
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 

საქონლით ვაჭრობა 

საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი I ეროვნული 
რეჟიმი და 
საქონლისათვის 
ბაზრის 
ხელმისაწვდომობა 

საქონლით საგარეო 
ვაჭრობის 
მონაცემების 
დამუშავება მათი 
ტრანსპორტირების 
სახეობების ჭრილში 

სხვა საგარეო 
ვაჭრობის 
მონაცემები 
მუშავდება 
საქონლის 
ტრანსპორტი
რების 
სახეობების 
მიხედვით 

სტატისტიკურ
ი მონაცემები 
საქონლის 
ტრანსპორტირ
ების 
სახეობების 
მიხედვით 

სტატისტიკ
ის 
ეროვნული 
სამსახური 

 2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 ღონისძიება 
ხორციელდებ
ა გაეროს 
რეკომენდაცი
ის 
საფუძველზე 

საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV 

EEN-თან (Enterprise 
Europe Network)  
თანამშრომლობის 
ფარგლებში 
შესაბამისი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

ახალი 
ბიზნეს 
კავშირების 
დამყარების 
ხელშეწყობა 
ქართულ 
მცირე და 
საშუალო 
ბიზნესის 
წარმომადგენ
ლებსა და 
ევროკავშირი
ს წევრი 
ქვეყნების 
ბიზნეს 
წარმომადგენ
ლებს შორის 

ახალი ბიზნეს 
კავშირების 
რაოდენობა 

მეწარმეობ
ის 
განვითარე
ბის 
სააგენტო 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

სავაჭრო 
გამოფენებში და 
მისიებში ქართველი 
ექსპორტიორების 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

ქართული 
პროდუქციის 
პოპულარიზა
ცია და ახალი 
ბიზნეს-
კონტაქტების 
დამყარება 

სავაჭრო 
გამოფენებში 
და სავაჭრო 
მისიებში 
მონაწილე 
ექსპორტიორი 

მეწარმეობ
ის 
განვითარე
ბის 
სააგენტო 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ბაზრის 
დივერსიფიკა
ციის მიზნით 

კომპანიების  
რაოდენობა 

სახელმწიფო 
პროგრამა „აწარმოე 
საქართველოში“ 
ფარგლებში 
ფინანსური 
დახმარების 
პროექტების 
განხორციელება  

სხვა ახალი 
საწარმოების 
შექმნისა და 
უკვე 
არსებული 
საწარმოების 
გადაიარაღებ
ის/ 
გაფართოები
ს 
ხელშეწყობა 
ფინანსებზე 
ხელმისაწვდ
ომობის 
გაზრდის 
მეშვეობით  

მეწარმეობის 
განვითარების 
სააგენტოსა და 
პროგრამის 
ბენეფიციარებს 
შორის 
გაფორმებული 
ხელშეკრულებ
ების 
რაოდენობა 

მეწარმეობ
ის 
განვითარე
ბის 
სააგენტო 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

მეწარმეობის 
განვითარების 
სააგენტოს ბიზნეს 
მომსახურების 
ცენტრის 
განვითარება იმ 
მიზნით, რომ 
გაიზარდოს 
ბენეფიციართა და 
სხვა 
დაინტერესებული 
მხარეების 
ცნობიერება DCFTA-
სთან 
დაკავშირებულ 
საკითხებსა და 
მეწარმეობის 
განვითარების 
სააგენტოს სხვა 
აქტივობებთან 
დაკავშირებით 

სხვა მომსახურები
ს ცენტრის 
დახმარებით 
DCFTA-ით 
გათვალისწინ
ებული 
მოთხოვნების
/ 
ვალდებულე
ბებისა და 
დაგეგმილი 
ღონისძიებებ
ის შესახებ 
ინფორმირებ
ული 
მეწარმეების 
გაზრდილი 
რაოდენობა  

წინა წელთან 
შედარებით 
სულ მცირე 
30%-ით 
გაზრდილი 
ბენეფიციარები
ს რაოდენობა, 
რომლებსაც 
გაეწიათ 
კონსულტაცია 
DCFTA-სთან 
დაკავშირებით 

მეწარმეობ
ის 
განვითარე
ბის 
სააგენტო 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

მცირე და საშუალო 
საწარმოთა 
ტრენინგების 
საჭიროებათა 
შეფასება (Training 
Needs Assessment – 
TNA) 

სხვა TNA-ის 
პროექტის 
განხორციელ
ება 
პრიორიტეტ
ულ 
სექტორებში 

მომზადებული 
კვლევების 
რაოდენობა  

მეწარმეობ
ის 
განვითარე
ბის 
სააგენტო 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017    ღონისძიების 
განხორციელ
ებისათვის 
საჭიროა 
თანხების 
მოძიება 
დონორების 
მხრიდან  

 მცირე და საშუალო 
ბიზნესის 
ღირებულებათა 
ჯაჭვის კვლევების 
განხორციელება 

სხვა  კვლევების 
შედეგად 
გამოვლენილ
ი 
პროდუქტები
ს წარმოების 
სტიმულირებ
ა 

შემუშავებული 
სულ მცირე 
ორი მცირე და 
საშუალო 
ბიზნესის 
ღირებულებათ
ა ჯაჭვის 
კვლევა  

