებული გრანტები
1 3 3 1     მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
1 3 3 2     კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
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3.3. ხარ ჯე ბის კლა სი ფი კა ცია
ხარ ჯე ბის კლა სი ფი კა ცი ა, დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ-

ვით, იყო ფა ეკო ნო მი კურ, ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ და ორ გა ნი ზა ცი ულ კლა სი ფი კა ცი ად. 
კლა სი ფი კა ცი ა ში ხარ ჯე ბი იწყე ბა ციფ რით – „2”. შემ დე გი ციფ რე ბი უჩ ვე ნებს 
ჯგუ ფებს, ქვეჯ გუ ფებს, სა ხე ო ბებს, ქვე სა ხე ო ბებს და ა.შ.

ხ ა რ ჯ ე ბ ი (2) 
ხარ ჯე ბის ეკო ნო მი კუ რი კლა სი ფი კა ცია წარ მო ად გენს ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ფი-

ნან სუ რი ოპე რა ცი ე ბის დაჯ გუ ფე ბას ეკო ნო მი კუ რი ში ნა არ სის მი ხედ ვით. ეკო ნო-
მი კუ რი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით, ხარ ჯე ბი იყო ფა 8 ძი რი თად ჯგუ ფად: შრო მის 
ანაზღა უ რე ბა, სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა, ძი რი თა დი კა პი ტა ლის მოხ მა რე ბა, პრო-
ცენ ტი, სუბ სი დი ე ბი, გრან ტე ბი, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვ. მა გა ლი თად, 
შრო მის ანაზღა უ რე ბის კლა სი ფი კა ცია შეგ ვიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ შემ დეგ ნა ი რად:

შრო მის ანაზღა უ რე ბა (21) გუ ლის ხ მობს დამ ქი რა ვებ ლის მი ერ და ქი რა ვე ბუ-
ლი სათ ვის სა ან გა რი შო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ღი-
რე ბუ ლე ბის ასა ნაზღა უ რებ ლად ფუ ლა დი ან სა სა ქონ ლო ფორ მით გა ცე მულ კომ-
პენ სა ცი ებს. შრო მის ანაზღა უ რე ბა მო ი ცავს ხელ ფა სებს (როგორც ფუ ლა დი, ისე 
სა სა ქონ ლო ფორ მით) (211) და სო ცი ა ლურ შე ნა ტა ნებს (212). 

შრო მის ანაზღა უ რე ბა (21) არ ით ვა ლის წი ნებს კონ ტ რაქ ტო რე ბის, თვით და საქ-
მე ბუ ლი პი რე ბი სა, თუ სხვა სა ხის მო მუ შა ვე თათ ვის გა დახ დილ თან ხებს, რომ ლე-
ბიც სა ხელ მ წი ფო ერ თე უ ლის საშ ტა ტო რა ო დე ნო ბა ში არ შე დის. ნე ბის მი ე რი ამ გ-
ვა რი გა დახ და აისა ხე ბა რო გორც სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა (22).

ხელ ფა სე ბი (211) გუ ლის ხ მობს შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს საზღა ურს ფუ ლა დი 
ან სა სა ქონ ლო ფორ მით, აგ რეთ ვე კუთ ვ ნი ლი შვე ბუ ლე ბის საზღა ურს.

ხელ ფა სი ფუ ლა დი ფორ მით (2111) მო ი ცავს შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო სა და კუთ-
ვ ნი ლი შვე ბუ ლე ბის ფუ ლად ანაზღა უ რე ბას.

თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გო (21111) მო ი ცავს ნო მი ნა ლუ რი თვი უ რი ხელ ფა სის 
ოდე ნო ბას (რაც დად გე ნი ლია მუ შა კი სათ ვის და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბის შე სა ბა-
მი სად) და კუთ ვ ნი ლი შვე ბუ ლე ბის საზღა ურს. სარ გო დგინ დე ბა საშ ტა ტო გან რი-
გის და თა ნამ დე ბობ რი ვი კა ტე გო რი ის შე სა ბა მი სად. 

წო დებ რი ვი სარ გო (21112) მო ი ცავს მი ნი ჭე ბუ ლი წო დე ბი სათ ვის დად გე ნილ სარ გოს.

პრე მია (21113) მო ი ცავს ყვე ლა სა ხის ფუ ლად წა ხა ლი სე ბას, გარ და „სხვა ხარ-
ჯებ ში“ ასა ხულ სა ხელ მ წი ფო ჯილ დო ებ სა და შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით 
გან საზღ ვ რულ სხვა სა ხის ჯილ დო ებ ზე და წე სე ბუ ლი ფუ ლა დი პრე მი ე ბი სა.

და ნა მა ტი (21114) მო ი ცავს არა სა მუ შაო სა ა თებ ში, ღა მის ცვლა ში, სადღე სას-
წა უ ლო და დას ვე ნე ბის დღე ებ ში მუ შა ო ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნილ და მა ტე ბით საზღა-
ურს და კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ნე ბის მი ერ სხვა და ნა მატს.
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ჰო ნო რა რი (21115) მო ი ცავს ფუ ლად ანაზღა უ რე ბას, რო მელ საც უხ დი ან ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი და მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბე ბის, მეც ნი ე რუ ლი ნაშ რო მე ბი სა და გა-
მო გო ნე ბე ბის ავ ტო რებს ნა წარ მო ე ბე ბის პუბ ლი კა ცი ი სა და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, 
გარ და „სხვა ხარ ჯებ ში“ და „სოციალურ უზ რუნ ველ ყო ფა ში“ ასა ხუ ლი კომ პენ სა-
ცი ე ბი სა.

კომ პენ სა ცია (21116). აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რია მო ი ცავს და ქი რა ვე ბუ ლი სათ ვის 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით გან საზღ ვ რულ ყვე ლა სა ხის ფუ ლად კომ პენ სა ცი ას, გარ და 
„სოციალური უზ რუნ ველ ყო ფის“ (27) და „სხვა ხარ ჯე ბის“ (28) მუხ ლე ბით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი კომ პენ სა ცი ე ბი სა.

ეს ყვე ლა ფე რი ბი უ ჯე ტის ცხრილ ში და ლა გე ბუ ლია შემ დეგ ნა ი რად:

კოდი დასახელება

2     ხარჯები

2 1    შრომის ანაზღაურება

2 1 1   ხელფასები

2 1 1 1  ხელფასები ფულადი ფორმით

2 1 1 1 1 თანამდებობრივი სარგო

2 1 1 1 2 წოდებრივი სარგო

2 1 1 1 3 პრემია

2 1 1 1 4 დანამატი

2 1 1 1 5 ჰონორარი

2 1 1 1 6 კომპენსაცია

2 1 1 2  ხელფასები სასაქონლო ფორმით

2 1 2   სოციალური შენატანები

2 2    საქონელი და მომსახურება

2 2 1   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 2 2   მივლინება

2 2 2 1  მივლინება ქვეყნის შიგნით

2 2 2 2  მივლინება ქვეყნის გარეთ

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტიც ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი ფი კა-
ცი ის მი ხედ ვით უნ და შედ გეს. ეკო ნო მი კუ რი კლა სი ფი კა ცი ის მუხ ლე ბის მი ხედ ვით 
შედ გე ნის სა კითხს კი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა თავად წყვეტს, რაც სა-
ვალ დე ბუ ლო არ არის.
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3.4. არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლა სი ფი კა ცია
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და მათ ზე ოპე რა ცი ე ბის კლა სი ფი კა ცია წარ მო ად-

გენს არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის შე ძე ნი სა და გასა ვ ლის ოპე რა ცი ე ბი სა და არა ფი-
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის დაჯ გუ ფე ბას სა ხე ე ბის მი ხედ ვით. არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა 
და მათ ზე ოპე რა ცი ე ბის კლა სი ფი კა ცია იყო ფა 4 ძი რი თად ჯგუ ფად: 

  ძი რი თა დი აქ ტი ვე ბი (311); 
  მა ტე რი ა ლუ რი მა რა გე ბი (312);
  ფა სე უ ლო ბე ბი (313); 
  არა წარ მო ე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი (314).

