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1 

აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

მიზანი 1.  ვაჭრობის სტატისტიკის სფეროს შემდგომი გაუმჯობესება 

ამოცანა 1.1. საგარეო ვაჭრობის ინდექსების გაანგარიშება (ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები) 

1.1.1. საგარეო ვაჭრობის 
ინდექსების წარმოება 
(ექსპორტ-იმპორტის 
ერთეულის 
ღირებულების 
ინდექსები) საგარეო 
ეკონომიკური 
საქმიანობის სასაქონლო 
ნომენკლატურის (HS) 
პოზიციების მიხედვით 

წარმოებული ექსპორტ-
იმპორტის ერთეულის 
ღირებულების 
ინდექსები (UVI) 
საგარეო ეკონომიკური 
საქმიანობის სასაქონლო 
ნომენკლატურის (HS) 
პოზიციების მიხედვით 

საგარეო ვაჭრობის 
ერთეულის 
ღირებულების 
ინდექსები 
გამოქვეყნებულია 
საქსტატის 
ვებგვერდზე: 
www.geostat.ge 

სსიპ საქართვე 
ლოს სტატისტი 
კის ეროვნული 
სამსახური 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

ამოცანა 1.2. მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება 

1.2.1. მომსახურებით 
საერთაშორისო ვაჭრობის 
სტატისტიკის წარმოება 

მომსახურებით 
საერთაშორისო 
ვაჭრობის 
სტატისტიკური 
მონაცემები 
მომსახურების სახეების 
და ქვეყნების მიხედვით 

მომსახურებით 
საერთაშორისო 
ვაჭრობის 
გამოკვლევის 
შედეგები 2022 
წლიდან 
გამოქვეყნებულია 
საქსტატის 
ვებგვერდზე: 
www.geostat.ge  

სსიპ საქართვე 
ლოს სტატისტი 
კის ეროვნული 
სამსახური 

საქართველ
ოს 
ეროვნული 
ბანკი 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

მიზანი 2. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ექსპორტის ხელშეწყობა 

ამოცანა 2.1.  ევროკავშირის ტერიტორიაზე საექსპორტო პროდუქციის დივერსიფიკაცია 
2.1.1. ევროკავშირის 
ქვეყნებში საერთაშორისო 
ღონისძიებებში, 
გამოფენებში და სავაჭრო 
მისიებში ქართული 
კომპანიების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა 

ევროკავშირის ქვეყნებში 
საერთაშორისო 
ღონისძიებებში, 
გამოფენებსა და სავაჭრო 
მისიებში მონაწილე 
ექსპორტიორი 
კომპანიების 
რაოდენობა. 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიშები 
enterprisegeorgia.go
v.ge 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში 

 2023 1 500 000  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 

                                                            
1 ზოგ შემთხვევაში კონვერტაციისთვის გამოყენებულია ეროვნული ბანკის 2023 წლის 1 იანვრის ოფიციალური ლარის გაცვლითი კურსები 1EUR = 2.88 GEL და 1USD = 2.70 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

 
ევროკავშირის ქვეყნებში 
გამართული 
გამოფენებისა და 
სავაჭრო მისიების 
რაოდენობა 

ამოცანა 2.2. მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 
2.2.1. მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის 
მხარდაჭერა, 
სესხის/ლიზინგის 
პროცენტის 
თანადაფინანსებით 
პროგრამის ფარგლებში 

თანდაფინანსებული  
საწარმოების 
რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიშები 
enterprisegeorgia.go
v.ge 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში 

 2023 108 000 
000  

სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

ამოცანა 2.3. მცირე და საშუალო ბიზნესების შესაძლებლობების განვითარება ექსპორტის მიმართულებით 
2.3.1. მცირე და საშუალო 
ბიზნესების ექსპორტის 
მენეჯერების 
გადამზადება 

სერტიფიცირებულ 
ექსპორტის მენეჯერთა 
რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიშები 
enterprisegeorgia.go
v.ge 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში 

შერჩეული 
უმაღლესი 
სასწავლო 
დაწესებულ
ება 

2023 75 000 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 

2.3.2. Trade with Georgia 
პლატფორმის 
პოპულარიზაცია და 
გამოყენების ზრდა 

პლატფორმაზე 
დარეგისტრირებული 
კომპანიების რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიშები 
enterprisegeorgia.go
v.ge 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში 

 2023 ადმინის
ტრაციუ
ლი 
ხარჯი 

სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

2.3.3. ექსპორტის 
სტიმულირების 
ტექნიკური დახმარების 
პროგრამის 
განხორციელება 
 
 
 
 
 

მხარდაჭერილი 
ექსპორტზე 
ორიენტირებული  
კომპანიების რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიშები 
enterprisegeorgia.go
v.ge 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში 

 2023 350 000  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

მიზანი 3. 
ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის 
კანონმდებლობასა და საუკეთესო პრაქტიკასთან 

ამოცანა 3.1. კანონმდებლობის დაახლოება ასოცირების შესახებ შეთანხმების III-A დანართის შესაბამისად 

3.1.1. ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
სამედიცინო 
მოწყობილობების 
შესახებ 2017 წლის 5 
აპრილის ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს 
2017/745/EU  და ინვიტრო 
დიაგნოსტიკური 
სამედიცინო 
მოწყობილობების 
შესახებ 2017 წლის 5 
აპრილის ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს 
2017/746/EU 
რეგულაციების 
მიხედვით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

საქართველოს 
მთავრობის 
დადგენილებით 
დამტკიცებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტი; 
matsne.gov.ge 

საქართვე ლოს 
ოკუპირებ ული 
ტერიტორიებიდ
ან დევნილთა, 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკის
ა და 
მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

2023     საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 

3.1.2. ტექნიკური 
რეგლამენტის/ების 
მომზადება 
დირექტივებთან MID 
(დირექტივა გაზომვის 
საშუალებების შესახებ) 
და NAWI (დირექტივა 
არა ავტომატური ასაწონი 
საშუალებების შესახებ) 
კანონმდებლობის 
დაახლოების მიზნით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტები; 
 
 

matsne.gov.ge 
 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 
 

სსიპ 
საქართველ
ოს 
სტანდარტე
ბისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკავშ
ირის 
Twinning 
პროექტი 

 

3.1.3. ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
რადიო მოწყობილობების 
ბაზარზე განთავსების 
შესახებ წევრი ქვეყნების 
კანონების 
ჰარმონიზაციის და 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

matsne.gov.ge 
 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 
 

სსიპ  
ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობის 
სააგენტო 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

1999/5/EC დირექტივის 
გაუქმების თაობაზე 2014 
წლის 16 აპრილის 
ევროპის პარლამენტის 
და საბჭოს 2014/53/EU 
დირექტივის მიხედვით 
3.1.4. ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
ელექტრომაგნიტური 
თავსებადობის შესახებ 
წევრი ქვეყნების 
კანონების 
ჰარმონიზაციის თაობაზე 
2014 წლის 26 თებერვლის 
ევროპის პარლამენტის 
და საბჭოს 2014/30/EU  
დირექტივის მიხედვით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

matsne.gov.ge 
 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 
 

სსიპ  
ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობის 
სააგენტო 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

