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აბრევიატურა: 

ACAA -ხელშეკრულებები შესაბამისობის შეფასებისა და სამრეწველო პროდუქციის მიღების თაობაზე 

ADA -ავსტრიის განვითარების სააგენტო 

CIB - ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური გაძლიერება 

CENN - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

CLDP -სამეწარმეო სამართლის განვითარების პროგრამა 

DCFTA -ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე 

EC-LEDS - შესაძლებლობების გაძლიერება დაბალი ემისიების განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის  

EDA - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 

ENPI-FLEG-II - ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტი (ENPI) აღმოსავლეთ ქვეყნებისტყის კანონმდებლობის აღსრულებისა 

და მართვის  II  პროგრამა (FLEG II)  

საქსტატი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

GAC - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 

GEF - გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი 

GEOSTM – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 

GFCM - ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისია 

GIZ – გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება 

GNCC (სკეკ) - საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნული კომისია 
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GNERC (სემეკი)- საქართველველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 

GSE - საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა  

IPR - ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები 

IRP - ინსტიტუციონალური რეფორმების გეგმა 

IUCN - ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი 

LEPL – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

NCTS - ახალი კომპიუტერიზებული ტრანზიტის სისტემა 

NFA –სურსათის ეროვნული სააგენტო 

OECD - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

RS – შემოსავლების სამსახური 

SIGMA - მმართველობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესების მხარდაჭერა 

SME- მცირე და საშუალო საწარმოები  

SPA - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

TA - ტექნიკური დახმარება 

TAIEX - ტექნიკური დახმარება და ინფორმაციის გაცვლა 

TCSA - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 

UNEP- - გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამა  UNFCCC - გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ 

UOKiK - პოლონეთის კონკურეციისა და მომხმარებელთა უპლებების დაცვის ოფისი 
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USAID - ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

WB - მსოფლიო ბანკი 

WRI - მსოფლიო რესურსების ინსტიტუტი 

WWF - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი 
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პრიორიტეტები ქმედება პასუხისმგებელი 

უწყება 

განხორციელე

ბის ვადები 

(დასაწყისი-

დასასრული) 

დაფინანსების წყარო  კომენტარი 

საქონლით ვაჭრობა 

1 საქართველოს 

ექსპორტის 

სტრუქტურის 

დივერსიფიკაციის 

ზრდა 

 

 

1. მეწარმეობის განვითარების 

სააგენტოს დაარსება.  

 

ა) სააგენტოს 

ინსტიტიციონალური გამართვა, 

ექსპორტის ხელშეწყობა და 

მეწარმეობის განვითარება - 

მონიტორინგის და შეფასების, 

ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების მოთხოვნების, 

მცირე და საშუალო 

საწარმეობის ხელშეწყობის 

მიზნით შესაბამისი 

პროდუქტების განვითარება და 

დანერგვა. 

 

ბ) ტექნიკური დახმარების 

პროგრამების და 

ინსტრუმენტების შემუშავება 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტო 

 

1. 2014 

 

 

ა) 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) 2014-2017 

 

 

1. სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

ა) სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 
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დამწყები, მცირე და საშუალო 

ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების მიზნით, ღრმა და 

ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების მოთხოვნებთან 

დაახლოების მიზნით, და 

ექსპორტის დივერსიფიკაციის 

მიზნით. 

 

გ) პროგრამის შემუშავება, 

რომელიც მიმართული იქნება 

მცირე და საშუალო  

საწარმოების  და ექსპორტზე 

ორიენტირებული კომპანიების 

ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის 

გაადვილებაზე. 

 

დ) ექსპორტის პოტენციალის 

წარმოჩენის ხელშეწყობა - 

ქართული ბიზნესის 

მონაწილეობა   სავაჭრო 

გამოფენებში, მედია 

რეკლამებში და ა.შ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ) 2014-2017 

 

 

 

 

 

დ) 2014-2017 

 

 

 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

 

 

 

 

 

გ)სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

 

 

 

დ)სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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2 ვაჭრობის სტატისტიკის 

სფეროს შემდგომი 

სრულყოფა 

საქონლით საგარეო ვაჭრობის 

სტატისტიკის მონაცემთა 

მოცვისა და ხარისხის 

გაუმჯობესება 

საქსტატი 2014-2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საქსტატი გეგმავს 

სპეციალური საბაჟო 

დეკლარაციებისმონაცემთა 

ასახვას საქონლით საგარეო 

ვაჭრობის სტატისტიკის 

მონაცემთა ბაზაში.  

მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება 

3 ქართული 

ბიზნესებისათვის, 

განსაკუთრებით მცირე 

და საშუალო 

საწარმოების, 

დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

დანერგვისთვის 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის ხელშეწყობა 

სტრატეგიის და სამოქმედო 

გეგმის მომზადება და მიღება.  

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014 - 2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა 

და განვითარების 

ორგანიზაცია, 

ევროკავშირი 

მცირე და საშუალო 

საწარმოების  სტრატეგიის 

და სამოქმედო გეგმის 

მომზადება და მიღება.  

ტექნიკური რეგულაციები, სტანდარტიზაცია და დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა 

4 ასოცირების 

ხელშეკრულების 

შესაბამისად 

1. საქართველოს ტექნიკური 

რეგულაციების დაახლოება 

ახალი და გლობალური 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

2016-2017 სახელმწიფო ან/და  

შესაბამისი 

ინსტიტუტების 

 



 საქართველოს სამოქმედო გეგმა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელებისათვის 

                                                                                                                        2014 – 2017 წწ.  