ცხრილ ში მო ცე მუ ლია არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და მათ ზე ოპე რა ცი ე ბის კლა სი ფი-
კა ცი ის მუხ ლე ბი:

კოდები აქტივების კოდები დასახელება
31     61     არაფინანსური აქტივები
31 1    61 1    ძირითადი აქტივები
31 1 1   61 1 1   შენობა-ნაგებობები 
31 1 1 1  61 1 1 1  საცხოვრებელი შენობები
31 1 1 2  61 1 1 2  არასაცხოვრებელი შენობები
31 1 1 3  61 1 1 3  საგზაო მაგისტრალები
31 1 1 4  61 1 1 4  ქუჩები
31 1 1 5  61 1 1 5  გზები
31 1 1 6  61 1 1 6  ხიდები
31 1 1 7  61 1 1 7  გვირაბები
31 1 1 8  61 1 1 8  საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
31 1 1 9  61 1 1 9  ელექტროგადამცემი ხაზები
31 1 1 10  61 1 1 10  მილსადენები
31 1 1 11  61 1 1 11  სხვა შენობა-ნაგებობები
31 1 2   61 1 2   მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 
31 1 2 1  61 1 2 1  სატრანსპორტო საშუალებები
31 1 2 1 1 61 1 2 1 1 სატვირთო ავტომობილი
31 1 2 1 2 61 1 2 1 2 მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
31 1 2 1 3 61 1 2 1 3 მსუბუქი ავტომობილი

31 1 2 1 4 61 1 2 1 4 ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკა

31 1 2 1 5 61 1 2 1 5 ბულდოზერები და სხვა სპეციალური ტექნიკა

31 1 2 1 6 61 1 2 1 6 სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
31 1 2 2  61 1 2 2  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
31 1 2 2 1 61 1 2 2 1 ტელევიზორი
31 1 2 2 2 61 1 2 2 2 მაცივარი
31 1 2 2 3 61 1 2 2 3 კომპიუტერი
31 1 2 2 4 61 1 2 2 4 მობილური ტელეფონი
31 1 2 2 5 61 1 2 2 5 პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები
31 1 2 2 6 61 1 2 2 6 უწყვეტი კვების წყარო
31 1 2 2 7 61 1 2 2 7 ხმის ჩამწერი აპარატურა
31 1 2 2 8 61 1 2 2 8 ფოტოაპარატი
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31 1 2 2 9 61 1 2 2 9 ვიდეო-აუდიო აპარატურა
31 1 2 2 10 61 1 2 2 10 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი
31 1 2 2 11 61 1 2 2 11 მუსიკალური ინსტრუმენტები
31 1 2 2 12 61 1 2 2 12 სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები
31 1 2 2 13 61 1 2 2 13 ოპტიკური ხელსაწყო
31 1 2 2 14 61 1 2 2 14 ავეჯი
31 1 2 2 15 61 1 2 2 15 რბილი ავეჯი
31 1 2 2 16 61 1 2 2 16 მაჯისა და სხვა ტიპის საათები
31 1 2 2 17 61 1 2 2 17 სპორტული საქონელი

31 1 2 2 18 61 1 2 2 18 ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, 
ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები

31 1 2 2 19 61 1 2 2 19 კოსტიუმები

31 1 2 2 20 61 1 2 2 20 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომლებიც 
არ არის კლასიფიცირებული

31 1 3   61 1 3   სხვა ძირითადი აქტივები
31 1 3 1  61 1 3 1  კულტივირებული აქტივები 
31 1 3 2  61 1 3 2  არამატერიალური ძირითადი აქტივები
31 1 3 2 1 61 1 3 2 1 ლიცენზიები
31 1 3 2 2 61 1 3 2 2 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
31 2    61 2    მატერიალური მარაგები 
31 2 1   61 2 1   სტრატეგიული მარაგები
31 2 2   61 2 2   სხვა მატერიალური მარაგები
31 2 2 1  61 2 2 1  ნედლეული და მასალები
31 2 2 2  61 2 2 2  დაუმთავრებელი წარმოება
31 2 2 3  61 2 2 3  მზა პროდუქცია
31 2 2 4  61 2 2 4  შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი
31 3    61 3    ფასეულობები
31 4    61 4    არაწარმოებული აქტივები 
31 4 1   61 4 1   მიწა
31 4 2   61 4 2   წიაღისეული
31 4 3   61 4 3   სხვა ბუნებრივი აქტივები
31 4 3 1  61 4 3 1  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
31 4 3 2  61 4 3 2  სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები
31 4 4   61 4 4   არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები

ბი უ ჯე ტი უნ და და ბა ლან ს დეს სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის შე სა ბა მი სად. ბი-
უ ჯე ტის ბა ლან სის გა ან გა რი შე ბი სას მთლი ა ნი სალ დოს მაჩ ვე ნე ბელს აკ ლ დე ბა 
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ცვლი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ემა ტე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
ცვლი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. ბა ლან სი, მი სი პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, აუცი ლე ბე-
ლია იყოს ნუ ლის ტო ლი.

სა ო პე რა ციო სალ დო შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის სხვა ო ბა ა. იგი შე საძ ლე ბე ლია 
იყოს რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე უარ ყო ფი თი სი დი დე. შე სა ბა მი სად, და დე ბი თი მაჩ-
ვე ნე ბე ლი გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში უფ რო მე ტი მიმ დი ნა რე შე მო სა ვა-
ლია ვიდ რე მიმ დი ნა რე და ნიშ ნუ ლე ბის ხარ ჯე ბი. უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი კი პი რი-
ქით გვიჩ ვე ნებს, სა ან გა რი შო პე რი ო დის მიმ დი ნა რე შე მო სა ვა ლი ნაკ ლე ბია მიმ დი ნა რე 
და ნიშ ნუ ლე ბის ხარ ჯებ ზე და შე სა ბა მი სად, მიმ დი ნა რე და ნა ზო გი ვერ გროვ დე ბა.
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4.1. ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის არ სი
ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვა ში ნა არ სობ რი ვად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

ბი უ ჯე ტი დან ან მის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ის სახ ს რე ბი დან სა ქონ-
ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა ა. 

ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას უზ რუნ ველ ყო ფი ლ უნ და იქ ნეს:
  ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის რა ცი-
ო ნა ლუ რი ხარ ჯ ვა; 

  ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი სა ქონ ლის წარ მო ე ბის, მომ-
სა ხუ რე ბის გა წე ვი სა და სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის სფე რო ში ჯან-
სა ღი კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბა;

  ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას შეს ყიდ ვე ბის მო ნა წი ლე თა 
მი მართ სა მარ თ ლი ა ნი და არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მა;
  ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის სა ჯა რო ო ბა.

შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლია და მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე უფ-
ლე ბა მო სი ლია შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია (ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ან 
მი სი ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი პი რი), რო მელ საც ეკის რე ბა პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის მარ თ ლ ზო მი ე რე ბა ზე.

“სახელმწიფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა და “სახელმწიფო 
შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დრო ე ბი თი წე სის შე სა ხებ” დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, 
ყვე ლა შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლი ა: რა ცი ო ნა ლუ რად და სა ქარ თ ვე-
ლოს სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლოს ად გი ლობ რი ვი 
შეს ყიდ ვე ბი წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლი წლი უ რი გეგ მის მი ხედ ვით.

შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბის კა ნო ნი ე რე ბის დაც ვი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ყუ-
რადღე ბა გა მახ ვილ დეს შემ დეგ მე ქა ნიზ მებ ზე:

1.  ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბებ სა და ობი ექ ტე ბის სწო რად შერ ჩე ვა ზე;
2.  ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის თა ვი დან აცი ლე ბა სა და არა კე თილ სინ დი სი ე რი 

შემ ს ყიდ ვე ლე ბის გა მოვ ლე ნა ზე;
3. სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ი სად მი წა ყე ნე ბულ მოთხოვ ნებ ზე;
4. შეს ყიდ ვე ბის ან გა რიშ გე ბა სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა ზე.