3.1.5. ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
ძაბვის გარკვეულ 
ზღვრებში 
გამოყენებისათვის 
განკუთვნილი ელექტრო 
მოწყობილობების 
შესახებ წევრი ქვეყნების 
კანონების 
ჰარმონიზაციის თაობაზე 
2014 წლის 26 თებერვლის 
ევროპის პარლამენტის 
და საბჭოს 2014/35/EU 
დირექტივის მიხედვით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

საქართველოს 
მთავრობის 
დადგენილებით 
დამტკიცებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტი; 
 
matsne.gov.ge 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

სსიპ 
ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობის 
სააგენტო 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

3.1.6. სამშენებლო 
პროდუქტების შესახებ 
ტექნიკური რეგლამენტის 
დაახლოება 2011 წლის 9 
მარტის ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს 
305/2011 
რეგულაციასთან, 

ტექნიკურ რეგლამენტში 
შეტანილი ცვლილება 

საქართველოს 
მთავრობის 
დადგენილებით 
დამტკიცებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტის 
ცვლილება; 
 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

სსიპ  
ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობის 
სააგენტო 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

რომელიც ადგენს 
სამშენებლო 
პროდუქციის 
ჰარმონიზებულ 
პირობებს ბაზარზე 
განთავსებისათვის 

matsne.gov.ge 

3.1.7. საერთაშორისო და 
ევროპული 
სტანდარტების, მათ 
შორის DCFTA 
შეთანხმების III-A 
დანართში მითითებული 
სექტორულ 
დირექტივების 
ჰარმონიზებული 
სტანდარტების, 
საქართველოს 
სტანდარტებად მიღება 

საქართველოს 
სტანდარტად მიღებული
ევროპული და/ან 
საერთაშორისო 
სტანდარტების 
რაოდენობა 

სააგენტოს 
გენერალური 
დირექტორის 
განკარგულებები 
სტანდარტების 
მიღების თაობაზე 

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

ამოცანა 3.2. 
ტექნიკური რეგულირების, სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასებისა და ბაზრის 
ზედამხედველობის ადმინისტრირებისათვის საჭირო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული განვითარება 

3.2.1. პრიორიტეტული 
მიმართულებებით  
ეტალონური 
ლაბორატორიების 
აღჭურვილობის 
განახლების პროცესის 
გაგრძელება 
გაუმჯობესებული 
სერვისების მიწოდების 
მიზნით 

შეთავაზებული 
სერვისების გაზრდილი 
რაოდენობა და 
დიაპაზონი (გაზომვის 1 
მიმართულებით 
ეტალონური 
ლაბორატორიებისათვის 
ხელსაწყოების შეძენა) 

გაცემული 
დაკალიბრების 
სერტიფიკატების 
რაოდენობა 
  
სააგენტოს 
წლიური ანგარიში 
 

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

3.2.2. მეტროლოგის 
სფეროში 
პრიორიტეტული 
ეტალონური 
ლაბორატორიების 
საერთაშორისო 
აღიარების შენარჩუნების 
და/ან მიღწევისთვის 

სააგენტოს აღიარებული 
დაკალიბრებისა და 
გაზომვის 
შესაძლებლობების CMC 
ჩანაწერების რაოდენობა 

ზომისა და წონის 
საერთაშორისო 
ბიუროს (BIPM) 
მონაცემთა ბაზა  
www.bipm.org 

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო  

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკავშ
ირის 
Twinning 
პროექტი 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

საჭირო ღონისძიებების 
განხორციელება 
3.2.3. ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემის 
დანერგვა სტანდარტების 
დეპარტამენტში ISO 
9001:2015 შესაბამისად 

სტანდარტების 
დეპარტამენტში 
დანერგილია ISO 
9001:2015 

სააგენტოს ISO 
9001:2015 
სერტიფიცირებისა
თვის ევროპელი 
ექსპერტების 
წინასწარი 
შეფასების ანგარში  

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკა 
ვშირი 
ს 
Twinni 
ng-ის 
პროექ 
ტი 

 

3.2.4. მეტროლოგიის 
სფეროში ახალი 
მიმართულებით 
სტანდარტული 
ნიმუშების - ISO 
17034:2016  შესაბამისად  
სერვისების 
შეთავაზებისათვის 
მოსამზადებელი 
სამუშაოების გაგრძელება 

მომზადებულია 
საერთაშორისო 
სტანდარტის  ISO 
17034:2016  შესაბამისი 
ხარისხის მენეჯმენტის 
სისტემის 
დანერგვისათვის 
საჭირო დოკუმენტები 
და პროცედურები 

სააგენტოს 
წლიური ანგარიში 
 
 

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო  

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკა 
ვშირი 
ს 
Twinni 
ng-ის 
პროექ 
ტი 

 

3.2.5. საქართველოს 
სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტოს 
ევროპის მეტროლოგიის 
რეგიონალურ 
ორგანიზაციაში 
EURAMET სრული 
წევრობის სტატუსის 
მისაღებად აქტივობების 
დაწყება  

სააგენტოს 
გაწევრიანებულია 
EURAMET-ში; 
  
სააგენტოს შერჩეულ 
პრიორიტეტული 
ლაბორატრიებს 
გავლილი აქვს ე.წ. peer 
review EURAMET-ის 
ექსპერტების მხრიდან 

ინფორმაცია 
EURAMET-ის ვებ 
გვერდზე  

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკავშ
ირის 
Twinning 
პროექტი 

 

3.2.6. საქართველოს 
სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტოს 
არსებული სტატუსის 
გაუმჯობესება/ამაღლება 
სტანდარტიზაციის 
ევროპულ 
ორგანიზაციებში 

GEOSTM-ს მიღებული 
აქვს აფილირებული 
წევრის სტატუსი 
CEN/CENELEC-ში 

ინფორმაცია 
CEN/CENELEC ვებ-
გვერდზე  

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკავშ
ირის 
,,Twinnin
g’’-ის 
პროექტი 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

CEN/CENELEC და 
შესაბამისი აქტივობების 
გახორციელება 
3.2.7. აკრედიტაციის 
ცენტრის 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება და 
აკრედიტაციის სქემების 
შემუშავება/დანერგვა 
აკრედიტაციის 
განსახორციელებლად 
შესაბამისობის შეფასების 
სხვადასხვა სფეროებში 

შემუშავებულია 
მინიმუმ ერთი ახალი 
აკრედიტაციის სქემა. 
 
 

შემუშავებული 
სქემა/სქემები, 
როგორც 
ნებაყოფლობით 
ისე რეგულირებად 
სფეროებში;  
 
www.gac.gov.ge 

სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი 

სსიპ 
საქართველ
ოს 
სტანდარტე
ბისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023   ევროკავშ
ირის 
,,Twinnin
g’’-ის 
პროექტი 

 

3.2.8. EA-ს აღიარების 
შენარჩუნება/გაფართოება 

EA-ს აღიარების 
შენარჩუნება მინიმუმ 6 
სფეროში, რომლებზეც  
აღიარება მიღებულ იქნა 
2019 წელს; 
 
EA-ს აღიარების 
გაფართოება მინიმუმ 
ერთ სფეროში 
 

EA-ს და 
აკრედიტაციის 
ცენტრის მიერ 
ხელმოწერილი 
ორმხრივი 
შეთანხმება 
აღიარებული 
სფეროების 
მითითებით.  
 