  

7 

 

საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება 

ევროკავშირის შესაბამის 

კანონმდებლობასთან 

მიდგომის დირექტივებთან: 

 დაახლოება N94/9/EC  

დირექტივასთან, რომელიც 

ეხება პოტენციურად 

ფეთქებად ატმოსფეროში 

გამოსაყენებელ 

მოწყობილობებსა და დამცავ 

სისტემებს;  

 დაახლოება N1999/5/EC 

დირექტივასთან, რომელიც 

ეხება რადიოდანადგარებსა და 

სატელეკომუნიკაციო 

ტერმინალურ დანადგარებს 

და მათი შესაბამისობის 

ორმხრივ აღიარებას.    

სამინისტრო 

GEOSTM 

GAC 

TCSA 

ბიუჯეტი, 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

2. საერთაშორისო და 

ევროპული სტანდარტების 

საქართველოს სტანდარტებად 

მიღება. 

GEOSTM 

 

2014-2017 

 

GEOSTM-ის 

ბიუჯეტი 

 

 

5 ტექნიკური 

რეგულირების, 

სტანდარტიზაციის, 

მეტროლოგიის, 

აკრედიტაციის, 

შესაბამისობის 

1. საქართველოს 

სტანდარტებისა და 

მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს მეტროლოგიური 

ლაბორატოერიებისა და 

შესაბამისი საოფისე ფართის 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო,  

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

GEOSTM -ის 

ბიუჯეტი; 

EU-CIB-ისპირველიფაზა - 

ინფრასტრუქტურისგანახლე

ბა 
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შეფასებისა და ბაზრის 

ზედამხედველობის 

ადმინისტრირებისათვის 

საჭირო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

განახლება. GEOSTM EU-CIB-ის ბიუჯეტი 

2. ეროვნული ეტალონების 

ბაზის განახლება, 

მეტროლოგიური 

ლაბორატორიების ახალი 

ხელსაწყოებით აღჭურვით. 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო,  

GEOSTM 

2014 – 2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

EU-CIB-ის ბიუჯეტი 

EU-CIB-ისმე-2 ფაზა - 

ეტალონებისადაშესაბამისია

ღჭურვილობისშეძენა 

3. საერთაშორისო სტანდარტის 

ISO/IEC 9001:2008 - ის დანერგვა 

სტანდარტებისა და 

მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს სტანდარტების 

დეპარტამენტში 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო,  

GEOSTM 

2015 - 2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი ან/და 

GEOSTM -ის 

ბიუჯეტი ან/და CIB-

ის ბიუჯეტი 

 

4. GAC-ში აკრედიტაციის 

საბჭოს შექმნა  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო,  

GAC 

 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი ან/და 

GAC-ის ბიუჯეტი 

 

6 დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

ტრენინგები და სემინარები 

შესაბამის სფეროში 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

2014 – 2017 სახელმწიფო და/ან  

შესაბამისი 
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დანერგვისათვის 

დაინტერესებული 

მხარეების, მათ შორის 

ეკონომიკური 

ოპერატორების, მცირე 

და საშუალო 

საწარმოების 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის ხელშეწყობა 

აკრედიტაციის ცენტრისა და 

GEOSTM-ის მიერ 

განვითარების 

სამინისტრო, 

GAC 

 

GEOSTM 

 

ინსტიტუტის 

ბიუჯეტი, და/ან   

EU-CIB-ის ბიუჯეტი 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სტრატეგიის 

იმპლემენტაცია 

 

 

 

 

 

 

 

1. ევროკავშირის ტექნიკური 

დახმარების განხორციელების 

გეგმის (ToR) მომზადება 

საქართველოს ბაზარზე 

ზედამხედველობის სისტემის 

ხარვეზებისა და საჭიროებების 

შესაფასებლად, ასევე 

ინდუსტრიულ პროდუქტებზე 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

სტრატეგიის განხორციელების 

პროგრამის შემუშავება.   

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

TCSA 

 

2014  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი;  

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცველი 

ინსტიტუციური 

განვითარების (CIB) 

და ტექნიკური 

დახმარების (TA) 

პროგრამები 

 

2. საქართველოს ბაზარზე 

ზედამხედველობის სისტემის 

ხარვეზებისა და საჭიროებების 

იდენტიფიცირება.  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

2014-2015 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი;  

ევროკავშირის 

ტექნიკური 
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TCSA 

 

დახმარება (TA) 

3. ინდუსტრიულ 

პროდუქტებზე ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სტრატეგიის  მიხედვით 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება, 

ხარვეზებისა და საჭიროებების 

შეფასება.  

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

TCSA 

2015 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი;  

ევროკავშირის 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარება (TA) 

 

4. ბაზარზე ზედამხედველობის 

სფეროში წესებისა და 

პროცედურების შემუშავება და 

მათი ძალაში 

შესვლისათვისყველა საჭირო 

ღონისძიებების განხორციელება 

უკვე 

დაახლოებულიდირექტივების 

ნაწილში(6 დირექტივა) 

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

TCSA 

2015-2017 TCSA-სბიუჯეტი;  

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარება (TA) 

Twinning-ის პროგრამის 

Fiche-ს შემუშავება და ასევე,  

განხორციელება 

დაგეგმილია ევროკავშირის 

ტექნიკური დახმარების 

ფარგლებში. 

8 ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სფეროში შესაბამისი 

სახელმწიფო 

1. ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს 

ინსტიტუციური რეფორმის 

გეგმის მომზადება 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

2014 -2015 

 

 

TCSA 

ევროკავშირის 
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დაწესებულებებისა და 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ორგანოების  

ადმინისტრაციული 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება. 

 ხარვეზებისა და საჭიროებების 

შესაფასების 

გათვალისწინებით.    