მეწარმეობ
ის 
განვითარე
ბის 
სააგენტო 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017    

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები 

 საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
55-ე მუხლი  

საქართველოს 
კანონმდებლობის 
დაახლოება 
ევროკავშირის 
შესაბამის 
ნორმატიულ 
აქტებთან 
საკანონმდებლო 
დაახლოების 
პროგრამის 
შესაბამისად  
 
 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

განახლებულ
ი ან ახლად 
შექმნილი 
კანონმდებლ
ობა 
 

დამტკიცებულ
ი 
ნორმატიული 
აქტების 
რაოდენობა 
საკანონმდებლ
ო 
დაახლოვების 
პროგრამის 
შესაბამისად 
 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 
 

სურსათის 
ეროვნულ
ი 
სააგენტო 
 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
 

ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროექტი (CIB) 
 

საჭიროებს 
დამატებით 
ღონისძიებებ
ს 
შესაძლებლო
ბების 
გაუმჯობესებ
ის კუთხით 
 

საქართველოსთვის 
შემდგომი ტექნიკური 
რჩევებისა და 
მხარდაჭერის გაწევა 
კანონმდებლობის 
შემუშავებასა და 
გატარებაში, მათ 
შორის, შესაბამისი 
კადრების 
მომზადებაში. 

მცენარეთა 
დაავადებების  
დიაგნოსტიკის 
მეთოდების 
დანერგვა 

სხვა სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტროს 
ლაბორატორ
ია 
აკრედიტებუ
ლია 
 შესაბამისი 
საერთაშორის
ი 

შესაბამისი 
აკრედიტაციის 
სერტიფიკატი 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 

საქართვე
ლოს 
სოფლის 
მეურეობი
ს 
ლაბორატ
ორია 

2017  დონორი თავდაცვის 
საფრთხის  
შემცირების 
სააგენტო 
(DTRA) 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

კომპეტენტური 
ორგანოების 
შესაძლებლობების 
განვითარებასა და 
ლაბორატორიული 
შესაძლებლობების 
განვითარების 
ხელშეწყობა 
ევროკავშირის 
მოთხოვნების 
შესაბამისად. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების 
შეთანხმება; კარი IV, 
თავი 4 სანიტარიული 
და 
ფიტოსანიტარიული 
ზომები. 
 

სტანდარტის 
მიხედვით 

სურსათის 
კვლევებისათვის 
ანალიზური ქიმიის 
მიმართულების 
ახალი მეთოდების 
დანერგვა 
 

სხვა სურსათის 
ტესტირების 
 წარმოება 
ევროკავშირი
ს 
მოთხოვნების 
შესაბამისად 

დანერგილი 
ახალი 
 მეთოდები 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 

საქართვე
ლოს 
სოფლის  
მეურეობი
ს 
ლაბორატ
ორია 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB)  

გაგრძელდება 
2018 წელს 

სურსათის 
უვნებლობის 
სფეროში 
 საკანონმდებლო 
დაახლოების 
პროგრამით 
გათვალისწინებულ
ი რეგულაციების 
ლაბორატორიული 
კომპონენტის 
დანერგვა 

სხვა საკანონმდებ
ლო 
დაახლოების 
პროგრამით 
გათვალისწინ
ებული 
რეგულაციებ
ის 
ლაბორატორ
იული 
ნაწილი 
სრულდება 
ევროპული 
პრაქტიკის 
შესაბამისად 

შესაბამისი 
აკრედიტაციის 
სერტიფიკატი 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 

საქართვე
ლოს 
სოფლის  
მეურეობი
ს 
ლაბორატ
ორია 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB)  

გაგრძელდება 
2018 წელს 

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

ინსტიტუცი
ური სისტემა 
 

შესაბამისი 
კომპეტენტუ
რი ორგანოს 
თანამშრომლ
ების 
ტრენინგი  
 

ჩატარებული 
ტრენინგების 
და სხვა 
ღონისძიებები
ს რაოდენობა 
 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 
 

სურსათის 
ეროვნულ
ი 
სააგენტო 
 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB) 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

 

საინფორმაციო 
კამპანიის 
ორგანიზება/განხორცი
ელება შესაბამის 
სააგენტოებთან, 
ბიზნესსა და 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან 
ევროკავშირის 
ბაზარზე შესასვლელი 
მოთხოვნების თაობაზე 
და ასევე, სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან - 
სურსათისა და 
ცხოველთა საკვების 
უსაფრთხოების, 
შესაბამისი 
სამომხმარებლო 
ასპექტების თაობაზე. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება  თავი 4, 
სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
ზომები. 