4.2. ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბე ბი

4.2.1. ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი
2010 წლის 1 სექ ტემ ბ რი დან ამოქ მედ და ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის ელექ ტ რო-

ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი: გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი და ელექ ტ რო ნუ-
ლი ტენ დე რი. 
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  გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი. კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ-
ლო ბა ში 200 000 ლა რამ დე ღი რე ბუ ლე ბის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბის ად-
გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბა ა, რო მე ლიც მო ი ცავს გა მარ ტი ვე ბუ ლი 
ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრო ცე დუ რებს. გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი შეს ყიდ ვის ვა-
და არის არა ნაკ ლებ 3 დღი სა; 
  ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი. კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 200 000 ლა-
რისა და მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის შეს ყიდ ვის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბის ად გი-
ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბა ა, რო მე ლიც მო ი ცავს ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ-
დე რი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრო ცე დუ რებს.

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით, სა ტენ დე რო პრო ცე დუ რე ბი მო ი ცავს შემ დეგ სა-
ფე ხუ რებს:

     

4.2.2. გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა და კონ კურ სი
გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა გა მო ი ყე ნე ბა კა ლენ და რუ ლი  წლის გან მავ ლო ბა ში 

5 000 ლა რამ დე ღი რე ბუ ლე ბის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბის შეს ყიდ ვის მიზ ნით, 
ასე ვე გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვის დად გო მის და „ადგილობრივი 
შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ ქვე მოთ მოყ ვა ნილ 
შემ თხ ვე ვებ ში.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს-
ყიდ ვა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს ელექ ტ რო ნუ ლად. შეს ყიდ ვა შე იძ ლე ბა გან ხორ-
ცი ელ დეს გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის წე სით, თუ:
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  სა ქონ ლის მი წო დე ბა, სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ან  მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა მხო-
ლოდ ერ თი პი რის  ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბაა და არ არ სე ბობს მი ზან შე წო ნი-
ლი ალ ტერ ნა ტი ვა შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის ჩა სა ნაც ვ ლებ ლად;
  არ სე ბობს გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბა; ასეთ შემ თხ ვე ვა ში შე სას ყი დი სა-
ქონ ლის რა ო დე ნო ბა, სა მუ შა ოს ან მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა არ უნ და აღე-
მა ტე ბო დეს გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბის მო-
საგ ვა რებ ლად სა ჭი რო შე სა ბა მის ვა დებს; 

  შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, მიმ წო დებ ლი სა გან შეს ყი-
დუ ლი ობი ექ ტის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის ან / და მი სი შემ-
დ გო მი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, აუცი ლე ბე ლია შეს ყიდ ვა 
გან ხორ ცი ელ დეს იმა ვე მიმ წო დებ ლი სა გან ან იმა ვე მიმ წო დე ბელ თან და დე-
ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქვე კონ ტ რაქ ტო რი სა გან, გარ-
და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის 
სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა აღე მა ტე ბა თავ და პირ ვე ლად შეს ყი დუ ლი ობი ექ-
ტის ღი რე ბუ ლე ბას; 

  სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და სა ზო გა დო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბის 
შეზღუ დულ ვა დებ ში შე უ ფერ ხებ ლად ჩა ტა რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის ან / და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით 
დად გინ და შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; 
  ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ან ერ თ ზე მე ტი შეს ყი დუ ლი ავ ტო სატ რან ს პორ ტო 
სა შუ ა ლე ბი სა და კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის ახა ლი, იმა ვე, ან გა უმ ჯო ბე-
სე ბუ ლი პა რა მეტ რე ბის მქო ნე ერ თი, ან ერ თ ზე მე ტი ავ ტო სატ რან ს პორ-
ტო სა შუ ა ლე ბი თა და კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კით ჩა ნაც ვ ლე ბა; ასეთ შემ-
თხ ვე ვა ში, ახა ლი ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბი სა და კომ პი უ ტე რუ ლი 
ტექ ნი კის ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლი ანაზღა ურ დე ბა ად რე შეს ყი დუ ლი ავ ტო-
სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბი სა და კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის მიმ წო დებ-
ლი სათ ვის დაბ რუ ნე ბით ან სხვა ფი ზი კუ რი, ან იური დი უ ლი პი რი სათ ვის 
გა და ცე მით, რო მე ლიც ახ დენს მსგავ სი პრო დუქ ცი ის (საქონლის) რე ა ლი-
ზა ცი ას;

  ხორ ცი ელ დე ბა წარ მო მად გენ ლო ბით ხარ ჯებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ად გი ლობ-
რი ვი შეს ყიდ ვა;

  ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვა ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით 
დად გე ნი ლი გა და სახ დე ლე ბის გა დახ დის გზით;
  ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი 
წლო ვა ნე ბის ან / და პი რო ბე ბის მქო ნე გა რან ტი ის ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ-
ა ლე ბის ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ან / და ასე თი მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის სა ჭი-
რო სა თა და რი გო ნა წი ლე ბის ან / და საცხებ -საპოხი მა სა ლე ბის ად გი ლობ რი ვი 
შეს ყიდ ვა.

კონ კურ სი ტარდება შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, საპ რო-
ექ ტო მომ სა ხუ რე ბის ან შე ნო ბა- ნა გე ბო ბის დე მონ ტა ჟის, ან მის შე დე გად დარ ჩე-
ნი ლი ტე რი ტო რი ის მა სა ლე ბი სა და ნარ ჩე ნე ბი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბისათვის. 

სა კონ კურ სო გან ცხა დე ბა და სა კონ კურ სო დო კუ მენ ტა ცია უნ და გან თავ ს დეს 
სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ ვებ - გ ვერ დ ზე, რის შე დე გა დაც მას ენი ჭე ბა უნი კა ლუ რი 
ნო მე რი და ით ვ ლე ბა ოფი ცი ა ლუ რად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლად.   
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სა კონ კურ სო წი ნა და დე ბა წარედგინება შემ ს ყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ა ს. წი ნა და დე ბას 
გა ნი ხი ლავს სა ტენ დე რო კო მი სი ა, ასე ვე სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე იძ ლე ბა მოწ ვე-
უ ლე ბი იყ ვ ნენ  კონ სულ ტან ტე ბი (შესაბამისი დარ გის სპე ცი ა ლის ტე ბი). 

და უშ ვე ბე ლია შეს ყიდ ვის ხე ლოვ ნუ რად და ყო ფა შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბე ბის მო ნე-
ტა რუ ლი ზღვრე ბი სათ ვის თა ვის არი დე ბის მიზ ნით. შეს ყიდ ვის ხე ლოვ ნუ რად და ყო-
ფა გუ ლის ხ მობს შეს ყიდ ვის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბის შეს ყიდ ვის რა ო დე ნო ბის ან 
მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბას ან / და და ყო ფას. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი-
ზა ცი ის თ ვის წი ნას წარ ცნო ბი ლი ა, რომ იმა ვე სა ბი უ ჯე ტო წლის გან მავ ლო ბა ში აუცი-
ლე ბე ლი გახ დე ბა იმა ვე ან მი სი ერ თ გ ვა რო ვა ნი შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის და მა ტე ბით შეს-
ყიდ ვა. და მა ტე ბი თი შეს ყიდ ვის თ ვის სახ ს რე ბი წი ნას წარ აა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იმა ვე 
სა ბი უ ჯე ტო წლის ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა ში. 

  შეს ყიდ ვის ხე ლოვ ნუ რად და ყო ფად არ გა ნი ხი ლე ბა შემ დე გი შემ თხ ვე ვე ბი:  
  შეს ყიდ ვის ცალ - ცალ კე პრო ცე დუ რე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა გა მოწ ვე უ ლია გე-
ოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რით ან / და გა მარ თ ლე ბუ ლია სახ ს რე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი 
ხარ ჯ ვის თვალ საზ რი სით;  
  შეს ყიდ ვის ცალ - ცალ კე პრო ცე დუ რე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა გა მოწ ვე უ ლია 
ობი ექ ტუ რი პი რო ბე ბით, რომ ლებ საც შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია წი ნას წარ 
ვერ გა ით ვა ლის წი ნებ და.  