 

სამინისტრო, 

TCSA 

 

ტექნიკური 

დახმარება (TA) 

2. ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოსთვის TwinningFiche-

ის შემუშავება  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

TCSA 

 

2015 

 

დაგეგმილიევროკავ

შირის ტექნიკური 

დახმარება (TA) 

 

9 

 

 

 

პასუხისმგებელი 

სამთავრობო 

ორგანოებისა და 

სააგენტოების 

თანამშრომლების 

ტრენინგი (ადამიანური 

რესურსების 

1. GEOSTM-ის 

თანამშრომლებისათვის 

სტანდარტიზაციასა და 

მეტროლოგიის საკითხებზე 

ტრენინგების ჩატარება 

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

GEOSTM 

 

2014-2017 

 

EU-CIB-ის 

ბიუჯეტიII და III 

ეტაპები(მათ, 

შორის, Twinning)  
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განვითარება) 

 

 

 

 

 

 

 

2 GAC-ის თანამშრომლებისა და 

ტექნიკური შემფასებლების 

მუდმივი ტრენინგი 

აკრედიტაციის  სხვადასხვა 

სქემების მიხედვით, წლიური 

ტრენინგის გეგმის შესაბამისად 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

GAC 

2014 -2017 GAC-ის ბიუჯეტი 

 

 

3.GAC-ის 

თანამშრომლებისათვის და 

ტექნიკური 

შემფასებლებისათვის 

ტრენინგების ჩატარება 

შეფასების ტექნიკის სფეროში 

ევროპულ ნორმებთან 

დაახლოებული 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

GAC 

2014 – 2015 GAC-ის  ბიუჯეტი 

EU-CIB 

 

 

4. ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს 

თანამშრომლებისათვის 

ტრენინგების ჩატარება ბაზარზე 

ზედამხედველობის სფეროში  

დაახლოებული ახალი და 

გლობალური მიდგომის 

დირექტივებთან დაკავშირებით  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო, 

TCSA 

2014 – 2015 დაგეგმილი 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების 

(TA)პროგრამა 

 

 



 საქართველოს სამოქმედო გეგმა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელებისათვის 

                                                                                                                        2014 – 2017 წწ.  

  

13 

 

10 საქართველოს 

მომზადება რათა 

მიაღწიოს ყველა 

პირობას ACAA ერთი ან 

მეტისექტორის 

დაფარვისათვის, 

როგორც 

განსაზღვრულია 

ასოცირების 

ხელშეკრულებით და 

დაკავშირებული 

ყოვლისმომცველი 

ინსტიტუციონალური 

რეფორმის გეგმისა და 

საკანონმდებლო 

რეფორმების 

შესაბამისად 

შესაბამისი ორგანოების 

თანამშრომელთა ტრენინგები, 

ასევე,  ინფორმაციის გაცვლა 

ACAA -ს და 

მასთანდაკავშირებულ 

ევროკავშირის საუკეთესო 

პრაქტიკის  საკითხებზე.     

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

GAC 

GEOSTM 

TCSA 

2015 - 2017 საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

სანიტარიულიდაფიტოსანიტარიული (SPS) ღონისძიებები 

11 არსებულისურსათისუვ

ნებლობისსტრატეგიისა

დასაკანონმდებლოდაახ

ლოებისპროგრამისგანხ

ორციელებისდასრულებ

ა, კერძოდ, 

სურსათის/ცხოველისსაკ

1.მეორადი კანონმდებლობის 

პროექტის მომზადება/განხილვა 

და მიღება, საკანონმდებლო 

დაახლოების პროგრამის 

შესაბამისად, შემდეგ სფეროებში: 

-მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვის 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

CIB-ს ფულადი 

სახსრები. 

შექმნილია სამუშაო 

ჯგუფები სამივე შესაბამის 

სფეროში. 
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ვების, 

ვეტერინარიისადამცენა

რეთადაცვისკოდექსისმ

ოთხოვნებისიმპლემენტ

აციისადაშესაბამისიჰორ

იზონტალურიკანონმდე

ბლობისპროგრესულიმი

ღებისგზით. 

იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის 

წესები; 

-ცხოველთა დაავადებათა 

კონტროლის ღონისძიებები; 

-სურსათის/ცხოველის საკვების 

სახელმწიფო კონტროლის 

ღონისძიებები; 

-სურსათის/ცხოველის საკვების 

ჰიგიენური წესები; 

-მცენარეთა მავნე ორგანიზმების 

კონტროლი; 

-მცენარეთა დაცვის 

საშუალებების ბაზარზე 

განთავსება. 

სააგენტო 

2. ახალი ინსტიტუციონალური 

რეფორმის გეგმის (IRP) 

შემუშავება სურსათის 

ეროვნული სააგენტოსათვის. 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

2014-2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

CIB-ს ფულადი 

სახსრები. 

 

 

 

 

 

 

12 საქართველოს 1.საქართველოს მიერ საქართველოს 2014 -2015 სახელმწიფო  
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დარგობრივი 

პრიორიტეტების 

შემუშავება და 

არსებული სურსათის 

უვნებლობის 

სტრატეგიის გადახედვა, 

იმისათვის, რომ მოხდეს 

ასოცირების 

შეთანხმებით 

გათვალისწინებული 

ყველა სფეროს დაფარვა. 

იგი ასევე უნდა 

მოიცავდეს დარგობრივ 

კანონმდებლობას, 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

პრიორიტეტების 

შესაბამისად. 

ევროკავშირის სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული, ცხოველთა 

კეთილდღეობისა და სხვა 

საკანონმდებლო ღინისძიებების 

დაახლოების სიის შემუშავება  

პრიორიტეტული სფეროების 

მიხედვით. 

 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

ბიუჯეტი, 

CIB-ს ფულადი 

სახსრები. 

2. სურსათის უვნებლობის 

სტრატეგიისა და 

საკანონმდებლო დაახლოების 

პროგრამის გადახედვა, რათა 

განხორციელებულ იქნეს  

ევროკავშირის სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული, ცხოველთა 

კეთილდღეობისა და სხვა 

საკანონმდებლო ღინისძიებების 

დაახლოების სია ასოცირების 

შეთანხმების XI დანართის 

შესაბამისად. 

 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

CIB-ს ფულადი 

სახსრები. 