საინფორმაციო 
შეხვედრების 
გამართვა 
ევროკავშირის 
ბაზარზე შესვლის 
მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით, 
შესაბამის 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებსა და 
ბიზნეს წრეების 
წარმომადგენლებთა
ნ 
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 
 

განხორციელ
ებული 
შეხვედრები, 
ღონისძიებებ
ი და 
შესაბამისად 
გაზრდილი 
ინფორმირებ
ა 
 

განხორციელებ
ული 
შეხვედრების, 
ღონისძიებები
ს რაოდენობა 
 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 

სურსათის 
ეროვნულ
ი 
სააგენტო 
 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB)  

 

ბიზნეს სექტორის 
მხარდაჭერა 
დაახლოებული 
კანონმდებლობის 
მოთხოვნებთან 
ადაპტაციის პროცესში. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირება, შესახებ 
შეთანხმება  თავი 4, 
სანიტარიული და 

ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთა
ნ დაახლოებული 
საქართველოს 
კანონმდებლობის 
შესაბამისად 
მეწარმე 
სუბიექტების 
დახმარება 
კანონმდებლობის 
მოთხოვნებთან 
ადაპტაციის 
მიზნით  

პოლიტიკის 
ჩარჩო 
 

დახმარების 
გაწევის 
მიზნით 
განხორციელ
ებული 
აქტივობები 
 

განხორციელებ
ული 
აქტივობების 
ან 
ბენეფიციარები
ს რაოდენობა 
 

საქართველ
ოს 
სოფლის 
მეურნეობი
ს 
სამინისტრ
ო 
 

სურსათის 
ეროვნულ
ი 
სააგენტო 
 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB) 
 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ფიტოსანიტარიული 
ზომები. 

საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა 

სასაზღვრო პუნქტებზე 
ვეტერინარული, 
ფიტოსანიტარიული 
და სურსათის 
უვნებლობის 
შემოწმების 
განმახორციელებელი 
კომპეტენტური 
ორგანოს 
შესაძლებლობების 
განვითარება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 5, საბაჟოსა და 
ვაჭრობის ხელშეწყობა  

ვეტერინარული, 
ფიტო-
სანიტარიული და 
სურსათის 
უვნებლობის 
კუთხით 
სასაზღვრო 
ინსპექციის 
პუნქტების 
თანამშრომლებისა
თვის ტრენინგების, 
სამუშაო 
შეხვედრებისა და 
სასწავლო 
ვიზიტების მოწყობა 

ადამიანური 
რესურსები 

გადამზადებ
ული 
თანამშრომლ
ები, 
რომლებიც 
შემდგომ 
გადაამზადებ
ენ სხვა 
თანამშრომლ
ებს   

გადამზადებუ
ლი  
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017  დონორი 
 
 

ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის  
საზღვრის 
ერთობლივი 
მართვის 
საპილოტე 
პროექტი 
„საქართველოსა 
და 
აზერბაიჯანს 
შორის 
არსებული 
გამშვები 
პუნქტის 
„წითელი 
ხიდის“ 
განვითარების 
ხელშეწყობის 
შესახებ“   

 

სახელმძღვანელოებ
ის შემუშავება 
ცხოველური 
წარმოშობის 
პროდუქტებისთვის 
(მათ შორის 
ცოცხალი 
ცხოველი), 
ფიტოსანიტარული 
პროდუქტებისთვის 
და არა-ცხოველური 
წარმოშობის 
პროდუქტებისთვის 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ინსპექტორებ
ის მიერ 
ტვირთის 
კონტროლი 
განხორციელ
დება 
მიღებული 
სახელმძღვან
ელო 
დოკუმენტებ
ის მიხედვით 

მიღებული 
სახელმძღვანე
ლოების 
რაოდენობა 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

  2017  დონორი  ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის  
საზღვრის 
ერთობლივი 
მართვის 
საპილოტე 
პროექტის 
„საქართველოსა 
და 
აზერბაიჯანს 
შორის 
არსებული 
გამშვები 
პუნქტის 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

„წითელი 
ხიდის“ 
განვითარების 
ხელშეწყობის 
შესახებ“   

არა-ცხოველური 
წარმოშობის 
სურსათის 
სასაზღვრო 
კონტროლის 
რეგულაციის 
მიღება და 
პროცედურების 
დანერგვა 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

არა-
ცხოველური 
წარმოშობის 
სურსათის 
კონტროლის 
რეგულაცია 
მიღებულია, 
პროცედურებ
ი 
დანერგილია  

მიღებული 
რეგულაცია და 
დანერგილი 
პროცედურები 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017  დონორი ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის  
საზღვრის 
ერთობლივი 
მართვის 
საპილოტე 
პროექტის 
„საქართველოსა 
და 
აზერბაიჯანს 
შორის 
არსებული 
გამშვები 
პუნქტის 
„წითელი 
ხიდის“ 
განვითარების 
ხელშეწყობის 
შესახებ“   

 

ქართული ბიზნესის 
მომზადებისა და 
ადაპტაციის 
ხელშეწყობა, 
დაახლოებული 
სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
კანონმდებლობის 
განხორციელებისათვის 
და სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 

სასაზღვრო 
ინსპექციის 
პუნქტის "წითელი 
ხიდის" 
მშენებლობის 
დასრულება და 
აღჭურვა 

