
საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და  პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის 

წინასაარჩევნო პროგრამა 

       🇬🇪🇬🇪 საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა 

(შემდგომში “პოლიტიკური მოძრაობა”) წარმოადგენს საქართველოს ომისა და ძალოვან 

ვეტერანთა, პატრიოტთა და მათ მხარდამჭერთა პოლიტიკურ გაერთიანებას, დაფუძნებულს 

სახელმწიფოებრიობის, სოციალური სამართლიანობის,  ზნეობრივი ღირებულებების, 

ეროვნულობის, დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებზე. 

    ითვალისწინებს რა პარტიის წესდების მოთხოვნებს, ქვეყნის მოსახლეობის მძიმე 

სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, საზოგადოებაში წარმოქმნილ  ნიჰილიზმს, ქვეყნის 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკის არამდგრადობას, პოლიტიკური მოძრაობის პოლიტიკური 

საბჭო განსაზღვრავს სტრატეგიულ სამოქმედო პროგრამას. 

 

სახელმწიფო მოწყობა 

    ეროვნული ღირებულებების და ტრადიციების საფუძველზე ღრმად გააზრებული, ქართველი 

ერის სასიცოცხლო ინტერესებისათვის აუცილებელი, სახელმწიფო იდეოლოგიის შემუშავება 

და განხორციელება. 

    პოლიტიკური მოძრაობა მხარს უჭერს დაბალანსებულ საკონსტიტუციო სისტემას -ძლიერი 

პარლამენტი, რომელიც აყალიბებს მთავრობას, აღჭურვილს ფართო უფლებებით; 

პრეზიდენტი ძლიერი არბიტრის ფუნქციით და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. 

    ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით და 

მმართველობითი ხარჯების შემცირების მიზნით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია განხორციელდეს  

შემდეგი ცვლილებები: 

- მოხდეს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების ოპტიმიზაცია; 

- საქართველოს პარლამენტში შეიქმნას ვეტერანთა საპარლამენტო მუდმივმოქმედი კომისია; 

- გაუქმდეს მარეგულირებელი კომისიები;  

- გაუქმდეს საპარტნიორო ფონდი და მისი ფუნქციები გადანაწილდეს შესაბამის 

სამინისტროებზე; 

- მთავარი პროკურატურა უნდა გამოვიდეს იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობიდან და 

შეიქმნას დამოუკიდებელი გენერალური პროკურატურა; 

- მოხდეს სხვადასხვა უწყებებში არსებული საგამოძიებო სამსახურების რეფორმირება და 

გაძლიერება; 

     მმართველობითი და ბიუროკრატიული ხარჯების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით, უნდა 

გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები: 

- გაუქმდეს პერსონალური მანქანებით მომსახურება როგორც ცენტრალურ, ასევე 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში. პერსონალური მანქანები შეუნარჩუნდეთ 

მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებს. უნდა დაწესდეს 



მორიგე მანქანებით მომსახურება, რომლებიც გამოყენებული იქნება მხოლოდ სამსახურებრივი 

საჭიროების შემთხვევაში (ამ მხრივ არ უნდა შეექმნათ დაბრკოლებები ძალოვან უწყებებს);  

- შემცირდეს უაზროდ გაზრდილი, არამიზნობრივი მივლინებები, განსაკუთრებით 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში; 

-  აიკრძალოს   ბიუჯეტიდან საცხოვრებელი ფართის ქირის გადახდა ნებისმიერი რანგის 

სახელმწიფო და საჯარო მოხელეებისათვის (მათ შორის დეპუტატებისათვის); 

 

საარჩევნო პოლიტიკა 

     საარჩევნო სისტემის დახვეწის მიზნით ცვლილებები უნდა იქნას შეტანილი საარჩევნო 

კანონმდებლობაში, კერძოდ: 

- ყველა სახის არჩევით თანამდებობაზე ყოფნის ვადა უნდა განისაზღვროს  ზედიზედ  ორი 

საარჩევნო ვადით; 

- პარლამენტის დეპუტატს პენსია უნდა დაენიშნოს, საერთო წესის თანახმად, პარლამენტის 

წევრობის ნახევარი ვადის გასვლის შემთხვევაში; 

- პარლამენტის წევრობის ქვედა ზღვარი უნდა განისაზღვროს 27 წელი. 