 

3. ტრენინგების პროგრამის 

შემუშავება და შესაბამისი 

ტრენინგების ჩატარება იმ 

თანამშრომლებისათვის, 

რომლებიც ჩართულები არიან 

საკანონმდებლო დაახლოების 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

2014 - 2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

 

CIB-ს ფულადი 

სახსრები, 
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პროცესში. 

 

ეროვნული 

სააგენტო 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

13 კომპეტენტურიორგანოს

მიერვეტერინარული, 

ფიტო-

სანიტარიულიდასურსა

თისუვნებლობის 

კუთხით სასაზღვრო 

შემოწმებისუზრუნველყ

ოფასასაზღვროინსპექცი

ისპუნქტზე. 

მუდმივი ინსტიტუციონალური 

განვითარება, რომელიც 

დაკავშირებულია 

ვეტერინარული, ფიტო-

სანიტარიული და სურსათის 

უვნებლობის კუთხით  

სასაზღვროინსპექციისპუნქტზე 

ეფექტური შემოწმებების 

უზრუნველყოფასთან. 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014-2017 CIB-ს ფულადი 

სახსრები, 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

14 სურსათის/ცხოველის 

საკვების,ცხოველთა 

ჯანმრთელობისა და 

მცენარეთა სიჯანსაღის 

ადრეული 

შეტყობინების სისტემის 

შემუშავება. 

არსებული სისტემის 

შეფასება,იმისათვის, რომ 

შესაძლებელი გახდეს შემდგომი 

ქმედებების დაგეგმვა. 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

15 საინფორმაციო 

კამპანიების ორგანიზება 

შესაბამის 

უწყებებთან,ბიზნესთან 

და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან 

ევროკავშირის ბაზარზე 

შესვლის მოთხოვნებთან 

1.შეხვედრების, განხილვების, 

დისკუსიების, მედია კამპანიების 

განხორციელება ევროკავშრის 

ბაზარზე შესვლის 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით. 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

2014 -2017 საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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დაკავშირებით, 

აგრეთვე, სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან,  

სურსათის/ცხოველის 

საკვების უვნებლობის 

სამომხმარებლო 

ასპექტებთან 

დაკავშირებით. 

 

 

2. შეხვედრებისა და 

დისკუსიების გამართვა 

სურსათის/ცხოველის საკვების 

უვნებლობის შესაბამის 

სამომხმარებლო ასპექტებთან 

დაკავშირებით. 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

2014 -2017 საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

3. საინფორმაციო/ცნობიერების 

ასამაღლებელი კამპანიების 

ჩატარება ახლად მიღებული ან 

შესწორებული კანონმდებლობის 

ეფექტური განხორციელების 

შესახებ. 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სურსათის 

ეროვნული 

სააგენტო 

2014 -2017 CIB-ს ფულადი 

სახსრები,  

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

16 ქართული ბიზნესის 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის 

ხელშეწყობა, 

დაახლოებული 

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

კანონმდებლობის 

განხორციელებისთვისა 

და სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

ინფრასტრუქტურის 

1.კერძო სექტორთან 

თანამშრომლობა და მისთვის 

დახმარების გაწევა, ახალი 

საკანონმდებლო მოთხოვნების 

შესრულების მიზნით. 

საქართველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014 –2017 CIB-ს ფულადი 

სახსრები,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

2. მიღებული კანონმდებლობის 

განხორციელების მიზნით, 

არსებული ლაბორატორიების 

საქართველოს      

სოფლის 

მეურნეობის 

2014 -2017 CIB-ს ფულადი 

სახსრები, 

 სახელმწიფო 
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განვითარებისათვის. გაუმჯობესება. სამინისტრო ბიუჯეტი 

3.სასაზღვრო 

ინსპექციისპუნქტის 

ინფრასტრუქტურითა და 

სათანადო აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფა. 

 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური  

 

2015 -2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა 

17 ასოცირებისშეთანხმები

სშესაბამისად, 

საქართველოსკანონმდე

ბლობისდაახლოვებაევრ

ოკავშირისშესაბამისკან

ონმდებლობასთან 

1. საბაჟო კოდექსის შემუშავება 

და მიღება 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014 – 2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

GIZ 

USAID-EPI 

 

2. 

მეორადიკანონმდებლობისმიღებ

ა 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2016 – 2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

3. 

შემოსავლებისსამსახურისთანამშ

რომელთაინსტიტუციონალური

განვითარება 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014 – 2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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18 საქართველოსუფლებამ

ოსილიეკონომიკურიოპ

ერატორისსისტემისდაა

ხლოებაევროკავშირისსი

სტემასთან, 

ასოცირებისშეთანხმები

თგათვალისწინებულიუ

რთიერთაღიარებისპრინ

ციპისმხედველობაშიმი

ღებით 

1. 

ახალირეგულაციებისშემუშავება

დამიღება 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2015 - 2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

2. 

შემოსავლებისსამსახურისთანამშ

რომელთაინსტიტუციონალური

განვითარება 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014 – 2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

19 საერთო სატრანზიტო 

პროცედურების 

კონვენციასთანმიერთებ

ისათვისმომზადებადაა

ღნიშნულიმიზნისათვის

გზამკვლევისშემუშავება 

1. გზამკვლევის  შემუშავება ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

2. ორგანიზაციული 

სტრუქტურის  ჩამოყალიბება 

(პროექტის მართვის 

სამეთვალყურეო კომიტეტი, 

პროექტის მენეჯერი, გუნდი) 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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3. კონვენციასთან მიერთება  ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

4. საბაჟოს თანამშრომლების 

ტრენინგი 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

5. NCTS სისტემის 

იმპლემენტაცია 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2016-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

20 რისკებზედაფუძნებულ

ისაბაჟოკონტროლისკუ

თხითთანამშრომლობად

აშესაბამისიინფორმაციი

სგაცვლა,რაცხელსშეუწყ

ობსრისკებისმართვისსი

სტემისგანვითარებასდა

მიწოდებისჯაჭვისუსაფ

რთხოებას, 

ლეგიტიმურვაჭრობასდ

ასაქონლისიმპორტის, 

1. 