ინფრასტრუქ
ტურა 

სასაზღვრო 
ინსპექციის 
პუნქტი 
"წითელი 
ხიდის" 
სანიტარიულ
ი, 
ფიტოსანიტა
რიული და 
ვეტერინარი
ული 
კონტროლის
თვის 
აუცილებელი 
შენობები 
დასრულებუ

პუნქტი 
შეესაბამება 
ევროკავშირის 
სტანდარტებს. 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017  დონორი ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის  
საზღვრის 
ერთობლივი 
მართვის 
საპილოტე 
პროექტის 
„საქართველოსა 
და 
აზერბაიჯანს 
შორის 
არსებული 
გამშვები 
პუნქტის 
„წითელი 
ხიდის“ 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

შეთანხმება, კარი 
IV,მუხლი 63 იმპორტის 
შემოწმება და 
ინსპექტირების 
მოსაკრებელი. 
დანართი IX იმპორტის 
შემოწმება და 
ინსპექტირების 
მოსაკრებელი. 
 

ლია და 
აღჭურვილია 

განვითარების 
ხელშეწყობის 
შესახებ“   

მხარეები 
ითანამშრომლებენ 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების შესაბამის 
დანართში მოცემულ 
ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან 
და საერთაშორისო 
სტანდარტებთან 
დაახლოებისთვის 
მოსამზადებლად. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება , კარი IV, 
თავი 5, საბაჟოსა და 
ვაჭრობის ხელშეწყობა 
დანართი XIII - საბაჟო 
კანონმდებლობასთან 
დაახლოება   

ახალი საბაჟო 
კანონმდებლობის 
შემუშავება  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

საბაჟო 
კანონმდებლ
ობის 
ევროკავშირი
ს შესაბამის 
კანონმდებლ
ობასთან 
დაახლოება 
 

შემუშავებული 
საბაჟო 
კანონმდებლო
ბის პროექტი 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

ფინანსთა 
სამინისტ
რო 

2017  დონორი გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ);  
ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
სააგენტო 
(USAID) 

 

მეორადი 
კანონმდებლობის 
მიღება  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

საბაჟო 
კანონმდებლ
ობის 
ევროკავშირი
ს შესაბამის 
კანონმდებლ
ობასთან 
დაახლოება  

მიღებული 
მეორადი 
საბაჟო 
კანონმდებლო
ბა  

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

ფინანსთა 
სამინისტ
რო 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 დამოკიდებუ
ლია საბაჟო 
კანონმდებლ
ობის 
მიღებაზე 

შემოსავლების 
სამსახურის 
თანამშრომელთა 
შესაძლებლობების 
განვითარება 

ადამიანური 
რესურსები 

შემოსავლები
ს სამსახურის 
თანამშრომლ
ების 
გაზრდილი 
ინფორმირებ
ულობა 
ახალი საბაჟო 
კანონმდებლ
ობის 
დებულებები
ს 

ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017  დონორი; 
 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას 

ევროკავშირი დამოკიდებუ
ლია საბაჟო 
კანონმდებლ
ობის 
მიღებაზე. 
 
გაგრძელდება 
2018 წელს 
 
 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

აღსრულების 
მიზნით 

საქართველოს 
ავტორიზებული 
ეკონომიკური 
ოპერატორის სისტემის 
დაახლოება 
ევროკავშირის 
შესაბამის სისტემასთან 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება , კარი IV, 
თავი 5, საბაჟოსა და 
ვაჭრობის ხელშეწყობა 

ევროკავშირის 
საუკეთესო 
პრაქტიკის 
შესაბამისი ახალი 
რეგულაციების 
შემუშავება და 
მიღება  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ავტორიზებუ
ლი 
ეკონომიკურ
ი 
ოპერატორებ
ის 
პროგრამის 
მარეგულირე
ბელი 
კანონმდებლ
ობის 
შემუშავება 

მიღებული 
ავტორიზებუ
ლი 
ეკონომიკური 
ოპერატორის 
პროგრამის 
მარეგულირებ
ელი 
კანონმდებლო
ბა 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

ფინანსთა 
სამინისტ
რო 

2017  დონორი ევროკავშირი;  
ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო 
(USAID) 

  

შემოსავლების 
სამსახურის 
თანამშრომელთა 
შესაძლებლობების 
განვითარება 

ადამიანური 
რესურსები 

შემოსავლები
ს სამსახურის 
თანამშრომლ
ების 
გაზრდილი 
ინფორმირებ
ულობა 
ავტორიზებუ
ლი 
ეკონომიკურ
ი 
ოპერატორის 
პროგრამის 
მარეგულირე
ბელი 
კანონმდებლ
ობის 
დებულებები
ს სათანადო 
აღსრულების 
მიზნით 

ჩატარებული 
ტრენინგების  
რაოდენობა 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017 დონორი; 
 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას 

ევროკავშირი 
 

მიმდინარეობ
ს შესაბამისი 
სწავლებების, 
სამუშაო 
შეხვედრების
ა და 
სემინარების 
იდენტიფიცი
რება, 
მონაწილეობ
ის 
უზრუნველყ
ოფა და 
დონორების 
არსებობის 
შემთხევაში 
ორგანიზება 