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის  პოლიტიკა 

      ძლიერი და სრულყოფილი სახელმწიფო  წარმოუდგენელია საშუალო ფენის გარეშე. 

დღეისათვის კი ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს საშუალო ფენა. ქვეყანა წარმოდგენილია 

10-15 %-იანი მდიდარი და 85-90 %-იანი ღარიბი და სიღარიბის  ზღვარს მიღმა მყოფი 

მოსახლეობით. ამიტომ, სახელმწიფოს უმთავრესი ამოცანა არის საშუალო ფენის 

ჩამოყალიბება - გაძლიერებისათვის პირობების შექმნა. 

ჩვენი პარლამენტში არჩევის შემდეგ უპირველეს ამოცანად მიგვაჩნია: 

-  სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო 

ბიზნესისათვის მაქსიმალური ხელშეწყობა (მთელი კანონმდებლობის ტრანსფორმაცია და 

დაქვემდებარება ბიზნესის განვითარების მიზნებისათვის); 

- სოციალური და საპენსიო პოლიტიკის გადახედვა, რომელიც მიბმული იქნება საარსებო 

მინუმუმზე და ინფლაციაზე; 

- გადაიხედება მოსახლეობის კომუნალური გადასახადების ტარიფები ქვეყანაში არსებული 

ეკონომიკური რეალობიდან გამომდინარე; 

- კანონის ძალით დარეგულირდება საჯარო მოხელეთა ხელფასების ზედა ზღვარის ოდენობა 

(ის არ უნდა აღემატებოდეს არსებული მინიმალური პენსიის ოცჯერად ოდენობას); 

-  ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს საქართველოს ყველა 

მოქალაქისათვის. 



 - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

წარმოებული ომების მონაწილეთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების, 

მარჩენალდაკარგულთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მკურნალობა და 

მედიკამენტების დაფინანსება უნდა იყოს ანაზღაურებული სახელმწიფოს მხრიდან  100 %-ით, 

ხოლო ასაკით პენსიონერების დაფინანსება - 80 %-ით; 

 

პოლიტიკა ომისა და ძალოვანი სტრუქტურების  ვეტერანების მიმართ 

     ჩვენი პარტიის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია საქართველოს მთლიანობისათვის 

ბრძოლებში მონაწილეთა  და ძალოვან ვეტერანთა სოციალური  და ყოფითი საკითხების 

გადაჭრის პრობლემები . 

    ეს საკითხი მეტად აქტუალურია, რადგან არცერთმა ხელისფლებამ  ღირსეული პირობები არ 

შეუქმნა ქვეყნის მთლიანობისათვის ომებში დაღუპულთა ოჯახებს, მონაწილეებს, ვეტერანებს, 

ინვალიდებს, მარჩენალდაკარგულებს და სხვა. უფრო მეტიც, ელემენტარული შეღავათებიც კი 

გაუქმდა  და ღვთის ანაბარად დარჩნენ ეს, ქვეყნის წინაშე ვალმოხდილი ადამიანები 

     ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოვამზადოთ 

საკანომდებლო ცვლილებები ომისა და ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანთა სოციალური 

რეაბილიტაციის, მათი დასაქმების, ჯანდაცვის, საყოფაცხოვრებო და სხვა ყოფითი 

პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებით. მათ შორის: 

- 22 და 44 ლარიანი საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის  გათანაბრება  შესაბამისად იმ 

პერიოდისათვის არსებულ საარსებო მინიმუმის 50 და 100 % - თან; 

- საშემოსავლო გადასახადისაგან დაუბეგრავი მინიმუმის გაზრდა  შესაბამისად   9000 და  12000  

ლარამდე (3000 და  6000 ლარის  ნაცვლად); 

- ძალოვანი  სტრუქტურების ვეტერანებისათვის  ცნება „საპენსიო ასაკის“ ამოღება 

კანონმდებლობიდან, ვინაიდან მათთვის სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნის საფუძველი 