მა გა ლი თად: მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და გეგ მი ლი აქვს გა ნა ხორ ცი ე ლოს ად გი ლობ რი ვი 
შეს ყიდ ვა მუ ნი ცი პა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის გზე ბის კე თილ მოწყო ბას თან და კავ ში რე-
ბით. თუ შე სა კე თე ბე ლი გზის ობი ექ ტე ბი გე ოგ რა ფი უ ლად დი დად არის და შო რე ბულ 
ერ თ მა ნე თი სა გან (მაგ., სხვა დას ხ ვა სოფ ლებ ში ა), ამ შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლოა ერ თ მა 
მიმ წო დე ბელ მა ფი ზი კუ რად ვერ შეძ ლოს მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა დად გე ნილ ვა დებ-
ში. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ ერთ კა ტე გო რი ა ზე ცალ - ცალ კე ჩა-
ტა რე ბუ ლი შეს ყიდ ვა არ ჩა ით ვ ლე ბა შეს ყიდ ვის ხე ლოვ ნუ რად და ყო ფად.
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4.2.3. კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი და ად გი ლობ რი ვი 
შეს ყიდ ვის ერ თობ ლი ვად გან ხორ ცი ე ლე ბა

კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი ერ თ გ ვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბის შეს ყიდ ვის მიზ ნით, 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ, გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვებ ში, უფ ლე ბა მო სი ლი 
ორ გა ნოს (ამ შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის) მი ერ ტენ დე რის 
ჩა ტა რე ბა ა. ამ სა ხი სტენ დე რის ჩა ტა რე ბის მე ო რე მი ზა ნი სა უ კე თე სო ფა სის გა-
მოვ ლე ნა ა;

ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის ერ თობ ლი ვად გან ხორ ცი ე ლე ბა  შემ ს ყიდ ველ ორ გა-
ნი ზა ცი ა თა შე თან ხ მე ბით, ტენ დე რის სა შუ ა ლე ბით პრო ცე დუ რე ბის ერ თად ჩა ტა-
რე ბა ა. შემ ს ყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ა თა შე თან ხ მე ბა ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის ერ-
თობ ლი ვად გან ხორ ცი ე ლე ბის თა ო ბა ზე იდე ბა წე რი ლო ბი თი ფორ მით, რო მელ საც 
ხელს აწე რე ნენ შე სა ბა მი სი შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი ან 
მათ მი ერ სა ა მი სოდ უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ერ თობ ლი ვი 
შეს ყიდ ვა ხორ ცი ელ დე ბა ერთ სის ტე მა ში შე მა ვა ლი შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის მი ერ, ერ თობ ლი ვი შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
მი ი ღე ბა ზემ დ გო მი თა ნამ დე ბო ბის პი რის ან მის  მი ერ სა ა მი სოდ უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე. 
ამ პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე თან ხ მე ბის ან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა-
ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის სის ტე მა ში ატ ვირ თ ვა ხდე ბა სა ტენ დე რო დო კუ მენ-
ტა ცი ას თან ერ თად.  

4.3. შეს ყიდ ვე ბის და გეგ მ ვა და ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის  
თა ვი დან აცი ლე ბა

შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია შეს ყიდ ვებს ახორ ცი ე ლებს წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ-
ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლი წლი უ რი გეგ მის შე სა ბა მი სად (იხ. და ნარ თი N1). 

შეს ყიდ ვე ბის წლი ურ გეგ მას ამ ტ კი ცებს შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის (ამ შემ-
თხ ვე ვა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის პი რი 
– საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე ან მი სი დე ლე გი რე ბით – გამ გე ბე ლი/ მე რი) ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლი და მას წა რუდ გენს შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის ამოქ მე-
დე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 20 კა ლენ და რუ ლი დღი სა. შეს ყიდ ვე ბის წლი უ რი გეგ მის 
წარ დ გე ნა შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ელექ ტ რო-
ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით.

შეს ყიდ ვე ბის წლი უ რი გეგ მის პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის დროს გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი უნ და იქ ნეს:  

  შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა;
  შეს ყიდ ვის ობი ექ ტ თა ერ თ გ ვა როვ ნე ბა;  
  მსგავ სი შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის გა მოც დი ლე ბა; 
  შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის გან საზღ ვ რა (საქონელი, სა მუ შა ო, მომ სა ხუ რე ბა);
  პო ტენ ცი უ რი მიმ წო დებ ლე ბის გა მოვ ლე ნი სა და შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ი სათ ვის მი სა ღე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის გან საზღ ვ რის მიზ ნით, ბაზ-
რის გა მოკ ვ ლე ვის შე დე გე ბი;

  შეს ყიდ ვის ობი ექ ტი, ასე თის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, რომ ლის კონ სო ლი-
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დი რე ბუ ლი ტენ დე რის სა შუ ა ლე ბით შეს ყიდ ვა ზე დაც თა ნახ მაა შემ ს ყიდ ვე ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ა;
  შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბის შერ ჩე ვის სა ფუძ ვე ლი, შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბის 
სა ვა რა უ დო ვა დე ბი.

ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის თა ვი დან აცი ლე ბის პი რო ბე ბი ეხე ბა ად გი ლობ რი ვი 
შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ შემ დეგ საქ მი ა ნო ბას: 

საკ ვა ლი ფი კა ციო მო ნა ცე მე ბი სა და სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის გან ხილ ვას, 
შერ ჩე ვა სა და შე ფა სე ბას; 

შემ ს ყიდ ველ სა და მიმ წო დე ბელს ან კონ კუ რენ ტებს შო რის მო ლა პა რა კე ბის გა-
მარ თ ვას; 

ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე კონ ტ როლ სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბას;
მიმ წო დებ ლის შერ ჩე ვას გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა ში; 
სა კონ კურ სო წი ნა და დე ბის გან ხილ ვა სა და კონ კურ სის მეშ ვე ო ბით  მიმ წო დებ-

ლის შერ ჩე ვას;
ად გი ლობ რივ შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვის გან ხილ ვას. 
და უშ ვე ბე ლი ა, შეს ყიდ ვი სას მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მსურ ველ მა ან / და მო ნა-

წი ლე პირ მა შემ ს ყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ას (მის ხელ მ ძღ ვა ნელს, თა ნამ შ რო მელს) 
ან სა ხელ მ წი ფო მარ თ ვის სტრუქ ტუ რებს და მათ წარ მო მად გენ ლებს მი მარ თოს 
თხოვ ნით შუ ამ დ გომ ლო ბის შე სა ხებ, ან მო ახ დი ნოს მათ ზე ზე გავ ლე ნა ნე ბის მი ე რი 
გზით, რა თა მო ი პო ვოს მის თ ვის ხელ საყ რე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის უფ ლე ბა.  