თანამშრომლობა 
რისკის შემცველ საბაჟო 
კონტროლზე და 
შესაბამისი 
ინფორმაციის 
გაზიარება, რაც ხელს 

საჰაერო 
მგზავრებზე 
წინასწარი 
ინფორმაციის/ 
მგზავრების პირადი 
მონაცემების 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

შემოსავლები
ს სამსახური 
რისკების 
პროფილების 
შემუშავებისა
ს 

საჰაერო 
მგზავრებზე 
წინასწარი 
ინფორმაციის/ 
მგზავრების 
პირადი 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017 საჭიროებ
ს  
დაფინანს
ების 
მოძიებას 

 მიმდინარეობ
ს შესაბამისი 
საკანონმდებ
ლო ბაზის 
შემუშავება 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

შეუწყობს რისკების 
მართვისა და 
მომარაგების ჯაჭვის 
უსაფრთხოების 
გაუმჯობესებას, 
კანონიერი ვაჭრობის 
ხელშეწყობას და 
იმპორტირებული, 
ექსპორტირებული თუ 
სატრანზიტო 
საქონლის 
უვნებლობასა და 
უსაფრთხოებას. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება , კარი IV, 
თავი 5, საბაჟოსა და 
ვაჭრობის ხელშეწყობა 

გაცვლის შესახებ 
(API/PNR ) 
რეგულაციების 
განხორციელება  

სარგებლობს 
საჰაერო 
მგზავრებზე 
წინასწარი 
ინფორმაციის
/ მგზავრების 
პირადი 
მონაცემების 
გაცვლის 
შესახებ 
(API/PNR) 
მონაცემებით 

მონაცემების 
გაცვლის 
შესახებ 
(API/PNR) 
სისტემის 
გააქტიურება 

საქართველოს 
მხარდაჭერა პან-ევრო 
ხმელთაშუაზღვის 
კონვენციაზე 
მიერთების პროცესში 
და ამის შედეგად 
წარმოქმნილი 
ვალდებულებების 
შესრულებაში. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება , კარი IV, 
თავი 5, საბაჟოსა და 
ვაჭრობის ხელშეწყობა 

საბაჟო ოფიცრების 
ტრეინინგი 
პრეფერენციული 
წარმოშობის 
სერტიფიცირებასა 
და დამოწმებაში. 

ადამიანური 
რესურსები 

შემოსავლები
ს სამსახურის 
გადამზადებ
ული საბაჟო 
ოფიცრები 
პრეფერენცი
ული 
წარმოშობის 
სერტიფიცირ
ებასა და 
პირობების 
შემოწმებაში 

ჩატარებული 
ტრენინგებისა 
და 
გადამზადებუ
ლი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017  დონორი ევროკავშირი 
 

გაგრძელდება 
2018 წელს 

პან-ევრო-
ხმელთაშუა ზღვის 
პრეფერენციულ 
წარმოშობის 
წესების 
რეგიონალურ 
კონვენციაზე 
მიერთება 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

პრეფერენცი
ული 
წარმოშობის 
პან-ევრო-
ხმელთაშუა 
ზღვის 
პრეფერენცი
ული 
წარმოშობის 
წესების 

საქართველოს 
მიერთება პან-
ევრო-
ხმელთაშუა 
ზღვის  
კონვენციასთან  

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

ფინანსთა 
სამინისტ
რო 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ამოქმედება 
შესაბამის 
ქვეყნებთან 

საქართველოს 
მხარდაჭერა ერთიანი 
სატრანზიტო 
პროცედურების 
კონვენციაზე 
მიერთების კუთხით. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
მუხლი 67. ხელშეწყობა 

საერთო 
სატრანზიტო 
პროცედურების 
კონვენციასთან 
მიერთების მიზნით 
საკანონმდებლო 
პროექტის 
მომზადება და IT 
ინფრასტრუქტურის 
მომზადება NCTS 
ელექტრონული 
სისტემის 
იმპლემენტაციისათ
ვის  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ტრანზიტის 
გამარტივებუ
ლი 
პროცედურებ
ი კონვენციის 
წევრ 
ქვეყნებთან 

შესაბამისი 
საკანონმდებლ
ო 
ცვლილებების 
პროექტი 
 

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი;  
 
დონორი; 
 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას 

ევროკავშირი  
 

საბაჟოს 
თანამშრომლების 
ტრენინგი  საერთო 
სატრანზიტო 
პროცედურების 
კონვენციის 
დებულებების 
აღსრულების 
მიზნით 

ადამიანური 
რესურსები 

საერთო 
სატრანზიტო 
პროცედურებ
ის 
კონვენციის 
დებულებები
ს 
აღსრულების
ათვის 
საჭირო 
ცოდნისა და 
ინფორმაციის 
მიწოდება 
შემოსავლები
ს სამსახურის 
თანამშრომლ
ებისათვის 

გადამზადებუ
ლი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა  

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი;  
 
დონორი; 
 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას  
 

ევროკავშირი  

ინტელექტუალურ 
საკუთრების დაცვის 
საბაჟო 
აღსრულებასთან 
დაკავშირებული  
ქართული 
კანონმდებლობის 
ევროკავშირის 