არა საპენსიო  ასაკი, არამედ ძალოვან სტრუქტურაში სამსახურის სტაჟია (მინიმუმ 20 წელი); 

- ძალოვანი სტრუქტურებიდან დათხოვნილ თანამშრომლებს, რომელთაც ნამსახურევის 

მინიმალური ვადის (20 წელი) გასვლამდე დარჩენილი ჰქონდათ ორ წელზე ნაკლები, მიეცეთ 

საშუალება სხვადასხვა ფორმით  შეავსონ 20 წლის სტაჟი და დაენიშნოთ სახელმწიფო 

კომპენსაცია; 

-  საჯარო საქმიანობის პერიოდში ხელფასთან ერთად, კანონმდებლობით დადგენილი , 

სახელმწიფო კომპენსაციის/სახელმწიფო პენსიის/სოციალური პაკეტის მიღების უფლება; 

-  ვეტერანთა დასაქმების ან სამუშაო ადგილების შემცირებისას (თანაბარი პირობების 

შემთხვევაში)  მათთვის  უპირატესი უფლების მინიჭება; 

- ვეტერანთა შვილების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  სწავლის 50%-იანი  

თანადაფინანსება; 

- სახელმწიფო კომპენსაციის მაქსიმალური ზღვარის (560 ლარი) გაუქმება; 



- საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით განსაზღვრული წინა წლებში 

წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების ანაზღაურება; 

-  ომისა და ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანთა დასაქმების მიზნით, სახელმწიფო და კერძო 

კომპანიების მიერ სამუშაო ადგილების კვოტების გამოყოფა (აღნიშნულმა  კომპანიებმა უნდა 

ისარგებლონ საგადასახადო შეღავათებით); 

- ომისა და ძალოვანი სტრუქტურების ყველა ვეტერანი, მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, უნდა  

სარგებლობდეს ერთნაირი შეღავათებით  (მეტრო, ავტობუსი, საბაგირო, მიკროავტობუსი და 

სხვა) ქ. თბილისში მოქმედი ნორმების მსგავსად; 

 - ომისა და ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის 

უნდა შემუშავდეს ერთიანი სადაზღვევო პაკეტი მთელი ქვეყნის მაშტაბით, სადაც ნებისმიერი 

სამედიცინო მომსახურება, მათ შორის მედიკამენტები, სრულად იქნება დაფინანსებული 

სახელმწიფოს მხრიდან; 

-  საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეთათვის ვეტერანის სტატუსის მინიჭება; 

-    მოხდეს  ვეტერანთა დასაქმება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში (სამხედრო 

მომზადების სპეციალისტი), თავდაცვის ძალების რეზერვის  ფორმირების პროცესში და სხვა 

სამუშაო ადგილების შექმნა; 

-    ყველა ორგანიზაცია-დაწესებულებებში, ტრანსპორტში, სავაჭრო და სამედიცინო 

მომსახურების ობიექტებში, ვეტერანებმა უნდა ისარგებლონ ურიგო მომსახურებით. 

 

განათლების პოლიტიკა 

   პარტიის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება განათლების 

პოლიტიკა. აუცილებლად უნდა მოხდეს საყოველთაო განათლების ისეთი რეფორმირება, 

რომელიც ხელს შეუწყობს ერის სულიერი ღირებულებების მკაფიოდ ფორმირებას და 

დაფუძნებული იქნება ეროვნულ ტრადიციებზე, ეთნოკულტურულ ღირებულებებზე და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებაზე. ქვეყნის ყველა რეგიონში 

გაძლიერებულად უნდა ისწავლებოდეს ქართული ენა, საქართველოს ისტორია, ქართული 

ფოლკლორი (ცეკვა-სიმღარა) და სხვა; 

 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის  მოგვარების პოლიტიკა 

   ტერიტორიული მთლიანობის მოგვარების მიზნით უნდა განხორციელდეს: 

დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნებისათვის ყველაზე ოპტიმალური გზების 