აკრედიტაციის 
ცენტრის ვებ-
გვერდი და EA-ს 
ვებ-გვერდი. 

სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი 

სსიპ 
საქართველ
ოს 
სტანდარტე
ბისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023     

3.2.9. აკრედიტაციის 
ცენტრის საქმიანობის 
დიჯიტალიზაცია 

ელექტრონული 
წარმოების საშუალებით 
შესრულებული 
აკრედიტაციის 
სამუშაოების 
რაოდენობა  

ფუნქციონირებად
ი ელექტრონული 
სისტემა 

სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი 

სსიპ 
საქართველ
ოს 
სტანდარტე
ბისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023 50 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

3.2.10. IAF/ILAC ში GAC 
ის სრული წევრობის 
ვალდებულებების 

IAF/ILAC ში სრული 
წევრობის აღიარების 
შენარჩუნება და ILAC-ის  

www.gac.gov.ge სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 

სსიპ 
საქართველ
ოს 

2023     
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

შესრულება, აღიარების 
შენარჩუნება 6 სფეროში 
და ILAC-ის  აღიარების 
გაფართოება, EA-ს 
თანასწორთა შეფასების 
შედეგების შესაბამისად.  

აღიარების გაფართოება 
ისო/იეკ17043 
სტანდარტის 
მიმართულებით 

ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი 

სტანდარტე
ბისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 

3.2.11. ბაზარზე 
განთავსებული 
პროდუქტების საფრთხის 
კატეგორიების 
განსაზღვრისა და რისკის 
შეფასების წესის 
გადახედვა და, 
საჭიროების შემთხვევაში, 
შესაბამისი ცვლილების 
პროექტის მომზადება 

მთავრობის 
დადგენილებაში 
შეტანილი ცვლილება 
 

საქართველოს 
მთავრობის 
დადგენილების 
ცვლილება; 
 
matsne.gov.ge 

სსიპ ბაზარზე 
ზედამხედველო
ბის სააგენტო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

ამოცანა 3.3. 
დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ეკონომიკური ოპერატორების მომზადებისა და ადაპტაციის ხელშეწყობა 
დაახლოებული კანონმდებლობის იმპლემენტაციისთვის 

3.3.1 დაინტერესებული 
მხარეებისათვის, მათ 
შორის მცირე და 
საშუალო 
მეწარმეებისათვის 
შეხვედრების/სემინარები
ს ორგანიზება 

ჩატარებული 
შეხვედრების/ 
სემინარების 
რაოდენობა; დამსწრეთა 
რაოდენობა 

სემინარების/ 
შეხვედრების 
დამსწრეთა სია; 
სააგენტოს 
წლიური ანგარიში; 
სააგენტოს 
ვებგვერდი: 
www.geostm.ge 

სსიპ 
საქართველოს 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო; 
სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი; 
სსიპ ბაზარზე 
ზედამხედველო
ბის სააგენტო 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკის
ა და 
მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრ
ო 

2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკა 
ვშირი 
ს 
Twinni 
ng-ის 
პროექ 
ტი 
 

 

3.3.3. აკრედიტებული 
შესაბამისობის 
შემფასებელი 
ორგანოებისთვის 

ორგანიზებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა და დამსწრე 

უწყების წლიური 
ანგარიში;  
 
www.gac.gov.ge 

სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკის
ა და 

2023     
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

ტრენინგების 
ორგანიზება მათ 
საქმიანობასთან 
დაკავშირებული 
სტანდარტების სფეროში. 

შესაბამისობის 
შემფასებელი 
ორგანოების 
წარმომადგენლების 
რაოდენობა 

ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი 

მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

3.3.4. აკრედიტაციის 
წესებისა და 
პროცედურების შესახებ 
აღმასრულებელი, 
საკანონმდებლო და 
სასამართლო ორგანოების 
წარმომადგენლების 
ცნობიერების ამაღლება 

ორგანიზებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა და  
ტრენინგებზე დამსწრე 
აღმასრულებელ 
საკანონმდებლო და 
სასამართლო 
წარმომადგენლების 
რაოდენობა.   

უწყების წლიური 
ანგარიში;  
 
www.gac.gov.ge 

სსიპ 
აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო 
-  აკრედიტაციის 
ცენტრი 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკის
ა და 
მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

2023     

ამოცანა 3.4 შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება 
3.4.1. სტანდარტიზაციასა 
და 
მეტროლოგიის სფეროში 
თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტოს 
თანამშრომლებისათვის 
ჩატარებული 
სემინარების/ტრეინინგე
ბის რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური ანგარიში; 
სააგენტოს 
ვებგვერდი: 
www.geostm.ge  

სსიპ 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

ევროკა 
ვშირი 
ს 
Twinni 
ng-ის 
პროექ 
ტი 

 

3.4.2. ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს 
თანამშრომლების 
ტრენინგი 
პრიორიტეტების 
შესაბამისად 

დატრენინგებულ 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
 
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ  ბაზარზე 
ზედამხედველო
ბის სააგენტო 
 
 

 2023    აქტივობის 
განხორციელ
ება 
დამოკიდებუ
ლია 
დონორის 
დახმარებაზე 

3.4.3. აკრედიტაციის 
ცენტრის 
თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

აკრედიტაციის 
თანამშრომლების 
მონაწილეობით 
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა, 
გადამზადებული 
თანამშრომლების 
რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში;  
 
www.gac.gov.ge 

სსიპ 
სტანდარტებისა 
და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული 
სააგენტო 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკის
ა და 
მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

2023   ევროკა 
ვშირი ს 
Twinni 
ng-ის 
პროექ 
ტი 

 



საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 
(DCFTA-ის) განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმა  

10 

აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

ამოცანა 3.5. DCFTA-ის ვალდებულებების შესაბამისად ბაზარზე ზედამხედველობის აღსრულება 

3.5.1. სსიპ - ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს მიერ 
საზედამხედველო 
სფეროებში ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
განხორციელება რისკის 
ანალიზის საფუძველზე 

განხორციელებული 
შემოწმებების 
(დოკუმენტური და 
ტექნიკური) რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ ბაზარზე 
ზედამხედველო
ბის სააგენტო 
 
 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

3.5.2. სსიპ - ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს მიერ ახლად 
დაახლოებულ 
სფეროებში 
ინსპექტირებების 
განხორციელება და 
შესაბამისი 
რეკომენდაციების გაცემა  

განხორციელებული 
შემოწმებების 
(დოკუმენტური და 
ტექნიკური) რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ ბაზარზე 
ზედამხედველო
ბის სააგენტო 
 
 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

მიზანი 4 
სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ზომებს დაქვემდებარებული პროდუქციით ვაჭრობის ხელშეწყობა და ადამიანების, ცხოველთა 
და მცენარეთა სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა 