რისკებზედაფუძნებულისაბაჟოკ

ონტროლისსისტემისგაძლიერებ

ადადახვეწა 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი;  

აშშ-ის ხაზინის 

დეპარტამენტისტექ

ნიკური დახმარების 

სამსახური(OTA); 

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია (IFC) 
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ექსპორტისადატრანზიტ

ისუშიშროებასდაუსაფრ

თხოებას 

2. პარტნიორ სახელმწიფოებთან, 

მათ შორის ევროკავშირთან, 

საბაჟო ინფორმაციის წინასწარი 

გაცვლის სისტემების დანერგვა 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

აღნიშულეტაპზესაბაჟოინფ

ორმაციისწინასწარგაცვლამი

მდინარეობსთურქეთისრესპ

უბლიკასთანდაუკრაინასთა

ნ.  

საქართველომგამოხატასაკუ

თარიინტერსიდამზადყოფნა
, 

რომაქტიურადჩაერთოსევრ

ოკავშირისმიერინიცირებუ

ლსაპილოტეპროექტებში,რო

მლებიცკონცენტრირებულია

საბაჟოსფეროშიინფორმაციი

სწინასწარგაცვლაზეევროკავ

შირსადამისაღმოსავლეთმეზ

ობლებსშორის 

21 ასოცირებისშეთანხმები

თგათვალისწინებულიი

ნტელექტუალურსაკუთ

რებისდაცვისსაბაჟოაღს

რულებისქართულიკანო

ნმდებლობისევროკავში

რისკანონმდებლობასთა

ნდაახლოება 

1. საზღვარზე საბაჟო 

აღსრულების პროცედურებთან 

დაკავშირებული 

ინტელექტუალურ საკუთრების 

დაცვის კუთხით ქართული 

კანონმდებლობის გადახედვა  

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

საქპატენტი 

2014 - 2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

2. ახალი 

კანონმდებლობის/საკანონმდებ

ლო ცვლილებების  შემუშავება 

და მიღება 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2015 - 2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 
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 საქპატენტი დაფინანსებას 

3. ოპერატიული პროცედურების 

შემუშავება 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2015 - 2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

4. საბაჟოს  შესაბამისი 

თანამშრომლების ტრენინგი 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

წარმოშობის წესები 

22 EUR.1 

სერთიფიკატისგაცემის

უფლებამოსილებისსაბა

ჟოზეგადაცემისპროცესი

სდასრულება 

კანონმდებლობაშიცვლილებები

სშეტანარათაEUR.1 

სერთიფიკატისგაცემისუფლებამ

ოსილებაგადაეცესშემოსავლების

სამსახურს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო  

ფინანსთა 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

23 საბაჟოადმინისტრაციის

თანამშრომლებისდატრე

შემოსავლებისსამსახურისთანამშ

რომელთადატრენინგებაპრეფერ

ფინანსთა 2014-2017 სახელმწიფო  
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ნინგებაპრეფერენციულ

იწარმოშობისსერტიფიც

ირებასადაპირობებისშე

მოწმებაში 

ენციულიწარმოშობისსერტიფიც

ირებასადაპირობებისშემოწმებაშ

ი 

სამინისტრო 

შემოსავლების 

სამსახური 

 

ბიუჯეტი 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

სახელმწიფო შესყიდვები 

24 საკანონმდებლო 

დაახლოების 

ყოვლისმომცველისამოქ

მედოგეგმისშემუშავები

სდაწყებაასოცირებისშეს

ახებშეთანხმებისთანახმ

ად 

1.ევროკომისიასთან 

მოლაპარაკებების განახლება 

შემდეგი დანართების შინაარსის 

გადახედვის მიზნით:   XVI-

C;XVI-E; XVI-G; XVI-J;XVI- H;  

XVI-Lდა XVI-M. 

მათ შორის   საკანონმდებლო 

დაახლოების თითოეული 

ეტაპისათვისგათვალისწინებულ

ი საორიენტაციო ვადების 

გადახედვა 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

2014- 2015 სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

მოლაპარაკებების განახლება 

აუცილებლია, ვინაიდან    

სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ ევროკავშირის 

კანონმდებლობაში შევიდა 

ცვლილებები 

მოლაპარაკებების 

დასრულების შემდეგ.   

 

2.საკანონმდებლო დაახლოების 

იმპლემენტაციის 

ყოვლისმომცველი სამოქმედო 

გემის შემუშავება,     ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების  XVI-B 

დანართის თანახმად 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

2015 სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოსბიუჯეტი

,  

დონორების 

დახმარება 

ყოვლისმომცველი 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებაში სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს 

დახმარებას გაუწევს SIGMA. 
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25 თანმიმდევრული 

დაახლოების დაწყება, 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების თანახმად  

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების 144-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ 

ხელშეკრულების დადების 

ძირითად სტანდარტებთან     

საკანონმდებლო დაახლოება   

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

2016 სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

26 დაინტერესებული 

მხარეების 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება  

1. სახელმწიფო ორგანოებში 

სახელმწიფო შესყიდვების 

სფეროში მომუშავე პირთა  

ტრეინინგები საქართველოსა და 

ევროკავშირის ქვეყნებში  

 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

2014-2017 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი,  

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

ფინანსური მხარდაჭერა 

საჭიროა სასწავლო ცენტრის 

აღჭურვილობის შესაძენად 

და  ტრენერების 

დასაქირავებლად. 