მოძიება. ჩვენს აფხაზს და ოს ძმებთან დიალოგის დაწყება საერთაშორისო ორგანიზაციების 

ჩართულობით და რაც მთავარია რუსეთთან, როგორც მეზობელ ქვეყანასთან, ურთიერთობების 

მოწესრიგება, რომლის დროსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ქვეყნის 

უსაფრთხოების და ეკონომიკური სტაბილურობის პარამეტრებს: 

-  საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული ფაქტორების განსაზღვრისას დაცული უნდა იყოს 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი და მოსახლეობის ინტერესები; 



- საქართველოს სახელმწიფოს ურთიერთობების განსაზღვრისას, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებსა და 

პოლიტიკურ გაერთიანებებთან, მკაცრად უნდა იყოს დაცული ქვეყნისა და მოსახლეობის 

სასიცოცხლო ინტერესები და ეფუძნებოდეს ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპებს; 

- გარანტირებული უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკური, ისტორიული და ეთნოკულტურული 

თვითმყოფადობა და კავშირები; 

-  ჩვენი მოძრაობა ორიენტირებულია ევროპასთან და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანასთან 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე, მხოლოდ საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. 

 

თავდაცვის პოლიტიკა 

      საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: 

- ჩამოყალიბდეს მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, თანამედროვე შეიარაღებით 

აღჭურვილი, მობილური, კომპაქტური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ორიენტირებული 

იქნებიან ქვეყანაზე მოულოდნელი თავდასხმის თავიდან აცილება-მოგერიებაზე; 

-  თავდაცვის ძალებში სამსახური უნდა გახდეს სავალდებულო შესაბამის ასაკს მიღწეული 

საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. ჯარში სამსახური უნდა გახდეს პრესტიჟული; 

-  აღდგეს სამხედრო-საზღვაო ძალების ფუნქციონირება თავდაცვის სამინისტროს 

შემადგენლობაში; 

- სამხედრო-სავალდებულო სამსახურად ჩაითვალოს მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის 

ძალებში გაწვევით სამსახური; 

-  უნდა მოხდეს ქვეყნის სამობილიზაციო სისტემის სრულყოფა და ძლიერი სარეზერვო 

კომპონენტის შექმნა; 

-  უნდა მოხდეს სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარება; 

- უნდა მოხდეს ქვეყნის საზღვრების დაცვის გაძლიერება, რისთვისაც საზღვრის დაცვის 

სამსახური აღიჭურვოს შესაბამისი თანამედროვე ტექნიკით, შეიარაღებით და ტექნიკური 

საშუალებებით; 

-  საშუალო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში (თანამედროვე პირობებში არსებული 

საფრთხეების გათვალისწინებით) უნდა აღდგეს სამხედრო მომზადების და სამოქალაქო 

თავდაცვის სწავლება, პატრიოტული აღზრდის საფუძვლების დანერგვა; 

      🇬🇪 🇬🇪  ეკონომიკური პოლიტიკა და მოსახლეობის დასაქმება 

    ეკონომიკური პოლიტიკის კუთხით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: 

- შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნის გზით, ბიზნესის გათავისუფლება ყოველგვარი 

ზეწოლისა და ბიუროკრატიისაგან, ასევე უკანონო შეღავათებისაგან; 

- ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის, მცირე და საშუალო ბიზნესის მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, აღდგენილ იქნას 1995 წლის კანონი „მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებ’’ 



(გაუქმდა  2006 წელს) და შეტანილი იქნას ცვლილებები თანამედროვე ეკონომიკური ვითარების 

გათვალისწინებით; 

- საშემოსავლო და მოგების გადასახადების გრადაცია შემოსავლების 

მიხედვით, პრინციპით, ვისაც მეტი შემოსავალი აქვს - იხდის მეტს; 

- საქართველოს გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით  „თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონების“ შესაძლებლობების ფართოდ გამოყენება; 

    ქვეყნის ერთ-ერთი გამოწვევა არის უმუშევრობა, რომელიც აიძულებს ქვეყნის მილიონობით 

მოქალაქეს დატოვოს საქართველო და ლუკმა-პურის საძიებლად უცხოეთში წავიდეს, ეს კი 

პირდაპირ მოქმედებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუარესებაზე. გარდა ამისა უმუშევრობა 

ქმნის მძიმე სოციალურ ფონს, რაც უარყოფითად აისახება ქვეყნის განვითარებაზე. 