4.4. მოთხოვ ნე ბი სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ი სად მი
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცია აუცი ლე ბე-

ლია მო ი ცავ დეს:
  იმ საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნებს, რომ ლებ საც უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს პრე-
ტენ დენ ტი;  
  შე სას ყი დი სა ქონ ლის რა ო დე ნო ბას, სა მუ შა ოს ან მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო-
ბას, სა ქონ ლის მი წო დე ბის, სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის, ან მომ სა ხუ რე ბის ვა დას, 
ად გილ სა და ფორ მას;  

  შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის ტექ ნი კუ რი და ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სრულ 
აღ წე რას, მათ შო რის, შე სა ბა მის ტექ ნი კურ სპე ცი ფი კა ცი ებს, გეგ მებს, ნა ხა-
ზებ სა და ეს კი ზებს;  

  ხელ შეკ რუ ლე ბის იმ აუცი ლე ბელ პი რო ბებს, რომ ლე ბიც შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ი სათ ვის წი ნას წა რაა ცნო ბი ლი, აგ რეთ ვე მი თი თე ბას ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ფორ მა სა და ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტი ა ზე (მისი არ სე ბო-
ბის შემ თხ ვე ვა ში); 

  მე თო დებს, რომ ლე ბი თაც უნ და იყოს გა ან გა რი შე ბუ ლი სა ტენ დე რო წი ნა და-
დე ბის  ღი რე ბუ ლე ბა, იმის მი თი თე ბით, უნ და შე ი ცავ დეს თუ არა იგი სა ქონ-
ლის, სა მუ შა ოს ან მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის გარ და, სხვა ხარ ჯებ საც 
(ტრანსპორტირება, დაზღ ვე ვა,  გა და სა ხა დე ბი და სხვ.); 

  სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ის შე სა ხებ და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ი სა და გან-
მარ ტე ბე ბის მოთხოვ ნის სა შუ ა ლე ბებ სა და პრო ცე დუ რებს; 
  სა ტენ დე რო კო მი სი ის აპა რა ტის იმ წევ რის ვი ნა ო ბა სა და სა კონ ტაქ ტო ინ-
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ფორ მა ცი ას, რო მელ საც უფ ლე ბა აქვს გას ცეს ინ ფორ მა ცია და გან მარ ტე ბე-
ბი შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ;  

  მი თი თე ბას სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი შეს ყიდ ვის თა-
ო ბა ზე (ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში);  
  მი თი თე ბას შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის ნი მუ შის წარ მოდ გე ნის შე სა ხებ (ასეთის არ-
სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში).  

შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლია შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის ტექ ნი კუ რი და 
ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის აღ წე რი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი ტექ ს ტუ რი მა სა ლე ბი, 
ტექ ნი კუ რი სპე ცი ფი კა ცი ე ბი, გეგ მე ბი, ნა ხა ზე ბი, ეს კი ზე ბი და სხვა, შე უ სა ბა მოს 
სა ქარ თ ვე ლო სა და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში აღი ა რე ბულ სტან დარ ტებს, ტექ-
ნი კურ მაჩ ვე ნებ ლებს, ტერ მი ნო ლო გი ას და პი რო ბით აღ ნიშ ვ ნებს; ასე ვე, ვალ-
დე ბუ ლია მი უ თი თოს შე სა ბა მის გა მო ყე ნე ბულ სტან დარ ტ ზე (ასეთის არ სე ბო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში). შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის აღ წე რი ლო ბა ში და უშ ვე ბე ლია სა სა ქონ ლო 
ნიშ ნის, პა ტენ ტის, მო დე ლის, წარ მო შო ბის წყა როს ან მწარ მო ებ ლის მი თი თე ბა.   

და უშ ვე ბე ლია შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის აღ წე რი ლო ბა ში: 
  მი თი თე ბულ იქ ნეს კონ კ რე ტუ ლი სა სა ქონ ლო ნი შა ნი, პა ტენ ტი, მო დე ლი, 
წარ მო შო ბის წყა რო ან მწარ მო ე ბე ლი, გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო დე საც 
არ არ სე ბობს შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის ზუს ტი აღ წე რის სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი. ასეთ 
შემ თხ ვე ვებ ში, შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის აღ წე რი სას აუცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ისე თი ტერ მი ნე ბი, რო გო რი ცაა „მსგავსი”, „ეკვივალენტური” 
და სხვ.; 
  გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ისე თი მა ხა სი ა თებ ლე ბი და ტერ მი ნო ლო გი ა, რომ ლე ბიც 
არ არის ორაზ რო ვა ნი და უშ ვებს სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის შე საძ-
ლებ ლო ბას.  

მა გა ლი თად: თუ შემ ს ყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ას სჭირ დე ბა მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი-
ლი, სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ა ში შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის აღ წე რი სას არ შე იძ-
ლე ბა მი ე თი თოს, რომ ავ ტო მო ბი ლი უნ და იყოს მაგ., BMW-ს ან რო მე ლი მე სხვა 
მარ კის. ამ შემ თხ ვე ვა ში, შემ ს ყიდ ველ მა მაქ სი მა ლუ რად უნ და აღ წე როს მის თ ვის 
სა ჭი რო კონ კ რე ტუ ლი სპე ცი ფი კა ცი ე ბი (ძრა ვის სიმ ძ ლავ რე, გა მოშ ვე ბის წე ლი 
და ა.შ.).

4.5. პრე ტე ნდენ ტის დის კ ვა ლი ფი კა ცია 
სა ტენ დე რო კო მი სია ახ დენს მიმ წო დებ ლის დის კ ვა ლი ფი კა ცი ას თუ: 

  წარ მოდ გე ნი ლი ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა ცია არ შე ე სა ბა მე ბა სა ტენ დე რო გან-
ცხა დე ბას ან სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ას; 

  პრე ტენ დენ ტი უარს იტყ ვის თა ვის სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბა ზე; 
  წარ მოდ გე ნი ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო მო ნა ცე მე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ-
მენ ტე ბი არ შე ე სა ბა მე ბა სა ტენ დე რო გან ცხა დე ბას ან სა ტენ დე რო დო კუ მენ-
ტა ცი ას; 
  არ და ა ზუს ტებს ტექ ნი კურ დო კუ მენ ტა ცი ას კა ნო ნით დად გე ნილ ვა და ში; 
  არ წარ მო ად გენს საკ ვა ლი ფი კა ციო მო ნა ცე მე ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ-
მენ ტებს კა ნო ნის  მოთხოვ ნა თა დაც ვით; 
  არის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პრე ტენ დენ ტი და უარს აცხა დებს ხელ შეკ რუ ლე ბის და-
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დე ბა ზე ან არ წარ მო ად გენს ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის გა რან ტი ას; 

  ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის უფ ლე ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით, ჩა ი დენს არა კე-
თილ სინ დი სი ერ ქმე დე ბას.

შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლე არა კე თილ სინ დი სი ერ პირ თა რე ეს ტ რი წარ მო ად გენს 
მო ნა ცემ თა ერ თობ ლი ო ბას, რო მელ საც ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტო 
ელექ ტ რო ნუ ლად აწარ მო ებს და გა ნა თავ სებს მის ოფი ცი ა ლურ ვებ - გ ვერ დ ზე. რე-
ეს ტ რ ში აისა ხე ბა შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლე იმ არა კე თილ სინ დი სი ერ პირ თა, პრე-
ტე ნდენ ტ თა და მიმ წო დე ბელ თა მო ნა ცე მე ბი, რომ ლებ საც რე ეს ტ რ ში შე ტა ნი დან 
1 წლის გან მავ ლო ბა ში არა აქვთ უფ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ შეს ყიდ ვებ ში. 
რე ეს ტ რი ხელ მი საწ ვ დო მია ნე ბის მი ე რი პი რი სათ ვის. რე ეს ტ რის წარ მო ე ბის წე სი 
და პი რო ბე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს თავ მ ჯ დო მა-
რის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით (სახელმწიფო 
შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს თავ მ ჯ დო მა რის 2011 წლის 7 აპ რი ლის N9 ბრძა ნე ბა: 
„გამარტივებული შეს ყიდ ვის, გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი სა და 
ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რის ჩა ტა რე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ”).