2. მიმწოდებლების 

ტრეინინგები, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან 

მიიღონ მონაწილეობა 

სახელმწიფო შესყიდვებში  

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

2014-2017 

3. სახელმწიფო შესყიდვების 

სფეროში საუკეთესო 

გამოცდილების, ინფორმაციიის 

და მარეგულირებელი წესების 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

2014-2017 
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გაზიარება,  რომელიც მოიცავს 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 

ადგილზე 

ტრეინინგებს/სემინარებს   

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები 

27 ორივე მხარის 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლების  

მაღალ დონეზე დაცვის 

უზრუნველყოფა და ამ 

უფლებების 

დაცვისათვის შესაბამისი 

მექანიზმების შემოღება 

1. ასოცირების შეთანხმებით 

ნაკისრი ვალდებულებების 

თანახმად, საქართველოს 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის შესაბამის 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოება. 

ინტელექტუალ

ური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი- 

„საქპატენტი“ 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

2.ინტელექტუალური 

საკუთრების მარეგულირებელ 

საპროცესო კანონმდებლობაში 

ცვლილებების განხორციელება 

ინტელექტუალ

ური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი- 

„საქპატენტი“ 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

28 სასამართლო სისტემის 

გამართულად 

ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა, რათა 

გარანტირებულ იქნას 

უფლების 

მფლობელებისათვის 

მოსამართლეებისათვის 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე  

ტრეინინგების ჩატარება 

სსიპ 

იუსტიციის 

უმაღლესი 

სკოლა 

 

ინტელექტუალ

ური 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

CLDP-ს ფინანსები, 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობა და 

სანქციების ეფექტური 

იმპლემენტაცია. 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი- 

„საქპატენტი“ 

 

29 ინტელექტუალური 

საკუთრებისა და 

სამრეწველოსაკუთრების

დაცვის სფეროში 

საზოგადოებრივი 

ცნობიერების 

ამაღლებისაკენ 

მიმართული 

ღონისძიებების 

განხორციელება და 

უფლების 

მფლობელებთან 

ეფექტური დიალოგის 

უზრუნველყოფა. 

1. სემინარებისა და სამუშაო 

შეხვედრების ჩატარება 

საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით. 

ინტელექტუალ

ური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი- 

„საქპატენტი“ 

2014-2017 საქპატენტის 

ბიუჯეტი, 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

2. საინფორმაციო ხასიათის 

ბიულეტენებისა და ფლაერების 

დაბეჭდვა. 

ინტელექტუალ

ური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი- 

„საქპატენტი“ 

2014-2017 საქპატენტის 

ბიუჯეტი, 

 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

კონკურენცია 

30 

 

 

საქართველოსინსტიტუც

იონალურიჩარჩოდაშესა

ბამისიადმინისტრაციუ

ლიპოტენციალიარსებუ

ლი კანონმდებლობის 

1. კონკურენციის სააგენტოს 

ინსტიტუციონალური 

გაძლიერება 

 

კონკურენციის 

სააგენტო 

2014 - 2017 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

საჭიროებს 

დამატებით 
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ეფექტურიგანხორციელე

ბისგარანტიასუნდა 

იძლეოდეს 

დაფინანსებას 

2. გრძელვადიანი 

თანამშრომლობა 

ინსტიტუციონალური და 

საკანონმდებლო 

განვითარებისთვის  

კონკურენციის 

სააგენტო 

2014-2017 საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

31 

 

 

ამ სფეროში დიალოგის 

გაღრმავება 

კანონმდებლობის 

აღსრულებისა და ასევე 

კონკურენციის სხვა 

საკანონმდებლოგანვითა

რების საკითხებში 

 

 

 

1. კონკურენციის ჩარჩო 

კანონიდან გამომდინარე 

მეორადი ნორმატიული აქტების 

მომზადება და მიღება 

კონკურენციის 

სააგენტო 

 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება (GIZ) 

 

2. კონკურენციის სააგენტოს 

თანამშრომლებისა და საჯარო 

და კერძო სექტორის 

წარმომადგენლებისათვის 

ტრენინგების ჩატარება 

კონკურენციის პოლიტიკის 

სხვადასხვა თემაზე 

კონკურენციის 

სააგენტო 

 

2014-2017 პოლონეთის 

კონკურენციისა და 

მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის 

ოფისი (UOKiK), 

საჭიროებს 

დამატებით 
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დაფინანსებას 

გამჭირვალობა 

32 ვაჭრობასთანდაკავშირე

ბულიპოლიტიკის 

შემუშავებისას 

გამჭირვალობისვალდე

ბულების 

შესრულებისათვის 

მომზადება და ამ 

კუთხით აუცილებელი 

მექანიზმების განხილვა 

1. DCFTA-სმრჩეველთა საბჭოს 

ჩამოყალიბება ყველა 

დაინტერესებული მხარის 

მონაწილეობით 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

2. საკონტაქტო პირის დანიშვნა, 

რომელიც იმოქმედებს როგორც 

ნებისმიერი საკითხის 

კოორდინატორი DCFTA-ს 

გამოყენებიდან გამომდინარე  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

3. 

კომუნიკაციისმექანიზმებსადადა

ინტერესებულმხარეებთანკონსუ

ლტაციების  შესახებ 

შესაძლებლობების 

გაზრდაშესაბამის სახელმწიფო 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014-2015 საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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ინსტიტუტებში 

33 ფართოსაზოგადოებისა

თვის 

სემინარებისადასხვაღო

ნისძიებებისჩატარება, 

რომლებიც მიზნად 

ისახავს ასოცირების 

შეთანხმებისა და 

დაახლოების პროცესის 

განხორციელების 

ახსნას 

1. ვებ-პორტალის შექმნა და 

მხარდაჭერა DCFTA-სთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ 

შორის მიმდინარე და დაგეგმილ 

რეფორმებზე 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

ვებ-პორტალი უკვე 

ფუნქციონირებს 

2. DCFTA-სთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე საზოგადოების 

ინფორმირებისათვის კამპანიის 

ჩატარება 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014-2015 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

კამპანია უკვე 

მიმდინარეობს თბილისში 

(თემატური შეხვედრები), 

ისევე როგორც რეგიონებში 

შეხვედრები 

იმართებაბიზნესის, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, 

ადგილობრივი 

ხელისუფლებისა 

დააკადემიური წრეების 

წარმომადგენლებთან. 
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ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება 

34 ინფორმაციისმიწოდება

შრომისკოდექსისგანხო

რციელებისთაობაზე 

1. შრომის პირობების 

მონიტორინგის სახელმწიფო 

პილოტური პროგრამის 

შემუშავება/განხორციელება 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი; 

დონორული 

ბიუჯეტი( EU-

OSHA) 

სახელმწიფო პროგრამა 

შემუშავებულია, 

მიმდინარეობს პროგრამის 

განხილვა სამუშაო ჯგუფის 

ფარგლებში. 