- უმუშევრობის მინიმუმადე შემცირება სამუშაო ადგილების შექმნის გზით, მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარების მაქსიმალურად ხელშეწყობით, თანამედროვე ტექნოლიგიებზე 

დაფუძნებული მეცნიერებატევადი დარგების განვითარებისათვის სათანადო საკანონმდებლო 

ბაზის და სამეწარმეო პირობების შექმნა; 

- განსაკუთრებული პირობების შექმნა ემიგრანტების სამშობლოში დაბრუნების მიზნით. 

მიღებული იქნას სპეციალური საკანონმდებლო აქტი. 

     ზემოთ ჩამოთვლილ ღონისძიებების გატარების შემდგომ, სახელმწიფო ბიუჯეტში 

მიღებული ეკონომიის ხარჯზე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხელისუფლების მიერ საწარმოო 

კოოპერატივების დაფუძნება და მასში ყველა მსურველის გაერთიანებას, მათი მხრიდან 

სიმბოლური წილობრივი მონაწილეობის გზით და შემდგომში,  ასევე სიმბოლურ ფასად, 

სახელმწიფოსგან გამოსყიდვის უფლებით. 

- სახელმწიფო საკუთრებაში ტყეების, საძოვრების, ჭალების, მდინარეების, ტბების, 

წიაღისეულის, საზღვაო შელფის და მტკნარი წყლების დატოვება/დაბრუნება; 

- საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების სპეციალისტებისა და მეცნიერების მომზადებისა და 

გადამზადების საერთაშორისო  „ხაბად“ (ცენტრად) გადაქცევა. 

გარდა აღნიშნულისა, ჩვენი პარტიის პარლამენტში მოსვლის შემდეგ გატარდება შემდეგი 

ღონისძიებები: 

- კატეგორიულად აიკრძალება კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი კადრების დათხოვნა-

გათავისუფლება საჯარო სამსახურებიდან მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო; 

- უცხოელი ინვესტორები ვალდებული იქნებიან დაასაქმონ მხოლოდ საქართველოს 

მოქალაქეები, მათ შორის საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი, გარდა იმ გამონაკლისებისა, 

როდესაც საქართველოში ვერ მოიძებნება შესაბამისი პროფესიის სპეციალისტები; 

- ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისა და მისი 

კონკურენტურიანობის ამაღლების მიზნით ბიუჯეტიდან მოხდება სოფლის მეურნეობის 

სუბსიდირება, როგორც ეს აპრობირებულია მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში. 

1991 წლიდან დღემდე საზოგადოებამ განიცადა არაერთი ეკონომიკური სტრესი, რაც 

გამოწვეული იყო სახელმწიფოს დანაშაულებრივი პოლიტიკითა და სახელმწიფო ჩინოვნიკების 



თვითნებობით. 1998 წელს კანონით, „შიდა ვალის შესახებ“ აღიარებული იქნა 11 სახის ზარალი 

და სახელმწიფოს დაეკისრა მისი ანაზღაურება. სანამ არ მოხდება ამ კანონის აღსრულება და 

დაზარალებულებისათვის ზარალის ანაზღაურება, მანამ ვერ მოხდება დემოკრატიული 

პრინციპების დამკვიდრება ქვეყანაში, ხოლო მათ გარეშე კი სახელმწიფო განწირულია მუდმივი 

პოლიტიკური და ეკონომიკური  სტრესებისათვის. 

ხსენებული პრობლემის გადაწყვეტის ერთადერთი გზა არის სახელმწიფოს მხრიდან 

მოლაპარაკებების დაწყება დაზარალებულებთან. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თანდათანობით ამ 

ვალების გასტუმრებას. 

 

ადამიანის უფლებები   და თავისუფლებები 

   ადამიანის უფლებების დაცვა იქნება ჩვენი მოძრაობის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი. 