საზღვარზე 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
დაცვის კუთხით, 
საბაჟო 
აღსრულების 
პროცედურებთან 
დაკავშირებული 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო  

საზღვარზე 
ინტელექტუა
ლური  
საკუთრების  
დაცვის 
უზრუნველყ
ოფა 
ევროკავშირი

ევროკავშირის 
შესაბამისი 
რეგულაციების 
მიხედვით 
შეცვლილი 
ქართული 
კანონმდებლო
ბა  

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

სსიპ 
საქართვე
ლოს 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრებ
ის 

2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

კანონმდებლობასთან 
დაახლოება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი 
IV,მუხლი 75, XXIII 
დანართი - საბაჟო 
კანონმდებლობასთან 
დაახლოება   

საკანონმდებლო 
ცვლილებების 
შემუშავებადა 
მიღება 

ს 
სტანდარტებ
ის 
შესაბამისად 

ცენტრი 
საქპატენტ
ი  

საზღვარზე 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
დაცვის კუთხით, 
საბაჟო 
აღსრულებასთან   
დაკავშირებული 
ოპერატიული 
პროცედურების 
შემუშავება და 
მიღება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო  

საზღვარზე 
ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
დაცვის 
ხარისხის 
გაუმჯობესებ
ა 

ევროკავშირის 
სტანდარტების 
შესაბამისი 
კანონმდებლო
ბის მიხედვით 
გაწერილი 
ოპერატიული 
პროცედურები  

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

საზღვარზე 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
დაცვის კუთხით, 
საბაჟოს შესაბამისი 
თანამშრომლების 
ტრენინგი 

ადამიანური 
რესურსები  

ევროკავშირი
ს 
სტანდარტებ
ის 
შესაბამისად 
საზღვარზე 
ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
დაცვის 
სფეროში 
გადამზადებ
ული 
თანამშრომლ
ები 

გადამზადებუ
ლი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა  

შემოსავლე
ბის 
სამსახური 

 2017 საჭიროებ
ს 
დაფინანს
ების 
მოძიებას 

  

საჯარო შესყიდვები 

საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება,  143-ე 
მუხლის II პუნქტით 
და   144-ე და 145-ე 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სფეროში 
საკანონმდებლო 
ცვლილებების 
პროექტის 
მომზადება  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

საკანონმდებ
ლო 
ცვლილებები
ს პირველადი 
ვერსია 
შემუშავებუ
ლია  

ევროკავშირის 
ძირითადი 
მოთხოვნები 
ასახულია 
კანონის 
პროექტში 

სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

მუხლებით 
განსაზღვრული 
ღონისძიებების 
შესრულება 

შესაბამისი 
კანონქვემდებარე 
აქტების მომზადება  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

შემუშავებუ
ლი 
კანონქვემდე
ბარე აქტები  

 სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

 

საჯარო 
შესყიდვების 
სფეროში დავების 
განმხილველი 
ორგანოს 
ინსტიტუციური 
მოწყობის მიზნით 
წინადადებების 
შემუშავება  

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

საჯარო 
შესყიდვების 
სფეროში 
დავების 
განხილვის 
საბჭოს 
ინსტიტუციუ
რი 
რესტრუქტუ
რიზაციის 
გეგმა 
შემუშავებუ
ლია 

 სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ); 
ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო 
(USAID) 

 

თანამშრომლობა 
საუკეთესო პრაქტიკისა 
და მარეგულირებელი 
ჩარჩოს შესახებ 
გამოცდილების 
გაზიარებასა და 
ინფორმაციის გაცვლის 
გზით. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
მუხლი 149 
 

ტრენინგი 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
შესაბამისითანამშრ
ომლებისათვის 
(სააგენტო და ა. შ.)   

ადამიანური 
რესურსები 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოში 
შესაბამისი 
პირების 
გაზრდილი 
კვალიფიკაცი
ა 

გადამზადებუ
ლი 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა 

სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

ტრენინგი 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციების, 
ეკონომიკური 
ოპერატორებისა და 
სხვა 
დაინტერესებული 
მხარეებისათვის 

ადამიანური 
რესურსები 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოსა 
და სხვა 
სახელმწიფო 
შესყიდვებში 
ჩართული 
სუბიექტების 
თანამშრომლ
ების ცოდნის 
გაღრმავება 
ევროკავშირი
ს 
სახელწმიფო 
შესყიდვების 

შემსყიდველი 
ორგანიზაციებ
ის  
გადამზადებუ
ლი 
თანამშრომელე
ბის 
რაოდენობა 

სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

 2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო 
(USAID);  
 
მსოფლიო 
ბანკი (World 
Bank) 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

შესახებ  
დირექტივებ
ისა და 
შესაბამისი 
საუკეთესო 
პრაქტიკის 
კუთხით 

ინსტრუქციების, 
სახელმძღვანელოებ
ისა  და 
მითითებების 
შემუშავება და 
ელექტრონულად 
გამოცემა  