2. ,,შრომის კანონმდებლობის 

დაცვის გაუმჯობესება 

საქართველოში“ პროექტის 

განხორციელება. 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

2014-2017 გრანტი (აშშ შრომის 

დეპარტამენტი) 

შრომის კანონდმებლობის 

გაუმჯობესების მიზნით აშშ-

ს შრომის დეპარტამენტის 

მიერ გამოცხადდა საგრანტო 

პროექტი, რომლის 

ბიუჯეტია 2 მილიონი აშშ 

დოლარი. 

ურთიერთთანამშრომლობის 

შეთანხმების თანახმად, 

პროექტის 

განმახორციელებელია 

შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია. 

3. სოციალური პარტნიორობის 

სამმხრივი კომისიის ამოქმედება 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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სამინისტრო 

35 მხარეებითანხმდებიანხ

ელიშეუწყონტყისმდგრ

ადიმართვისშედეგადწა

რმოებულიხე-

ტყისნაწარმითვაჭრობა

ს, 

რომელიცმიღებულიამწ

არმოებელიქვეყნისადგ

ილობრივიკანონმდებლ

ობისადაშესაბამისიორმ

ხრივითურეგიონულიხ

ელშეკრულებებისსრუ

ლიდაცვით. 

 

1. ტყისახალი  კოდექსის 

მომზადება; შესაბამისი 

საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტების განხილვა და 

შესაბამისობაში მოყვანა 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2017 მსოფლიო ბანკი 

 

ევროაკვშირის 

ENPI-FLEG-II 

პროექტი 

(EU/ADA) 

 

საჭიროების 

შემთხვევაში GIZ 

უზრუნველყოფს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

2. 

ტყისმდგრადიმართვისეროვნულ

იკრიტერიუმებისადაინდიკატორ

ებისშემუშავება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2015 GIZ 

 

 

3.კონტროლირებადი მერქნული 

რესურსების რისკის შეფასების 

სტანდარტის შემუშავება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2015 WWF 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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4. 

სატყეოსექტორშიუკანონოსაქმიან

ობისუკეთგაკონტროლების 

მიზნით გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის სწრაფი 

რეაგირების 

სამსახურისექპერტიზისგაძლიერ

ება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2015-2017 TWINNING-ის 

ბიუჯეტი 

 

5. 

სამასალედასაშეშემერქნულირეს

ურსების, ასევე არამერქნული 

რესურსებისგამოყენების,  

წარმოებისადარეალიზაციისეკონ

ომიკურიანალიზი 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2015 ADA/GIZ  
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36 ხელიშეუწყონგადაშენე

ბისსაფრთხისწინაშემყო

ფიველურიფლორისად

აფაუნისსახეობათასაერ

თაშორისოვაჭრობისშეს

ახებკონვენციის  

(CITES) სიაშიხე-ტყის, 

ფლორისადაფაუნისიმს

ახეობებისშეტანას, 

რომელთაკონსერვაციი

სსტატუსისარისკოდმი

იჩნევა. 

 

1. ევროკავშირის CITES-ის 

სამეცნიერო ჯგუფთან 

კონსულტაციების გამართვა  

გადაშენების საფრთხის წინაშე 

მყოფი ველური ფლორისა და 

ფაუნის სახეობათა 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ 

კონვენციასთან  (CITES) 

დაკავშირებით 

ბიომრავალფეროვნების მდგრად 

მართვასა და CITES  დანართებში 

იმ სახეობების შეყვანაზე, 

რომელთა კონსერვაციის 

სტატუსი სარისკოდ მიიჩნევა  და 

კონვენციის კრიტერიუმებს 

შეესაბამება. 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014 სახელმწიფობიუჯე

ტი 

 

2. CITES-

სსახეობებისშეფასებასაქართველ

ოში 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2015-2017 GIZ  
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37 ხელი შეუწყონ ტყის 

მდგრადი მართვის 

შედეგად მიღებული 

მერქნისა და სამერქნე 

მასალის მოხმარების 

ზომების შესახებ 

ინფორმაციის გაცვლას 

და საჭიროების 

შემთხვევაში 

ითანამშრომლონ 

აღნიშნული ზომების 

განვითარების მიზნით. 

საქართველოსტყეებშინებაყოფლ

ობითისერტიფიცირებისპოტენცი

ალისგაანალიზება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2015-2017 WWF  

38 

 

მიიღონ სპეციალური 

ზომები, რათა ხელი 

შეუწყონ ტყის საფარის 

დაცვას; ებრძოლონ 

ტყის უკანონო ჭრასა და 

მასთან დაკავშირებულ 

ვაჭრობას, მათ შორის 

მესამე ქვეყნებთანაც.  

1. საქართველოსტყის ფონდის 

დარუკება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2015 

 

ADA/GIZ 

UNEP/GEF/WRI  

 

2. 