ამოცანა 4.1. 
სანიტარული და ფიტოსანიტარული, ცხოველთა კეთილდღეობისა და სხვა საკანონმდებლო ღონისძიებების 
გაუმჯობესება 

4.1.1. საქართველოს 
კანონმდებლობის 
დაახლოება 
ევროკავშირის შესაბამის 
ნორმატიულ აქტებთან 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების XI-B 
დანართის შესაბამისად 

შემუშავებული 
ნორმატიული აქტები; 
საქართველოს 
კანონმდებლობა 
დაახლოებული  
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების XI-B 
დანართში მითითებულ  
ევროკავშირის  
საკანონმდებლო 
აქტებთან 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის
შესრულების 
წლიური ანგარიში;
dcfta.gov.ge 
 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

სსიპ 
სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023 ადმინის
ტრაციუ
ლი 
ხარჯები 

სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  
 

ამოცანა 4.2. ბიზნეს წრეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაში, მომხმარებლებისა და უფლებების მფლობელთა ცნობიერების გაზრდა 

4.2.1. ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან 
დაახლოებული 

ჩატარებული 
ტრენინგების და სხვა 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 

სსიპ  
სურსათის 

2023 210 000  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

ქართული 
კანონმდებლობის 
შესახებ დაინტერესებულ 
მხარეთა 
ინფორმირებულობის 
გაზრდა და მეწარმეთა 
ხელშეწყობა ახალ 
მოთხოვნებთან 
ადაპტაციაში 

ღონისძიებების 
რაოდენობა 

შესრულების 
წლიური ანგარიში;
dcfta.gov.ge 
 

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 
 

ეროვნული 
სააგენტო 

ამოცანა 4.3. კომპეტენტური ორგანოს შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესება 

4.3.1. შესაბამისი 
კომპეტენტური ორგანოს 
თანამშრომლების 
ტრენინგი 
კანონმდებლობის 
შემუშავებასა და 
განხორციელებაში, 
კომპეტენტური 
ორგანოსთვის 
შესაძლებლობების 
განვითარების პროგრამის 
და ლაბორატორიული 
უნარების გაძლიერების 
კუთხით 

ჩატარებული 
ტრენინგების და სხვა 
ღონისძიებების 
რაოდენობა 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის
შესრულების 
წლიური ანგარიში;
dcfta.gov.ge 
 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 
 

სსიპ 
სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 
სსიპ  
სოფლი 
ს მეურნე 
ობის 
სახელმ 
წიფო 
ლაბორა 
ტორია 

2023 210 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

4.3.2 სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
მიმართულებით 
ლაბორატორიული 
დიაგნოსტიკის ახალი 
მეთოდების დანერგვა 
ან/და აკრედიტაციის 
სფეროს გაფართოება 

შესაბამისი კვლევების 
რაოდენობა, რომლებიც 
დაემატება 
ლაბორატორიული 
მომსახურების 
(კვლევების) 
ჩამონათვალს 
(პრეისკურანტი) 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის
შესრულების 
წლიური ანგარიში;
dcfta.gov.ge 
 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 
 

სსიპ 
სოფლის 
მეურნეობის 
სახელმწიფ
ო 
ლაბორატო
რია 

2023 8 675 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

ცხოველ
თა 
ჯანმრთე
ლობის 
დაცვის 
მსოფლი
ო 
ორგანიზ
აცია 

 

4.3.3. სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული და 
ვეტერინარული 
სასაზღვრო კონტროლის 
განმახორციელებელი 

ჩატარებული 
ტრენინგების, მასში 
მონაწილე 
სპეციალისტების 
რაოდენობა. 

შემოსავლების 
სამსახურის 
წლიური ანგარიში 
 
rs.ge 

შემოსავლების 
სამსახური 
(სასაზღვრო 
კონტროლის  

გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

2023   ENPARD 
IV 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

სპეციალისტების  
გადამზადება, 
კონკრეტულ 
პროცედურულ საკითხზე 
სახელმძღვანელოს 
განახლება 

 
მიღებული 
პროცედურული 
სახელმძღვანელო 
 

მიმართულებით
) 

სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 

ამოცანა 4.4.  სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის განხორციელება 

4.4.1 სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული და 
ვეტერინარული 
სასაზღვრო კონტროლის 
პროცედურების 
განხორციელება 

განხორციელებული 
სასაზღვრო 
სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული და 
ვეტერინარული 
პროცედურების 
რაოდენობა 

განხორციელებულ
ი პროცედურების 
შედეგები 
ასახულია 
კონტროლის 
აქტებში - 
შესაბამის  
პროგრამულ 
მოდულში 

შემოსავლების 
სამსახური 

გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 
სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

4.4.2 დაახლოებული 
სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
კანონმდებლობის 
განხორციელებისთვის  
სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
ინფრასტრუქტურის 
სასაზღვრო ინსპექციის 
პუნქტის აშენება/ 
რეკონსტრუქციისთვის 
და აღჭურვისთვის 
დაფინანსების მოძიება 

სასაზღვრო ინსპექციის 
პუნქტის აშენება/ 
რეკონსტრუქციის 
მიზნით შესაძლო 
დონორები 
იდენტიფიცირებულია 
და დაფინანსების 
მოთხოვნა გაგზავნილია. 

შემოსავლების 
სამსახურის 
წლიური ანგარიში 
 
rs.ge 

შემოსავლების 
სამსახური 

გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 
სურსათის 
ეროვნული 
სააგენტო 

2023 4 000 000    

მიზანი 5.  საბაჟო სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასა და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება 

ამოცანა 5.1. 
საქართველოს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების (AEO) პროგრამის შემდგომი დაახლოება ევროკავშირის 
პროგრამასთან 

5.1.1. AEO-ის 
პროგრამების ურთიერთ-
აღიარების შესახებ 
შეთანხმებაზე 
მოლაპარაკების დაწყება 

დაწყებულია 
კონსულტაციები AEO-ს 
ურთიერთაღიარების 
მემორანდუმის 
გაფორმების პროცესი 

საბაჟო 
ქვეკომიტეტის 
სხდომის ოქმი - 
https://trade.ec.euro
pa.eu/ 

საქართვე 
ლოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო; 

საქართველ
ოს საგარეო 
საქმეთა 
სამიანისტრ
ო 

2023    მოლაპარაკებ
ების დაწყება 
დამოკიდებუ
ლია ევროპის 
კომისიის 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 

სსიპ 
შემოსავლების 
სამსახური 

პოზიციაზე 
ამ საკითხის 
შესახებ 

ამოცანა 5.2. 
„ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან 
მიერთების მიზნით “ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის” “NCTS” იმპლემენტაციისთვის საინფორმაციო 
ტექნოლოგიური მხარდაჭერა 

5.2.1. NCTS 
კომპიუტერული 
პროგრამის ტესტირება 

შემოსავლების 
სამსახურში დანერგილი 
პროგრამის ტესტირება 
დასრულებულია 

საბაჟო მონაცემთა 
მართვის 
ავტომატიზირებუ
ლი სისტემა 

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო; 
სსიპ - შემოსავლ 
ების სამსახური 
 

 2023   ევროკავშ
ირი 

 