4.6. შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბა
ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვის ნე ბის მი ე რი ფორ მით გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს იდე-

ბა შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბა. ელექ ტ რო ნუ ლი, გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი 
ტენ დე რი სა და კონ ს კურ სის შემ თხ ვე ვა ში, ხელ შეკ რუ ლე ბა იდე ბა სა ტენ დე რო დო-
კუ მენ ტა ცი ა ში მო ცე მუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტის სა ფუძ ველ ზე, შემ ს ყიდ ვე-
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მოთხოვ ნე ბი სა და ტენ დერ ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პრე ტენ დენ ტის 
წი ნა და დე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად. გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა ში, 
ხელ შეკ რუ ლე ბა იდე ბა მიმ წო დე ბელ პირ თან მიღ წე უ ლი შე თან ხ მე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში, ხელ შეკ რუ ლე ბა იდე ბა წე რი ლო ბი თი ფორ მით და 
უნ და შე ი ცავ დეს შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:

  მხა რე თა ზუსტ და სა ხე ლე ბას და რეკ ვი ზი ტებს;  
  ხელ შეკ რუ ლე ბის ობი ექ ტის და სა ხე ლე ბას, კლა სი ფი კა ტო რის კა ტე გო რი ის 
ან ქვე კა ტე გო რი ის კოდს. იმ  შემ თხ ვე ვა ში, თუ შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის და სა ხე ლე ბას არ შე ე სა ბა მე ბა 
კლა სი ფი კა ტო რის კა ტე გო რი ის ან  ქვე კა ტე გო რი ის კო დი, შე საძ ლე ბე ლია მი-
თი თე ბულ იქ ნეს კლა სი ფი კა ტო რის შე სა ბა მი სი კლა სის, ჯგუ ფის, ან და ნა ყო-
ფის კო დი; 

  ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თან ხას – ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ-
ლე ბას; 
  სა ქონ ლის მი წო დე ბის, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ან / და სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის 
ვა დას; 
  ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტი ის ან დაზღ ვე ვის პი რო ბებს  
(გამოყენების შემ თხ ვე ვა ში).
  ხელ შეკ რუ ლე ბის კონ კ რე ტუ ლი მოქ მე დე ბის ვა დას.
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4.7. ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტია და დაზღ ვე ვა
ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტი ის ან დაზღ ვე ვის მოთხოვ ნა სა ვალ დე-

ბუ ლო ა, თუ ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს, ან აღე მა ტე ბა 200 
000 ლარს. შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, გა რან ტი ის წარ დ გე-
ნის გან შე საძ ლე ბე ლია გან თა ვი სუფ ლ დეს პრე ტე ნდენ ტი ან პო ტენ ცი უ რი მიმ წო-
დე ბე ლი მი სი საქ მი ა ნი რე პუ ტა ცი ი სა და მის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი სა ქონ ლის, მომ სა-
ხუ რე ბი სა და სა მუ შა ოს ხა რის ხი სა და ცნო ბა დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტია ან დაზღ ვე ვა შე იძ ლე ბა მოთხოვ ნილ 
იქ ნეს ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 2%-დან 10%-მდე ოდე ნო ბით. 

თუ ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 200 000 ლარ ზე ნაკ ლე ბი ა, ხელ შეკ რუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტი ის ან დაზღ ვე ვის მოთხოვ ნა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში, ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტია ან დაზღ ვე ვა (ისევე რო გორც 
მი სი ოდე ნო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბას თან მი მარ თე ბა ში) შე საძ ლე ბე ლია 
მოთხოვ ნილ იქ ნეს შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ. 

4.8. შეს ყიდ ვე ბის ან გა რიშ გე ბა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა
შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი შეს ყიდ ვე ბის პრო ცესს ასა ხა ვენ შეს ყიდ ვის შე-

სა ხებ ან გა რიშ ში. გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ჩა ტა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შეს ყიდ ვის 
შე სა ხებ ან გა რიშს უნ და და ერ თოს გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის შე სა ხებ  ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბის ას ლე ბი. 

არ სე ბობს ორი ტი პის ან გა რი ში:
  კვარ ტა ლუ რი (იხ. და ნარ თი N2);
  წლი უ რი (იხ. და ნარ თი N3).

თუ შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 50 000 ლარს აღე მა ტე ბა, 
იგი ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის ან გა რიშს სა ა გენ ტოს წა რუდ გენს კვარ ტა ლუ რად, 
არა უგ ვი ა ნეს მომ დევ ნო კვარ ტ ლის პირ ვე ლი თვის 30 რიცხ ვი სა. ან გა რიშს უნ და 
და ერ თოს სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და მათ ში გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის (ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში – და მა დას ტუ რე-
ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის) ას ლე ბი.

ხო ლო, თუ შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 50 000 ლარ ზე ნაკ-
ლე ბი ა, მა შინ იგი სა ა გენ ტოს წა რუდ გენს მხო ლოდ წლი ურ ან გა რიშს მომ დევ ნო 
წლის 30 იან ვ რამ დე, ზე მოთ აღნიშნული დო კუ მენ ტე ბის დარ თ ვით.

შეს ყიდ ვის შე სა ხებ ან გა რი შე ბი ხელ მი საწ ვ დო მია ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი-
რი სათ ვის.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან-
ყო ფი ლე ბა  ვალ დე ბუ ლია ყო ველ კ ვარ ტა ლუ რად მი ა წო დოს სა ა გენ ტოს ინ ფორ მა ცია 
სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის ფაქ ტობ რი ვად გა მო ყო-
ფი ლი სახ ს რე ბის შე სა ხებ. შეს ყიდ ვის პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით, სა ა გენ ტო ახორ ცი ე ლებს მო ნი ტო რინგს ისე თი პრინ ცი პე ბის დაც ვა ზე, რო-
გო რე ბი ცა ა: სა ჯა რო ო ბა, სა მარ თ ლი ა ნო ბა და არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლო ბა, დად გე ნი ლი 
პრო ცე დუ რე ბის ზუს ტად შეს რუ ლე ბა და ან გა რიშ გე ბა, ღია და ეფექ ტი ა ნი კონ კუ რენ-
ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა, რა ცი ო ნა ლუ რი და თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა. 
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5.1. სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის ძი რი თა დი წე სე ბი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი და მა თი ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო-

ფი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (აიპ-ები და სსიპ -ე ბი) სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვას აწარ მო ე ბენ 
„ბიუჯეტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის 
შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ-
რის 2007 წლის 28 დე კემ ბ რის N1321 ბრძა ნე ბით.

ად გი ლობ რივ თვით მ მ მარ თ ვე ლო ბებ ში ან მა თი ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე 
მყოფ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვა შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ-
დეს ქა ღალ დ ზე ან ელექ ტ რო ნუ ლი სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბის მეშ ვე ო ბით.

ორ გა ნი ზა ცი ა ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლია 
ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ხო ლო უშუ ა ლო ოპე რა ცი ებს აწარ მო ებს სა ბუ-
ღალ ტ რო სამ სა ხუ რი (ბუღალტერია). ორ გა ნი ზა ცი ა ში სა ბუ ღალ ტ რო სამ სა ხუ რის 
(ბუღალტერიის) არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია აღ რიცხ ვის წარ მო ე-
ბა და ქი რა ვე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რის მეშ ვე ო ბით.

სა ბუ ღალ ტ რო სამ სა ხუ რის (ბუღალტერიის) ფუნ ქ ცი ე ბი ა:
  სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის სწო რი ორ გა ნი ზა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა მოქ მე დი 
კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად;  
  კონ ტ რო ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი სა და მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ ლო ბა თა მიზ ნობ-
რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე ნე ბა ზე;
  კონ ტ რო ლი სა მე ურ ნეო მოვ ლე ნა ზე დრო უ ლად და მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო-
ბის შე სა ბა მი სად დო კუ მენ ტე ბის გა ფორ მე ბა ზე;

  მა რა გე ბი სა და ნა კა დე ბის აღ რიცხ ვა ბი უ ჯე ტი დან მი ღე ბუ ლი და კა ნონ მ დებ-
ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი და ფი ნან სე ბის სხვა წყა რო ე ბის  მი ხედ ვით;   
  მო მუ შა ვე თა შრო მის ანაზღა უ რე ბი სა და სხვა გა სა ცემ ლე ბის დრო უ ლი და-
რიცხ ვა და გა ცე მა ზე კონ ტ რო ლი; 

  იური დი ულ და ფი ზი კურ პი რებ თან სა მე ურ ნეო მოვ ლე ნის შე დე გად ან გა რიშ-
ს წო რე ბა თა სრუ ლი და დრო უ ლი აღ რიცხ ვა; 

  არა ფი ნან სუ რი და ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა (ვალდებულებების) და სხვა დე ბი-
ტო რუ ლი (კრედიტორული) და ვა ლი ა ნე ბე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ა ში მო ნა წი ლე-
ო ბა და მი სი შე დე გე ბის აღ რიცხ ვა; 
  ბუ ღალ ტ რუ ლი ან გა რიშ გე ბის დამ ტ კი ცე ბუ ლი ფორ მით დად გე ნილ ვა დებ ში 
შედ გე ნა; 

  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მა ტე რი ა ლუ რი /ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მის დო კუ-
მენ ტე ბის დად გე ნი ლი წე სით შე ნახ ვა და არ ქივ ში ჩა ბა რე ბა.

სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის წე სე ბი მო ი ცავს შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლო ვან მი მარ თუ-
ლე ბებს, რომ ლებ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბი და გა ტა რე ბის 

5. sa buRaltro aR ricxva-angariSgeba

da audi ti



54

წე სე ბი (დეტალებისთვის იხი ლეთ შე სა ბა მი სი ინ ს ტ რუქ ცი ა, ხო ლო ბუ ღალ ტ რუ ლი 
ბა ლან სის ფორ მა მო ცე მუ ლია მე-4 და ნარ თ ში):

თავი I. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. ინსტრუქციის მიზანი.
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები.
მუხლი 3. ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზაცია.
მუხლი 4. საბუღალტრო სამსახურის (ბუღალტერიის) ფუნქციები.
მუხლი 5. სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვა.
მუხლი 6. შეცდომების გასწორება.
მუხლი 7. არქივი.

თავი II. ეკონომიკური მოვლენები და ბუღალტრული აღრიცხვის წესები
მუხლი 8. სააღრიცხვო სისტემა. 
მუხლი 9. ეკონომიკური მოვლენების აღრიცხვაში ასახვის დრო. 
მუხლი 10. ღირებულებითი შეფასება. 
მუხლი 11. პირობითი ინსტრუმენტები.

თავი III. ფინანსური აქტივები
მუხლი 12. ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები.
მუხლი 13. ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა 
გეგმა.
მუხლი 14. ფინანსური აქტივებით და მოთხოვნებით ოპერაციათა კლასიფიკაცია.
მუხლი 15. აღრიცხვაში ასახვის დრო. 
მუხლი 16. ღირებულებითი შეფასება. 

თავი IV. არაფინანსური აქტივები
მუხლი 17. არაფინანსური აქტივები და და მათი ასახვის დრო.
მუხლი 18. არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვა.
მუხლი 19. მატერიალური მარაგების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა გეგმა.
მუხლი 20. მატერიალური მარაგების მიღება და გასვლა. 
მუხლი 21. მატერიალური მარაგების ღირებულებითი შეფასება.
მუხლი 22. ძირითადი აქტივების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა გეგმა.
მუხლი 23. ძირითადი აქტივებით განხორციელებული ოპერაციების კლასიფიკაცია.
მუხლი 24. ძირითადი აქტივების ღირებულების თავდაპირველი შეფასება და 
ექსპლუატაციის პერიოდში გაწეული დანახარჯები.
მუხლი 25. გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა 
გეგმა.
მუხლი 26. ფასეულობების და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაცია, ანგარიშთა 
გეგმა და ღირებულებითი შეფასება.
მუხლი 27. არაწარმოებული აქტივები და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაცია, 
ანგარიშთა გეგმა და ღირებულებითი შეფასება.
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თავი V. ვალდებულებები
მუხლი 28. ფინანსური ვალდებულებები და სხვა კრედიტორული დავალიანებები.
მუხლი 29. ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა გეგმა.
მუხლი 30. ფინანსური ვალდებულებებით და სხვა კრედიტორული დავალიანებებით 
ოპერაციათა კლასიფიკაცია.
მუხლი 31. აღრიცხვაში ასახვის დრო. 
მუხლი 32. ღირებულებითი შეფასება. 

თავი VI. დაფინანსება
მუხლი 33. დაფინასების აღრიცხვა.

თავი VII. შემოსავლები
მუხლი 34. შემოსავლების კლასიფიკაცია. 
მუხლი 35. შემოსავლების აღრიცხვა. 

თავი VIII. ხარჯები
მუხლი 36. ხარჯების ცნება.
მუხლი 37. ხარჯების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა გეგმა.
მუხლი 38. ხარჯების აღრიცხვა.

თავი IX. სხვა ეკონომიკური ნაკადების აღრიცხვა
მუხლი 39. სხვა ეკონომიკური ნაკადები.
მუხლი 40. მოგება ან ზარალი ფლობიდან. 
მუხლი 41. აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილებები.

თავი X. კაპიტალი
მუხლი 42. კაპიტალის აღრიცხვა.

თავი XI. საცნობარო მუხლები
მუხლი 43. ზოგადი ნაწილი. 

 

5.2. სა ბუ ღალ ტ რო ან გა რიშ გე ბის ძი რი თა დი წე სე ბი
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი და მა თი ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო-

ფი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (აიპ-ები და სსიპ -ე ბი) სა ბუ ღალ ტ რო ან გა რიშ გე ბას აწარ მო-
ე ბენ „ბიუჯეტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი ან გა-
რიშ გე ბის ფორ მე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 
2008 წლის 16 აპ რი ლის N364 ბრძა ნე ბით.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლია შემ დე გი და ნარ თე ბი:
  ბი უ ჯე ტე ბის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი ან გა-
რიშ გე ბის ფორ მა – ორ გა ნი ზა ცი ის ბა ლან სი (ფორმა N1) და ბა ლან სის და-
ნარ თი ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ფორ მე ბით (იხ. და ნარ თი N4); 

  ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი ში ხარ ჯე ბის ეკო ნო მი კუ რი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ-
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ვით –  ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N2;
  ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი ში არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბით სა კა სო ოპე რა ცი ე ბის 
შე სა ხებ  – ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N2-1;

  ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი ში ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი თა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბით სა-
კა სო ოპე რა ცი ე ბის შე სა ხებ  – ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N2-2;                

  ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი ში წმინ და ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ხებ  – ბა ლან სის და ნარ-
თი ფორ მა N3;

  ან გა რი ში სხვა შე მო სავ ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბის შე სა ხებ  
–  ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N4;

  ან გა რი ში ფუ ლა დი გრან ტე ბის შე სა ხებ – ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N4-1;
  ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი ში არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა- გას ვ ლის შე სა-
ხებ – ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N5;

  ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი ში ეკო ნო მი კუ რი ნა კა დე ბის შე დე გად ფი ნან სუ რი აქ-
ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ – ბა ლან სის და ნარ თი 
ფორ მა N5-1;
  ან გა რი ში ავ ტო მან ქა ნე ბის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ – 
ბა ლან სის და ნარ თი ფორ მა N6.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის და ფი ნან სე ბა ზე 
მყო ფი მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან პე რი ო დუ ლი და წლი უ რი 
ან გა რი შე ბი წა რუდ გი ნონ ად გი ლობ რივ სა ფი ნან სო ორ გა ნო ებს, მათ მი ერ დად გე-
ნილ ვა დებ ში. პე რი ო დულ ან გა რი შებ ში იგუ ლის ხ მე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს – საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი კვარ-
ტა ლუ რი ან სხვა პე რი ო დუ ლი ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა.

და ნარ თის ფორ მე ბის შევ სე ბი სას გა მო ი ყე ნე ბა იგი ვე ტერ მი ნე ბი და რე გუ ლა ცი-
ე ბი, რაც დამ ტ კი ცე ბუ ლია სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი წე სე ბით. 

5.3. სა ფი ნან სო კონ ტ რო ლის ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბი
„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, გან-

საზღ ვ რუ ლია სა ფი ნან სო კონ ტ რო ლის ორი ფორ მა:
  აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბა;
  სა ფი ნან სო შე მოწ მე ბა.

აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბა არის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო-
ე ბის სა ფი ნან სო დო კუ მენ ტა ცი ის აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბა, რო მელ საც საკ რე-
ბუ ლოს ერ თი მე სა მე დის წე რი ლო ბი თი მოთხოვ ნით, არა უმე ტეს წე ლი წად ში ერ-
თხელ, ატა რებს მოწ ვე უ ლი (დამოუკიდებელი) აუდი ტო რი. აუდი ტო რის ან გა რი ში 
და დას კ ვ ნა წა რედ გი ნე ბა საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რეს, რო მელ საც გა აც ნობს 
საკ რე ბუ ლოს. ან გა რიშს და დას კ ვ ნას აუდი ტო რი გზავ ნის სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ-
რო ლის პა ლა ტა ში.  დას კ ვ ნა სა ჯა როდ უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს.