სხვა შესაბამისი 
ინსტრუქციე
ბი, 
მეთოდური 
მითითებები 
და 
სახელმძღვან
ელოები 
გამოცემული
ა 

გამოცემული 
ინსტრუქციებ,
ი მეთოდური 
მითითებები 
და 
სახელმძღვანე
ლოები  

სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

 2017  დონორი გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ); 
ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო 
(USAID); 
მსოფლიო 
ბანკი (World 
Bank) 

 

მხარეების მიერ 
ტენდერების შესახებ 
ინფორმაციის 
ეფექტიანი 
გავრცელების 
უზრუნველყოფა. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
მუხლი 148 
 

ერთიანი 
ელექტრონული 
სისტემის 
განახლება 

სხვა ინფორმაციის 
გაცვლა 
ხორციელდე
ბა ერთიანი 
ელექტრონუ
ლი სისტემის 
მეშვეობით 

განახლებული 
ერთიანი 
ელექტრონულ
ი სისტემა 

სახელმწიფ
ო 
შესყიდვებ
ის 
სააგენტო 

საჯარო 
რეესტრი 

2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია და შესაბამისობის შეფასება 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

სტანდარტების, 
ტექნიკური 
რეგლამენტების, 
მეტროლოგიის, 
ბაზრის 
ზედამხედველობის, 
აკრედიტაციისა და 
შესაბამისობის 
შეფასების 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 
ხელშეწყობა. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; 
კარი IV ; თავი 3 -  
ტექნიკური ბარიერები 
ვაჭრობაში, 
სტანდარტიზაცია, 
მეტროლოგია, 
აკრედიტაცია და 
შესაბამისობის შეფასება  

ეროვნული 
ეტალონების ბაზის 
განახლება, 
მეტროლოგიური 
ეტალონური 
ლაბორატორიების 
ახალი 
ხელსაწყოებით 
აღჭურვა 

ინფრასტრუქ
ტურა 

დაინტერესებ
ული 
მეწარმეებისა
თვის, 
ლაბორატორ
იებისათვის, 
მარეგულირე
ბელი 
ორგანოებისა
თვის ახალი 
და/ან 
გაფართოებუ
ლი 
სერვისების 
ხელმისაწვდ
ომობა 

ახალი 
ხელსაწყოებით 
აღჭურვილი 
მეტროლოგიუ
რი 
ლაბორატორიე
ბის 
რაოდენობა 

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017    

მეტროლოგის 
სფეროში 
განახლებული და 
აღჭურვილი 
პრიორიტეტული 
ეტალონური 
ლაბორატორიების 
საერთაშორისო 
აღიარებისათვის 
მომზადება 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

საერთაშორის
ოდ 
აღიარებული 
სერვისების 
ხელმისაწვდ
ომობის 
გაზრდა 
დაინტერესებ
ული 
პირებისათვი
ს 
მეტროლოგი
ის სფეროში  

საერთაშორისო 
დონეზე 
აღიარებული 
ლაბორატორიე
ბის 
რაოდენობის 
ეტაპობრივი 
ზრდა, CMC 
ჩანაწერები 
(დაკალიბრები
სა და 
გაზომვების 
შესაძლებლობე
ბი) 
 

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი; 
 
სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი განვითარების 
პროგრამა (CIB) 

აქტივობა 
გრძელდება 1 
წელზე მეტი 
პერიოდი 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

აკრედიტაციის 
სისტემის შემდგომი 
განვითარება 
ევროკავშირის 
საუკეთესო 
პრაქტიკის 
შესაბამისად 

სსხვა განხორციელ
ებულია 
ევროკავშირი
ს პროექტი - 
აკრედიტაცი
ის სისტემის 
შემდგომი 
განვითარება 
ევროკავშირი
ს საუკეთესო 
პრაქტიკის 
შესაბამისად 

პროექტის 
საბოლოო 
ანგარიში  

აკრედიტაც
იის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო – 
აკრედიტაც
იის 
ცენტრი 
(GAC) 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 დონორი ევროკავშირი  

აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანოს შემდგომი 
ინტეგრაცია 
ევროპის 
აკრედიტაციის 
თანამშრომლობაში 
(EA) 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

აკრედიტაცი
ის ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანოს 
მიერ 
გაცემული 
აკრედიტაცი
ის შედეგების 
აღიარება 

აკრედიტაციის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანოს და 
ევროპის 
აკრედიტაციის 
თანამშრომლო
ბას (EA) შორის 
გაფორმებული
ა 
ურთიერთაღია
რების 
შეთანხმება 

აკრედიტაც
იის 
ერთიანი 
ეროვნული 
ორგანო – 
აკრედიტაც
იის 
ცენტრი 
(GAC) 

ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

ვაჭრობაში ტექნიკური 
ბარიერების თავით 
განსაზღვრული 
საკანონმდებლო 
დაახლოების პროცესის 
გაგრძელება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV; 
თავი 3 -  ტექნიკური 
ბარიერები ვაჭრობაში, 
სტანდარტიზაცია, 
მეტროლოგია, 