5.2.2. საბაჟო 
დეპარტამენტის 
თანამშრომელთა და 
კერძო სექტორის 
წარმომადგენელთა 
ტრენინგი NCTS 
კომპიუტერული 
პროგრამის 
გამოყენებისთვის 

ტრენინგებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

წლიური ანგარიში/ 
პრესრელიზი; 
Rs.ge 

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო; 
სსიპ - შემოსავლ 
ების სამსახური 
 

 2023    საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 

ამოცანა 5.3. ახალი საბაჟო კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა 
5.3.1. ახალი საბაჟო 
კოდექსის ცალკეული 
მუხლების 
საიმპლემენტაციო 
ნორმების შემუშავების 
მიზნით სამუშაო 
შეხვედრების/სემინარები
ს ორგანიზება 

ორგანიზებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა 
 

www.rs.ge საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო; 
სსიპ - შემოსავლ 
ების სამსახური 

 2023   TAIEX  

5.3.2. ახალი საბაჟო 
კოდექსის ცალკეული 
მუხლების 
საიმპლემენტაციო 
დებულებების 
შემუშავება 

საბაჟო კოდექსის 
ცალკეული მუხლების- 
დეკლარანტის 
ჩანაწერებში 
მონაცემების ასახვა და 
გამარტივებული 
დეკლარაცია - 
საიმპლემენტაციო 

www.matse.gov.ge 
 
www.rs.ge 

საქართველოს 
ფინანსთა 
სამინისტრო; 
სსიპ - შემოსავლ 
ების სამსახური 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

დებულებები 
შემუშავებულია 
 

5.3.3 საქართველოს საბაჟო 
კოდექსის X წიგნის 
საიმპლემენტაციო 
ნორმების 
შემუშავება 

მიღებული 
საიმპლემენტაციო 
ნორმა 

matsne.gov.ge საქართვე 
ლოს 
ფინანსთა 
სამინისტ 
რო; 

შემოსავ 
ლების 
სამსახუ 
რი 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტ 
ი 

  

მიზანი 6. 
დაფუძნების, მომსახურებით ვაჭრობისა და ელექტრონული კომერციის სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება 
ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან 

ამოცანა 6.1. 
ტელეკომუნიკაციების, ელ. კომერციისა და ფოსტის მომსახურების სფეროებში ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი 
სამართლებრივი ბაზის შემუშავება და საფოსტო ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა 

6.1.1. “ელექტრონული 
კომერციის შესახებ” 
საქართველოს კანონის 
მიღება 

"ელექტრონული 
კომერციის შესახებ" 
მიღებული 
საქართველოს კანონი 

matsne.gov.ge 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

6.1.2. საქართველოს 
კანონმდებლობის 
დაახლოება ასოცირების 
შეთანხმების XV-B 
დანართით 
გათვალისწინებულ 
ევროკავშირის შესაბამის 
კანონმდებლობასთან 

XV-B დანართით 
გათვალისწინებულ 
ევროკავშირის  
სამართლებრივ 
აქტებთან დაახლოების 
მიზნით მიღებული 
საკანონმდებლო 
ცვლილებები 

matsne.gov.ge 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

საქართველ
ოს 
კომუნიკაცი
ების 
ეროვნული 
კომისია 

2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 მიმდინარეობ
ს 
ევროკავშირ
თან XV-B 
დანართის 
განახლებაზე 
მოლაპარაკებ
ები. 
აღნიშნული 
აქტივობა 
განხორციელ
დება 
განახლებულ
ი დანართის 
შესაბამისად  

6.1.3.  "ფოსტის შესახებ" 
საქართველოს კანონის 
განახლებული ვერსიის 
შემუშავება 

მიღებული "ფოსტის 
შესახებ" საქართველოს 
კანონი 

matsne.gov.ge 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 მიმდინარეობ
ს 
ევროკავშირ
თან XV-C 
დანართის 
განახლებაზე 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

მოლაპარაკებ
ები. 
აღნიშნული 
აქტივობა 
განხორციელ
დება 
განახლებულ
ი დანართის 
შესაბამისად 

მიზანი 7. 
საჯარო შესყიდვების სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან და 
ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება 

ამოცანა 7.1. 
საჯარო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონის და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება და ამ თემატიკასთან 
დაკავშირებული სახელმძღვანელოების, მეთოდური მითითებების და ინსტრუქციების შემუშავება 

7.1.1. სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში 
საკანონმდებლო 
ცვლილებების 
განხორციელება 
ასოცირების შეთანხმების 
XVI-C, XVI-D 
დანართების შესაბამისად  

“საჯარო  შესყიდვების 
შესახებ” მიღებული 
კანონი  

matsne.gov.ge; 
parliament.ge 
 

სსიპ 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტო  
 

საქართველ
ოს 
მთავრობა 

2023  
 

 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

   

7.1.2. სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ 
კანონიდან გამომდინარე 
“მეორადი 
კანონმდებლობის” - 
კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების  
შემუშავება და მიღება  

მეორადი 
კანონმდებლობის 
პროექტები  

procurement.gov.ge; 
spa.ge  

სსიპ 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტო 
 

 2023 
 

 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

USAID 
EGP; 
GIZ; 
SIGMA 

 
 
 

7.1.3. მიღებული 
სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ 
კანონიდან გამომდინარე  
სახელმძღვანელოების, 
მეთოდური 
მითითებებისა და 
ინსტრუქციების 

მეთოდური 
მითითებების, 
სახელმძღვანელოებისა 
და ინსტრუქციების 
პროექტები 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
წლიური ანგარიში;  
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს e-
Newsletter;  

სსიპ 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტო 

გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო
; 
ეკონომიკის
ა და 

2023  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

USAID 
EGP; 
GIZ; 
UNEP; 
UNOPS; 
SIGMA  
 

საჭიროებს 
დამატებით  
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას  
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

შემუშავება და 
ელექტრონულად 
გამოქვეყნება ვებ-
გვერდზე 

procurement.gov.ge 
; spa.ge 

მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

ამოცანა 7.2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება 

7.2.1. სახელმწიფო 
შესყიდვების ერთიანი 
ელექტრონული 
სისტემის (e-Procurement) 
ახალი ელ. სერვისების, 
პროცედურების და 
ინსტრუმენტების 
განვითარება/დანერგვა 

სახელმწიფო 
შესყიდვების ერთიანი 
ელექტრონული 
სისტემის ახალი 
ბიზნეს-პროცესები და 
ახალი არქიტექტურა, 
ახალი მოდულები და 
ახალი სერვისები 
  
 

მოდერნიზებული 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
ერთიანი 
ელექტრონული 
სისტემა (e-
Procurement; 
Electronic 
Government 
Procurement 
System); 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
წლიური ანგარიში;  
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს e-
Newsletter;  
procurement.gov.ge 
; spa.ge 

სსიპ 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტო 
 

იუსტიციის 
სამინისტრო
ს სსიპ 
საჯარო 
რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო 
და სსიპ 
ციფრული 
მმართველო
ბის 
სააგენტო; 
ფინანსთა 
სამინისტრო
ს სსიპ 
საფინანსო-
ანალიტიკუ
რი 
სამსახური 