სა ფი ნან სო შე მოწ მე ბას ახორ ცი ე ლებს საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო კო მი სია სახ-
ს რე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ, მა თი მი ღე ბა- გა მო ყე ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბის, მი ზან-
შე წო ნი ლო ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის დად გე ნის მიზ ნით. სა ფი ნან სო შე მოწ მე ბა, აგ-
რეთ ვე შე საძ ლე ბე ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ მა 
სხვა ორ გა ნომ, მაგ., სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ რო ლის პა ლა ტამ. ის ძი რი თა დად ახორ-
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ცი ე ლებს შე მოწ მე ბას სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბის (ხარჯვის) ნა წილ ში. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის აუდი ტო რუ ლი დას კ ვ ნა 
და შეს რუ ლე ბის წლი უ რი ან გა რი ში (ზოგადი ფორ მა იხ. N5 და ნარ თ ში) სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ციაა და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით ხელ მი საწ-
ვ დო მია სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, ანუ უნ და გა ი ცეს ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირ-
ზე.
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დანართი N1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა

1. შედგენის თარიღი _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. დაფინანსების წყარო 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების 
წყაროს 

შესაბამისად _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ლარი
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შესყიდვების კოორდინატორი _________________________

                          (ხელმოწერა)

შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი _________________________

                       (ხელმოწერა)

danarTi
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დანართი N2

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კვარტალური ანგარიშის ფორმა

1. შედგენის თარიღი და კვარტალი 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

4. დაფინანსების წყარო
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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14. კვარტალის განმავლობაში დახარჯული თანხის ჯამი: __________ ლარი

 

შესყიდვების კოორდინატორი _________________________

                          (ხელმოწერა)

შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი _________________________

                       (ხელმოწერა)
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დანართი N3 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ წლიური ანგარიშის ფორმა

1. შედგენის თარიღი და საანგარიშო წელი 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. დაფინანსების წყარო
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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13. წლის განმავლობაში დახარული თანხის ჯამი _______ ლარი

შესყიდვების კოორდინატორი _________________________

                          (ხელმოწერა)

შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი _________________________

                       (ხელმოწერა)
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დანართი N4
ბუღალტრული ბალანსი 20  წლის ------------------ მდგომარეობით
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   I. ფინანსური აქტივები და სხვა დებიტორული დავალიანებები 
010 ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში 1110   
020 ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში 1120   
030 საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიში ბანკში 1211   
040 სავალუტო ანგარიში ბანკში 1212   
050 დეპოზიტები ბანკში ეროვნულ ვალუტაში 1213   
060 დეპოზიტები ბანკში უცხოურ ვალუტაში 1214   
070 სხვა ანგარიშები ბანკში 1215   

080 ანგარიში ხაზინაში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის 
საკასო ხარჯებისათვის 1221   

090 საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიში ხაზინაში 
არასაბიუჯეტო სახსრებისათვის 1222   

100 დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში 1223   
110 დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში 1224   
120 სხვა ანგარიშები ხაზინაში 1225   
130 სხვა ფინანსური აქტივები 1300   
140 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან 1410   
150 მოთხოვნები მივლინებით 1421   
160 მოთხოვნები დანაკლისებით 1422   
170 ანგარიშვალდებული პირების მიმართ სხვა მოთხოვნები 1423   

180 ანგარიშვალდებული პირის მიმართ მოთხოვნა ხაზინიდან 
გადარიცხული თანხით 1424   

190 გადახდილი დღგ 1431   
200 წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი 1432   
210 სხვა საგადასახადო აქტივი 1433   
220 წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა 1441   
230 მოთხოვნები სხვა წინასწარი გადახდებით 1442   
240 მისაღები პროცენტები 1443   
250 მისაღები დივიდენდები 1444   
260 მისაღები საწევროები და ერთჯერადი შენატანები 1445   
270 სხვა დანარჩენი დებიტორული დავალიანებები 1446   

   II. არაფინანსური აქტივები 
280 შენობა-ნაგებობები 2110   
290 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 2120   
300 სხვა ძირითადი აქტივები 2130   
310 დაუმთავრებელი მშენებლობა 2140   
320 სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები 2150   
330 სტრატეგიული მარაგები 2210   
340 სხვა მატერიალური მარაგები 2220   
350 ფასეულობები 2300   
360 არაწარმოებული აქტივები 2400   

ბალანსი
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   I. ფინანსური ვალდებულებები და სხვა კრედიტორული დავალიანებები 
370 ფინანსური ვალდებულებები 3100   
380 ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან 3210   
390 გადასახდელი მოგების გადასახადი 3221   
400 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 3222   
410 გადასახდელი დღგ 3223   
420 ბიუჯეტის წინაშე სხვა ვალდებულებები 3224   
430 გადასახდელი ხელფასები შტატით მომუშავეთათვის 3231   
440 გადასახდელი ხელფასები შტატგარეშე მომუშავეთათვის 3232   
450 გადასახდელი სტიპენდიები 3233   
460 ვალდებულებები მივლინებით 3234   
470 სოციალური დაზღვევის ანარიცხები 3235   

480 ვალდებულებები დამქირავებლის მიერ ფულადი და 
სასაქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარების გამო 3236   

490 სასამართლოს ან/და ადმინისტრაციული ორგანოების 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად დაკავებული თანხები 3237   

500 ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ 3238   
510 წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა 3241   
520 ვალდებულებები წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლებით 3242   
530 გადასახდელი პროცენტები 3243   
540 გადასახდელი დივიდენდები 3244   
550 გადასახდელი საწევროები და ერთჯერადი შენატანები 3245   
560 სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები 3246   

570 ვალდებულებები ფულადი და სასაქონლო ფორმით გაწეული 
სოციალური დახმარების გამო 3250   

   II. კაპიტალი  
580 წმინდა ღირებულება 5100   
590 გაუნაწილებელი მოგება 5220   
600 დაუფარავი ზარალი* 5230   
 ბალანსი   

   III. საცნობარო მუხლები  

610 საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები და 
მათთან დაკავშირებული დანახარჯები 01   

620 პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური 
ფასეულობები 02    

630 გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება 03    
640 ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექპლუატაციაში 04    
650 პირობითი მოთხოვნები 05    
660 პირობითი ვალდებულებები 06    
670 საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა 07    
680 ამორტიზირებული ძირითადი აქტივები 08    
690 ვადაგადაცილებული დავალიანებები 09    

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:
მთავარი ბუღალტერი:   ბ.ა.
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დანართი N5. თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების ბალანსის შესრულების ანგარიშგების 
ფორმა 

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს   ბ ა ლ ა ნ ს ი,       ლარებში
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შემოსავლები       
გადასახადები       
გრანტები       
სხვა შემოსავლები       

 
ხარჯები      
       შრომის ანაზღაურება      
       საქონელი და მომსახურება      
       პროცენტი      
       სუბსიდიები      
       გრანტები      
       სოც.  უზრუნველყოფა      
       სხვა ხარჯები      

 
საოპერაციო სალდო      

 
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება

     

ზრდა      
კლება      

 
მთლიანი სალდო      

 
ფინანს. აქტივების ცვლილება      

ზრდა      
   ვალუტა და დეპოზიტები      
   სესხები      
   აქციები და სხვა კაპიტალი      
   სხვა დებიტ. დავალიანებები

კლება      
   ვალუტა და დეპოზიტები      
   სესხები      
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   აქციები და სხვა კაპიტალი
   სხვა დებიტ. დავალიანებები      

 
ვალდებულებების ცვლილება      

ზრდა      
   საშინაო      
   საგარეო      

კლება      
   საშინაო      
   საგარეო      

 
ბალანსი      

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს   ბ ა ლ ა ნ ს ი,       ლარებში
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კვარტალური 
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