სატყეომონიტორინგისახალისის

ტემისშექმნა 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2016 ADA/GIZ 

UNEP/GEF/WRI  

 

3. საქართველოს ტყის ფონდის 

ზონირებისა და კატეგორიზაციის 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

2014-2015 ADA/CENN  
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კონცეფციის შემუშავება დაცვის 

სამინიტრო 

39 გაცვალონინფორმაცია

ტყისმართვისგაუმჯობე

სებისღონისძიებებზედ

ასაჭიროებისშემთხვევა

ში, 

მჭიდროდითანამშრომ

ლონ, 

რათამაქსიმალურადგა

ზარდონგავლენადაუზ

რუნველყონტყისუკანო

ნოჭრისშედეგადმიღებ

ულიმერქნისადასამერქ

ნემასალითვაჭრობისაღ

მკვეთიეფექტურიპოლი

ტიკისადასპეციალური

ზომებისგატარება 

პარტნიორქვეყნებსშორისინფორმ

აციისგაცვლაENPI/ FLEG II-

ისფარგლებში 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2016 World Bank, 

IUCN, 

WWF, 

EU 

 

40 ითანამშრომლონრეგიო

ნულდასაერთაშორისო

დონეზეხე-

ტყისსაფარისდაცვისად

აყველანაირიტყისტიპი

სმდგრადიმართვისხელ

შეწყობისმიზნით. 

მონაწილეობა რეგიონულ (RECC) 

ევროპულ (FOREST EUOPE) 

დაგლობალურ (UNFF)   

ინიციატივებში 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2017 სახელმწიფობიუჯე

ტი, 

 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 
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41 ამ თავში აღწერილი 

ქმედებების 

სამომავლოდ 

განხორციელების 

შესაძლებლობის 

განხილვა, 

დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობისა და 

სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან 

დიალოგის 

გათვალისწინებით. ამ 

მიმართულებით 

საუკეთესო პრაქტიკისა 

და შესაბამისი 

გამოცდილების 

გაზიარება.  

 

1. 

საქართველოსეროვნულისატყეოპ

როგრამისფარგლებში (NFP) 

სამუშაოჯგუფებისშეხვედრების 

ორგანიზება, 

რაცხელსშეუწყობსსატყეოსექტო

რისრეფორმირებაშიდაინტერესე

ბულმხარეთადაევროკავშირისწა

რმომადგენელთამონაწილეობას 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2017 

 

 

GIZ 

 

 

 

 

 

2. ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის 

გენერალურ კომისიასთან(GFCM) 

თანამშრომლობათევზჭერასთან

დაკავშირებულსაკითხებშისაუკე

თესოპრაქტიკისადაგამოცდილებ

ისგაცვლისკუთხით, როგორიცაა 

მაგალითად”უკანონო, 

აღურიცხავიდაარარეგულირებუ

ლითევზჭერისმონიტორინგისად

აკონტროლისსისტემა. 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014-2017 

 

 

GFCM 

 

 

42 თანამშრომლობა 

გაეროს კლიმატის 

ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციის (UNFCCC) 

ფარგლებშიდამასთანდ

აკავშირებულიშეთანხმ

ეროვნულ დონეზე დადგენილი  

კონტრიბუციის დოკუმენტის 

მომზადება გაეროს ჩარჩო 

კონვენცია კლიმატის 

ცვლილების შესახებ (UNFCCC) 

2015 წლის შეთანხმებისთვის 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინიტრო 

2014 –2015 სახელმწიფობიუჯე

ტი 

USAID 

 EC-LEDS პროგრამა 
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ებებისადაგადაწყვეტი

ლებებისფარგლებში 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები ენერგეტიკის სფეროში 

43 მარეგულირებელი 

ორგანოს როლის 

გაძლიერება 

ელექტროენერგეტიკისა 

და ბუნებრივი გაზის 

ბაზრის რეგულირებაში 

 

1. ქსელური კოდექსის 

მომზადება და მიღება 

სემეკი 2014 - 2015 სემეკის ბიუჯეტი  

2. სხვადასხვა ენერეგეტიკული 

სერვისებისთვისსტანდარტული 

პირობების მიღება 

სემეკი 2014 სემეკის ბიუჯეტი  

3. ტარიფების მეთოდოლოგიის 

მიღება ევროკავშირის საუკეთესო 

პრაქტიკის შესაბამისად 

სემეკი 2014 TWINNING-ის 

ბიუჯეტი 

 

4. ბუღალტრული აღრიცხვის 

ერთიანი სისტემის შემუშავება 

სემეკი 

 

2014 - 2017 სემეკის ბიუჯეტი 

 

 

5.ნორმატიული დანაკარგების 

გაანგარიშების წესის მიღება 

სემეკი 

 

2014 სემეკის ბიუჯეტი  



 საქართველოს სამოქმედო გეგმა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელებისათვის 

                                                                                                                        2014 – 2017 წწ.  

  

38 

 

44 ენერგეტიკულიბაზრებ

ისორგანიზებაკონკურე

ნტული, 

უსაფრთხოდაეკოლოგი

ურადმდგრადიპირობე

ბისმისაღწევად 

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის 

განვითარება 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

2014-2017 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

საჭიროებს 

დამატებით 

დაფინანსებას 

 

45 ოპერატორებისვალდებ

ულებები 

ტრანზიტთანმიმართებ

აში 

1. ავარიულ სიტუაციებისათვის 

საგანგებო ზომების 

შემუშავებისათვის 

კოორდინირებული 

ინსტრუქციის შემუშავება 

 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

2015 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

2. ელექტროენერგიით ვაჭრობის 

პლატფორმის განვითარება 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

ენერგოსისტემა 

2015-2018 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

WB-ის დაფინანსება 

 

ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების  განხორციელების კოორდინაცია 

46 ღრმა და 

ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმების 

განხორციელების 

ღრმა და ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმების 

განხორციელებისუწყებათაშორის

ისამუშაოჯგუფის შექმნა 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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კოორდინაცია ღრმა და ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმების 

შესრულებისანგარიშის 

მომზადება DCFTA-ს 

განხორციელებისსამოქმედოგეგმ

ის შესაბამისად 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2014-2017 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

 

 