2023 
 

 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  
 

ამოცანა 7.3. ადამიანური რესურსების განვითარება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში 

7.3.1. სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ 
ახალი კანონიდან 
გამომდინარე 
ტრენინგების 
განხორციელება 
სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს 

სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს 
გადამზადებული 
თანამშრომლების 
რაოდენობა - 15 
გადამზადებული 
თანამშრომელი 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
წლიური ანგარიში;  
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს e-
Newsletter;  

სსიპ 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტო 

 2023 
 

 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

USAID; 
GIZ; 
UNEP; 
UNOPS;   

საჭიროებს 
დამატებით 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას  
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

შესაბამისი 
თანამშრომლებისათვის  

procurement.gov.ge 
; spa.ge  

7.3.2. სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ 
ახალი კანონიდან 
გამომდინარე 
ტრენინგების 
განხორციელება 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციების, 
ეკონომიკური 
ოპერატორებისა და სხვა 
დაინტერესებული 
მხარეებისათვის  

შემსყიდველი 
ორგანიზაციების, 
ეკონომიკური 
ოპერატორების და 
დაინტერესებული 
მხარეების 
გადამზადებული 
თანამშრომელების 
რაოდენობა: 14  ნაკადი 
2023  სასწავლო წლის 
განმავლობაში; ჯამში 
190 მსმმენელი 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
წლიური ანგარიში;  
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს e-
Newsletter;  
procurement.gov.ge; 
spa.ge  

სსიპ 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტო 

 2023 
 

 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

USAID საჭიროებს 
დამატებით 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას  

მიზანი 8. ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ევროკავშირის სტანდარტებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება 

ამოცანა 8.1 ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

8.1.1 შესაბამისი 
სამთავრობო  ან 
აღმასრულებელი 
უწყებების 
წარმომადგენლებისათვი
ს, 
მოსამართლეებისათვის 
და ადვოკატებისათვის 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
უფლებებთან 
დაკავშირებულ 
საკითხზე ტრენინგების 
ჩატარება 

 
 
 

შესაბამისი 
სამთავრობო  ან 
აღმასრულებელი 
უწყებების 
წარმომადგენლებისათვ
ის, მოსამართლეებისა 
და ადვოკატებისათვის 
ორგანიზებული/ჩატარ
ებული არანაკლებ 
ხუთი 
ტრენინგი/სემინარი/სამ
უშაო შეხვედრა. 
 
 

sakpatenti.gov.ge 
 

სსიპ 
ინტელექტუალუ
რი საკუთრების 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტი“ 
 

სსიპ 
იუსტიციის 
უმაღლესი 
სკოლა 

2023   
 

ევროკავშ
ირი-
საქართვე
ლოს 
ინტელექ
ტუალუ
რი 
საკუთრე
ბის 
შესახებ 
ერთობლ
ივი 
პროექტი
სა  
(EUGIPP) 

 

8.1.2 ინტელექტუალური 
საკუთრების შესახებ 
მოსამართლეთა 
დისტანციური 

შემუშავებული კურსი sakpatenti.gov.ge სსიპ 
ინტელექტუალუ
რი საკუთრების 
ეროვნული 

 2023   ინტელექ
ტუალუ
რი 
საკუთრე
ბის 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

სწავლების კურსის -„ DL 
for Judges“ შემუშავება  

ცენტრი - 
„საქპატენტი“ 
 

მსოფლი
ო 
ორგანიზ
აცია 
WIPO 

ამოცანა 8.2. სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - ,,საქპატენტის“ ინსტიტუციური გაძლიერება   
8.2.1. საქპატენტის 
თანამშრომელთათვის 
ტრენინგებისა და 
სამუშაო შეხვედრების 
გამართვა; მესამე 
ქვეყნების მთავრობებსა 
და სამრეწველო 
ასოციაციებთან 
ორმხრივი შეხვედრების, 
და სემინარების 
ორგანიზება, რათა 
გაზიარებულ იქნას 
განვითარებული 
ქვეყნების საუკეთესო 
პრაქტიკა და 
გამოცდილება 

თანამშრომელთათვის 
ორგანიზებული  
შეხვედრებისა და 
ტრენინგების  
რაოდენობა (არანაკლებ 
ხუთი 
ტრენინგი/სამუშაო 
შეხვედრა/სემინარი) 

sakpatenti.gov.ge  სსიპ 
ინტელექტუალუ
რი საკუთრების 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტი“ 
 

 2023   EUGIPP; 
CLDP;  
WIPO 
 

 

ამოცანა 8.3. ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ცნობიერების ამაღლება 
8.3.1. ტრენინგების, 
საინფორმაციო და 
სამუშაო შეხვედრების 
ჩატარება 
საზოგადოებრივი 
ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით 

ჩატარებული 
ტრენინგების და 
სამუშაო შეხვედრების 
რაოდენობა (არანაკლებ 
ხუთი 
ტრენინგი/საინფორმაცი
ო შეხვედრა - მათ შორის 
- პროფესიული 
განვითარების პროგრამა 
- PDP, ELSA-ს 
საზაფხულო სკოლა, 
ინტელექტუალური 
საკუთრების შესახებ 
ზოგადი კურსი - 
DL101GE) 

sakpatenti.gov.ge სსიპ 
ინტელექტუალუ
რი საკუთრების 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტი“ 

- 2023   EUGIPP; 
GESIP 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

8.3.2. საინფორმაციო 
ხასიათის ბუკლეტებისა 
და ფლაერების გამოცემა 

გამოცემული 
საინფორმაციო 
ხასიათის მასალების 
რაოდენობა 

გამოცემული 
ბუკლეტები და 
ფლაერები 

სსიპ 
ინტელექტუალუ
რი საკუთრების 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტი“ 

- 2023 10 000  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

ამოცანა 8.4. კონტრაფაქციისა და პირატობის წინააღმდეგ ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება 

8.4.1. ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების 
მფლობელთათვის და 
დაინტერესებული 
პირებისათვის სამუშაო 
შეხვედრებისა და 
სემინარების ჩატარება 
ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით 

მფლობელთათვის და 
დაინტერესებული 
პირებისათვის 
ჩატარებული სამუშაო 
შეხვედრების და 
ტრენინგების 
რაოდენობა  
 
 
 
 

sakpatenti.gov.ge 
 
 
 
 
 
 

სსიპ 
ინტელექტუალუ
რი საკუთრების 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტი“ 

 2023  
 

 CLDP; 
EUGIPP 

 

8.4.2 კონტრაფაქციული 
და პირატული 
პროდუქციის გამოვლენა, 
მათ შორის საზღვარზე 
და დამრღვევი 
ქმედებების აღკვეთა 

გამოვლენილი და 
გამოძიებული საქმეების 
რაოდენობა 

წლიური ანგარიში 
 

ფინანსთა 
სამინისტრო; 
შემოსავლების 
სამსახური 
 
    

სსიპ 
ინტელექტუ
ალური 
საკუთრების 
ეროვნულიც
ენტრი - 
„საქპატენტი
“ 

2023 ადმინის
ტრაციუ
ლი 
ხარჯი 

   