ადამიანის უფლებების ქვაკუთხედია მოსახლეობის სიღარიბისგან განთავისუფლება, 

რისთვისაც საჭიროა შესაბამისი სოციალური პოლიტიკის შემუშავება, რათა დაცული იქნას 

ადამიანის მთავარი უფლება - სიცოცხლის უფლება, უფლება, ისწრაფოდეს ბედნიერებისა და 

განვითარებისაკენ, აღიარებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო საყოველთაო 

დეკლარაციიდან გამომდინარე. 

ყოველმხრივ დაცული იქნება უფლებები: 

- იძულებით გადაადგილებული პირების; 

- ქალების; 

- დედებისა და ბავშვების; 

-  მრავალშვილიანი ოჯახების; 

- უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, რომლებიც დროებით ცხოვრობენ საქართველოში; 

- ვეტერანების, ინვალიდების, მარჩენალდაკარგულების, სოციალურად დაუცვე- ლების, 

ლტოვილებისა  და სხვათა. 

- საქართველოში არსებულ ტრადიციულ რელიგიურ კონფესიებთან აქტიური თანამშრომლობა, 

განსაკუთრებით ქართული სამოციქულო მართმადიდებელი ეკლესიის როლის აღიარება და 

თანამშრომლობა; 

 

დემოგრაფიული პოლიტიკა 

   აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარება გულისხმობს: 

- აღსდგეს გაუქმებული მრავალშვილიანი დედის სტატუსი, ფინანსური  მხარდაჭერა და 

სოციალური შეღავათები; 

- მიღებულ იქნას კანონი მრავალშვილიანი ოჯახების შესახებ და მრავალშვილიანის სტატუსი 

მიენიჭოს ოთხ და მეტშვილიან ოჯახებს; მათ დაუწესდეთ საგადასახადო შეღავათები; 



- მრავალშვილიან ოჯახებს დაუწესდეს 50 %-იანი შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე და 

საქალაქო ტრანსპორტზე; 

- მრავალშვილიანი ოჯახებს სახელმწიფოს მხრიდან მიენიჭოთ უპირატესობა საცხოვრებელი 

პირობების გასაუმჯობესებლად; 

- მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს საპენსიო  ასაკი განესაზღვროს: ქალებისთვის - 55 წელი, 

კაცებისთვის -  60 წელი. 

- სახელმწიფომ აიღოს ვალდებულება და უზრუნველყოს ერთჯერადი დახმარება  პირველ 

შვილზე 500 ლარის, მეორეზე  -  1000 ლარის,  მესამეზე - 1500 ლარის, ხოლო მეოთხე  და 

ყოველ შემდგომ შვილზე -  2000 ლარის  ოდენობით; 

- დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა გაიზარდოს მშობიარობიდან 1 წლამდე; 

- მრავალშვილიანი ოჯახის შვილების სრულწლოვანებამდე (18 წელი) დაწესდეს ყოველთვიური 

დახმარება საარსებო მინიმუმის  ოდენობით; 

- ყოველთვიური დახმარება ინვალიდი ბავშვებისათვის; 

 

გარემოს დაცვის პოლიტიკა 

     უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთ-

ერთი მთავარი ამოცანაა. 

     საქართველოს ბუნებრივი გარემოს, ბიომრავალფეროვნების და მისი მოქალაქეების 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფისათვის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 

ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას. 

აღნიშნულიდან  გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: 

- დავნერგოთ ნარჩენების  მართვის  თანამედროვე  სისტემები; 

- ვუზრუნველყოთ საქართველოს უნიკალური ეკოსისტემების, სახეობათა მრავალფეროვნების 

და გენეტიკური რესურსების დაცვა - რეაბილიტაცია; 

-  მოსახლეობის უსაფრთხო სასმელი წყლით უზრუნველყოფა საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე; 

- ადამიანის ჯანმრთელობასა და ეკოსისტემებზე შესაძლო ზიანის, ეკონომიკური ზარალის 

მინიმუმადე დაყვანა; 

- საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  კლიმატის ცვლილებების 

მიმართ საადაპტაციო ღონისძიებების გზით და სათბურის გაზების ემისიების შემცირება; 

-  ტყის და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა; 

-  ქვეყნის ტერიტორიის რადიოაქტიური  და  სხვა მავნე ნარჩენებისაგან გაწმენდის   

სამუშაოების ჩატარება; 

- შავი ზღვის აკვატორიის დაბინძურების  პრევენცია   და სხვა. 



    განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ისეთი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების 

პრევენციას, როგორებიცაა წყალდიდობა, ზვავი, მეწყერი, მიწისძვრა, ასევე სამრეწველო 

ავარიები. 

     ბუნებრვი რესურსების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სამუდამო წესით გასხვისება მიგვაჩნია 

საქართველოს ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულად. ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა ჩავკეტოთ 

ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური საზღვრები, არამედ გვინდა გამოვძებნოთ ისეთი გზა, 

რომელიც დააინტერესებს, როგორც ინვესტორს, ასევე წაადგება ქვეყნის ბიუჯეტს. ამ მიზნით 

ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა შემოდის წინადადებით: 

-  სასოფლო-სამეურნეო მიწები კი არ გაიყიდოს, არამედ გაიცეს არენდით გარკვეული ვადით; 

-  საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება მოხდეს  მკაცრად კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად; 

-  წიაღისეული სიმდიდრე, ყველა საწარმოო სიმძლავრე და სტრატეგიული ობიექტი ინვესტორს 

გადაეცეს კონცესიის წესით; 

- ზღვის და მდინარეების რესურსები, ტყეები ადგილობრივ თუ უცხოელ ინვესტორს გადაეცეს 

კონცესიის წესით, საბოლოო (მზა) პროდუქციის საქართველოში წარმოების პირობით, რომ 

ქვეყნიდან გავიდეს არა ნედლეული, არამედ მზა პროდუქცია; 

-  წიაღისეული სიმდიდრის მოპოვებისა და გადამუშავების შემთხვევაში დაცული უნდა იყო 

ეკოლოგიური ბალანსი, რათა არ მოხდეს ბუნებრივი რესურსების განადგურება და მიწის, წყლის 

რესურსების გამოფიტვა; 

- უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი მონიტორინგის სამსახური, რომელიც განსაზღვრავს 

ინვესტორისათვის გადასაცემი ბუნებრივი რესურსების გასხვისების სამართლიანობას და 

საერთაშორისო გამოცდილებასთან ადეკვატურობას. 

 

საგარეო პოლიტიკა 

      საქართველომ უნდა დაიბრუნოს თავისი ისტორიული როლი კავკასიაში, უნდა იყოს 

სტაბილური ქვეყანა და მეზობლებისათვის მყარი პარტნიორი. ჩვენი მოძრაობა საგარეო 

პოლიტიკის პრინციპები დაფუძნებული უნდა იყოს სახელმწიფოს და ხალხის ინტერესებზე. 

      პოლიტიკური მოძრაობის მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები იქნება: 

- მშვიდობიანი, თანასწორი და ურთიერთსასარგებლო პრინციპებზე აგებული ღია 

პარტნიორული და თავისუფალი ურთიერთობები, როგორც რეგიონის, ასევე მსოფლიოს 

ქვეყნებთან; 

-   მშვიდობიანი  და კეთილშობილური ურთიერთობაში მეზობელ ქვეყნებთან; 

-   საგარეო პოლიტიკის პრაგმატულობა და მოქნილობა; 

-   კონფლიქტების მშვიდობიანი  და სამართლებრივი გზით მოგვარება; 

-   პოლიტიკური ურთიერთობების   დარეგულირება  რუსეთთან; 

-   რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნება; 



-  საქართველოს სატრანზიტო და ენერგეტიკული „დერეფნის“ როლის გაძლიერება; 

- საქართველოს კავკასიაში მთავარ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ  ცენტრად   

ჩამოყალიბება. 

     პროგრამაში მოყვანილი პრობლემების გადაჭრის გზად ჩვენს პოლიტიკურ მოძრაობას 

(პარლამენტში მოსვლის შემდეგ), მიაჩნია აქტიური საკანონმდებლო საქმიანობა და კანონის 

აღსრულებაზე მკაცრი საპარლამენტო კონტროლი 