მიზანი 9. კონკურენციისა და ვაჭრობაში დაცვითი ზომების სფეროების განვითარება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით 

ამოცანა 9.1. 
ცნობიერების ამაღლება საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებში კონკურენციისა და ვაჭრობაში დაცვითი ზომების 
პოლიტიკის მიმართულებით 

9.1.1. კონკურენციის  
აქტუალურ საკითხებთან  
დაკავშირებით 
სემინარების და 
საინფორმაციო 
შეხვედრების ორგანიზება 

ჩატარებული 
სემინარებისა და 
საინფორმაციო 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში, 
www.gnca.gov.ge 

სსიპ 
საქართველოს 
კონკურენციის 
ეროვნული 
სააგენტო 

 2023 5 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  საჭიროებს 
დამატებითი 
დონორული  
დახმარების 
მოძიებას 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

9.1.2. ანტიდემპინგური 
ღონისძიებების 
გამოყენების საკითხებთან 
დაკავშირებით 
სემინარების და 
შეხვედრების ორგანიზება  
კერძო სექტორის  
წარმომადგენლებისათვის 
 

ჩატარებული 
სემინარების და 
შეხვედრების 
რაოდენობა, 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური ანგარიში, 
www.gnca.gov.ge 

სსიპ 
საქართველოს 
კონკურენციის  
ეროვნული  
სააგენტო 

 2023    აქტივობის 
განხორციელ
ება 
დამოკიდებუ
ლია 
დონორული  
დახმარების 
მოძიებაზე 

ამოცანა 9.2. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება 
9.2.1. კონკურენციის 
პოლიტიკის აქტუალურ 
საკითხებთან (მათ შორის,  
საკანონმდებლო 
ცვლილებებთან) 
დაკავშირებით 
ტრენინგების, სემინარების,
სასწავლო ვიზიტების 
ორგანიზება 

ჩატარებული 
ტრენინგების/სემინარებ
ი ს/სასწავლო 
ვიზიტების რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური ანგარიში, 
www.gnca.gov.ge 

სსიპ 
საქართველოს 
კონკურენციის  
ეროვნული  
სააგენტო 

 2023 5 000  სახელმწი
ფო  
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დამატებითი 
დონორული  
დახმარების 
მოძიებას 

9.2.2. ანტიდემპინგური 
ღონისძიებების 
გამოყენების საკითხებთან 
დაკავშირებით სააგენტოს 
თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლება  

ჩატარებული 
ტრენინგების/სემინარებ
ი ს/სასწავლო 
ვიზიტების რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური ანგარიში, 
www.gnca.gov.ge 

სსიპ 
საქართველოს 
კონკურენციის  
ეროვნული  
სააგენტო 

 2023    აქტივობის 
განხორციელ
ება 
დამოკიდებუ
ლია 
დონორული  
დახმარების 
მოძიებაზე 

მიზანი 10. მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა 

ამოცანა 10.1. ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა და  კონსერვაციის ხელშეწყობა 

10.1.1. გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროსა და 
FAO/GFCM-ს შორის 
მჭიდრო და უწყვეტი 
თანამშრომლობის 
ფარგლებში, 
პრიორიტეტულ 

შეხვედრებისა და 
ტრენინგების 
რაოდენობა, მიღებული 
გამოცდილება და ასევე, 
BlackSea4Fish პროექტის 
ფარგლებში 
განხორციელებული 
კვლევების რაოდენობა 

DCFTA-ს 
განხორციელება ის 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური  
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობ ის 
სამინისტრო 

სსიპ - 
გარემოს 
ეროვნული 
სააგენტო 
 
სსდ 
გარემოსდაც
ვითი 

2023   სურსათი
სა და 
სოფლის 
მეურნეო
ბის 
ორგანიზ
აცია 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

სახეობებზე კვლევის 
ჩატარება შავი ზღვის 
არეალზე -კამბალას 
სახეობაზე, რაპანას 
სახეობაზე, რეგიონული 
ტრენინგები. 

თევზის შესაბამის 
სახეობებზე. 

ზედამხედვე
ლობის 
დეპარტამენ
ტი 

10.1.2. ტყის მდგრადი 
მართვის შედეგად 
წარმოებული ხე-ტყის 
ნაწარმით ვაჭრობის 
ხელშეწყობა. 

ქვეყანაში მოწყობილი 
საქმიანი ეზოების 
რაოდენობა 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური  
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

 2023 2 000 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

10.1.3. ეკონომიკური 
ღირებულების მქონე 
მცენარეთა შერჩეული 
სახეობების რესურსის 
შეფასება 

შეფასებულია 
თეთრყვავილას 
რესურსი 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური  
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

 2023 100 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

ამოცანა 10.2. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ვალდებულებების/ხელშეკრულებების შესრულება 

10.2.1. ეროვნულ დონეზე 
განსაზღვრული 
წვლილის (NDC) 
შესრულების სამოქმედო 
გეგმის (2021-2023) 
განხორციელების 
წლიური ანგარიშის 
მომზადება 

საქართველოს 
მთავრობის 
ადმინისტრაციაში 
წარდგენილი - 
კლიმატის ცვლილების 
სამოქმედო გეგმის 
(2021-2023) 2022 წლის 
ანგარიში 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური  
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

 2023 150 000  გერმანიი
ს 
საერთაშ
ორისო 
თანამშრ
ომლობი
ს 
საზოგად
ოება 

 

10.2.2. ეროვნულ დონეზე 
განსაზღვრული 
წვლილის (NDC) 
შესრულების ახალი, 
2024-2025 წლების  
სამოქმედო გეგმის 
შემუშავება 

2024-2025 წლების 
სამოქმედო გეგმის 
პროექტი 

DCFTA-ის 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური  
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 

საქართველოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

 2023 2 700 000  გერმანიი
ს 
საერთაშ
ორისო 
თანამშრ
ომლობი
ს 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

საზოგად
ოება 

10.2.3. გაეროს კლიმატის 
ცვლილების ჩარჩო 
კონვენციისადმი 
(UNFCCC) საქართველოს 
მე-5 ეროვნული 
შეტყობინებისა (FNC) და 
პირველი ორწლიური 
გამჭვირვალობის 
ანგარიშის (BTR) 
პირველადი სამუშაო 
ვერსიების მომზადება 

ჩამოყალიბებული 
სამუშაო ჯგუფი მე-5 
ეროვნული 
შეტყობინების 
მოსამზადებლად; 
შექმნილი სამუშაო 
ჯგუფი ეროვნული 
ინვენტარიზაციისთვის. 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური  
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 

საქართველ ოს 
გარემოს 
დაცვისა და 
სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო 

 2023 1 395 900  გლობალ
ური 
გარემოს
დაცვითი 
ფონდი 
(GEF) 

 

ამოცანა 10.3. შრომის უფლებების  დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 
10.3.1. დამსაქმებელთა 
და დასაქმებულთა 
ცნობიერების ამაღლება 
შრომითი ნორმების 
შესახებ 

საინფორმაციო/სამუშაო 
შეხვედრებისა და 
გაწეული 
კონსულტაციების 
რაოდენობა; 
 
თემატურად 
მომზადებული 
მასალების რაოდენობა; 
 

შრომის 
ინსპექციის 
წლიური ანგარიში 
- 
www.moh.gov.ge     
 

სსიპ - შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური 
 

საქართველ
ოს 
ოკუპირებუ
ლი 
ტერიტორიე
ბიდან 
დევნილთა 
შრომის, 
ჯანმრთელ
ობისა და 
სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

2023  6 965 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 მოცემული 
ბიუჯეტი 
არის   „საქარ
თველოს 2023 
წლის 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
შესახებ“ 
საქართველო
ს კანონის 
პროექტით 
სსიპ - 
შრომის 
ინსპექციის 
სამსახურისა
თვის 
გათვალისიწ
ინებული 
ასიგნებები, 
რომლის 
ფარგლებშიც 
შესაძლებელ
ია 
განხორციელ
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

დეს 
აქტივობები 

10.3.2.  დამსაქმებელთა 
და დასაქმებულთა 
ცნობიერების ამაღლება  
ბავშვთა შრომის შესახებ 

ბავშვთა შრომის შესახებ 
ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით 
ჩატარებული 
საინფორმაციო 
შეხვედრების, 
დაბეჭდილი და 
გავრცელებული 
ბუკლეტების 
რაოდენობა 

www.moh.gov.ge 
 

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდ
ან დევნილთა 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

სსიპ - 
შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური 

2023  6 965 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დამატებით 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 
 

10.3.3. სსიპ-შრომის 
ინსპექციის სამსახურის 
ინსტიტუციური 
გაძლიერება 

სსიპ - შრომის 
ინსპექციის სამსახური 
დაკომპლექტებულია  
შესაბამისი ადამიანური 
რესურსით; 
 
შრომის ინსპექტორთა 
შესაძლებლობების 
ზრდის მიზნით 
გატარებული 
ღონისძიებების  
რაოდენობა 

შრომის 
ინსპექციის 
წლიური ანგარიში 
- 
www.moh.gov.ge     
 

სსიპ - შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური 
 

საქართველ
ოს 
ოკუპირებუ
ლი 
ტერიტორიე
ბიდან 
დევნილთა 
შრომის, 
ჯანმრთელ
ობისა და 
სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

2023 
IV 
კვარ
ტალი 

6 965 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

 10.3.4. სსიპ-შრომის 
ინსპექციის სამსახურის 
ფუნქციონირება 
კანონმდებლობით 
განსაზღვრული, 
გაფართოებული 
მანდატის შესაბამისად 

წლის განმავლობაში 
შემოწმებული 
ობიექტების, 
განხორციელებული 
ინსეპქტირებებისა და 
გაცემული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა;  
 
შესრულებული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა/მაჩვენებელ
ი  

შრომის 
ინსპექციის 
წლიური ანგარიში 
-  
www.moh.gov.ge    
 

სსიპ - შრომის 
ინსპექციის 
სამსახური 
 

საქართველ
ოს 
ოკუპირებუ
ლი 
ტერიტორიე
ბიდან 
დევნილთა 
შრომის, 
ჯანმრთელ
ობისა და 
სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

2023  6 965 000 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

10.3.5. სოციალური 
პარტნიორობის 
სამმხრივი კომისიის 
რეგულარული 
შეხვედრების 
უზრუნველყოფა და 
სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული 
საკითხების  განხილვა 
 
 

სამმხრივი კომისიის  და 
კომისიის ფარგლებში 
შექმნილი სამუშაო 
ჯგუფის შეხვედრების 
რაოდენობა 

სოციალური 
პარტნიორობის 
სამმხრივი 
კომისიის სხდომის 
ოქმები 

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდ
ან დევნილთა 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

სოციალური 
პარტნიორო
ბის 
სამმხრივი 
კომისიის 
წევრი 
უწყებები/ო
რგანიზაციე
ბი 

2023 
IV 
კვარ
ტალი 

ადმინის
ტრაციუ
ლი 
ხარჯი 

   

მიზანი 11.  DCFTA-ს განხორციელების ეფექტიანი კოორდინაციის და კომუნიკაციის უზრუნველყოფა 

ამოცანა 11.1. DCFTA-ის სარგებელის, შესაძლებლობებისა და უპირატესობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება 

11.1.1. DCFTA-ს შესახებ 
ვებ - ვერდის ეფექტიანი 
ფუნქციონირება 

ვებგვერდის 
ვიზიტორთა 
რაოდენობა;  
 
გამოქვეყნებული 
საკანონმდებლო 
აქტების პროექტების 
რაოდენობა 

Dcfta.gov.ge საქართვე ლოს 
ეკონომიკ ისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

11.1.2. DCFTA-ის 
განხორციელების 
პროცესში სამოქალაქო 
საზოგადოების, ბიზნესის 
წარმომადგენლებისა და 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
ჩართულობისა და 
ინფორმირებულობის 
მიზნით DCFTA 
საკონსულტაციო 
ჯგუფის შეხვედრების 
ორგანიზება 

მინიმუმ 1 შეხვედრა 
წელიწადში 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური ანგარიში; 
Dcfta.gov.ge 

საქართვე ლოს 
ეკონომიკ ისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

11.1.3 DCFTA-ს შესახებ 
ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით თემატური 
შეხვედრები ბიზნესის, 

ჩატარებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 

საქართვე ლოს 
ეკონომიკ ისა და 
მდგრადი 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 საჭიროებს 
დონორული 
დახმარების 
მოძიებას 
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აქტივობა ინდიკატორი 
დადასტურების 
წყარო 

პასუხისმგებელი 
უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

ვადა 
ბიუჯეტი 
(GEL)1  

დაფინანსების წყარო 
კომენტარი სახ. 

ბიუჯეტი 
სხვა 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, 
ადგილობრივი 
ხელისუფლების, 
აკადემიური წრეების 
წარმომადგენლებთან და 
სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან 
 

წლიური ანგარიში; 
Dcfta.gov.ge 

განვითარების 
სამინისტრო 

ამოცანა 11.2. 
საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ნაკისრი ვალდებულებების დროული და ხარისხიანი 
განხორციელებისთვის 

11.2.1. DCFTA-ის 
განხორციელების 
უწყებათაშორისი 
ქვეკომისიის 
შეხვედრების 
ორგანიზება 

მინიმუმ 1 შეხვედრა  DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
წლიური ანგარიში; 
Dcfta.gov.ge 

საქართვე ლოს 
ეკონომიკ ისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

11.2.2. DCFTA-ის 
განხორციელების 2024-
2027 წლების 
საშუალოვადიანი გეგმის 
შემუშავება 

მიღებულია DCFTA-ის 
განხორციელების 
საშუალოვადიანი გეგმა 

Dcfta.gov.ge საქართვე ლოს 
ეკონომიკ ისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

11.2.3 DCFTA-ს 
განხორციელების 
ყოველკვარტალური და 
წლიური ანგარიშების 
შემუშავება და 
გამოქვეყნება 

მომზადებული DCFTA-ს 
განხორციელების 
ანგარიშები 

Dcfta.gov.ge საქართვე ლოს 
ეკონომიკ ისა და 
მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

 2023  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

 