ევროპის 
პარლამენტის და 
საბჭოს N 
2014/34/EU  
დირექტივასთან 
დაახლოების 
სამუშაოების 
დაწყება, რომელიც 
ეხება 
პოტენციურად 
ფეთქებად 
გარემოში 
გამოსაყენებელ 
მოწყობილობებსა 
და დამცავ 
სისტემებს 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

საქართველო
ს 
კანონმდებლ
ობა 
დაახლოებუ
ლია 
ევროკავშირი
ს 
კანონმდებლ
ობასთან 

მომზადებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტის  
პროექტი  

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სააგენტო 

2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

აკრედიტაცია და 
შესაბამისობის შეფასება  

ევროპის 
პარლამენტის და 
საბჭოს № 1999/5/EC 
დირექტივასთან 
დაახლოების 
დაწყება, რომელიც 
ეხება რადიო 
დანადგარებსა და 
სატელეკომუნიკაცი
ო ტერმინალურ 
დანადგარებს და 
მათი შესაბამისობის 
ორმხრივ აღიარებას 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

საქართველო
ს 
კანონმდებლ
ობის 
დაახლოება 
ევროკავშირი
ს 
კანონმდებლ
ობასთან 

მომზადებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტის 
პროექტი 

კომუნიკაც
იების 
ეროვნული 
კომისია  
 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო; 
 

2017 კომისიის 
ბიუჯეტი 

  

საერთაშორისო და 
ევროპული 
სტანდარტების 
საქართველოს 
სტანდარტებად 
მიღება; მათ შორის  
1999/5/EC  და 
2014/34/EU  
დირექტივებთან 
ჰარმონიზებული 
სტანდარტების 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

საერთაშორის
ო და 
ევროპულ 
სტანდარტებ
ზე 
ხელმისაწვდ
ომობის 
გაზრდა 

საქართველოს 
სტანდარტად 
მიღებული 
საერთაშორისო
/ევროპული 
სტანდარტების 
რაოდენობა 

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

სტანდარტიზაციის 
სფეროში ევროპის 
პარლამენტისა და 
საბჭოს N 1025/2012/ 
EU რეგულაციის 
ძირითად 
პრინციპებთან 
დაახლოება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ევროკავშირი
ს 
კანონმდებლ
ობასთან 
დაახლოება 

მომზადებული 
პროცედურები 
და  შიდა 
ნორმატიული 
დოკუმენტები  

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 
 

  

საერთაშორისო 
სტანდარტის ISO 
9001:2015-ის 
ძირითადი 
პრინციპების 
დანერგვა  
სტანდარტების 
დეპარტამენტში 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

დაინტერესებ
ული 
პირებისათვი
ს გაწეული 
მომსახურები
ს ხარისხის 
და 
ეფექტურობი
ს 

მომზადებული
ა შესაბამისი 
დოკუმენტები 

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი;  
 
დონორი 

ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB) 

აქტივობა 
გრძელდება 1 
წელზე მეტი 
პერიოდი 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

გაუმჯობესებ
ა 

დაინტერესებული 
მხარეების, მათ შორის, 
ეკონომიკური 
ოპერატორების, 
მომზადებისა და 
ადაპტაციის 
ხელშეწყობა 
ევროკავშირთან 
დაახლოებული 
კანონმდებლობის 
იმპლემენტაციისთვის. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; 
კარი IV; თავი 3 -  
ტექნიკური ბარიერები 
ვაჭრობაში, 
სტანდარტიზაცია, 
მეტროლოგია, 
აკრედიტაცია და 
შესაბამისობის შეფასება 

მცირე და საშუალო 
ბიზნესისთვის 
ტრენინგებისა და 
სემინარების 
ორგანიზება  

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 

ასოცირების 
შეთანხმებასა 
და  DCFTA-
სთან 
მიმართებაში 
სტანდარტებ
ისა და 
მეტროლოგი
ის  შესახებ, 
ცნობიერების 
ამაღლება  

ჩატარებული 
სემინარების/ტ
რეინინგების 
რაოდენობა 
 

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

 დონორი ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB) 

აქტივობა 
გრძელდება 1 
წელზე მეტი 
პერიოდი 

შესაბამისი 
სახელმწიფო 
ორგანოებისა და 
სააგენტოების 
მართვისთვის 
კადრების შემდგომი 
ტრენინგი. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; 
კარი IV; თავი 3 -  
ტექნიკური ბარიერები 
ვაჭრობაში, 
სტანდარტიზაცია, 

სტანდარტიზაციისა 
და მეტროლოგიის 
სფეროში 
თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

ადამიანური 
რესურსები 

ასოცირების 
შეთანხმების, 
მათ შორის 
DCFTA-ის 
იმპლემენტაც
იაში 
ჩართული 
თანამშრომლ
ების 
კვალიფიკაცი
ის ამაღლება 

ჩატარებული 
სემინარების/ტ
რეინინგების 
რაოდენობა 
 

სტანდარტ
ებისა და 
მეტროლოგ
იის 
ეროვნული 
სააგენტო 
(GEOSTM) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

 დონორი ევროკავშირის 
ყოვლისმომცვე
ლი 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
პროგრამა (CIB) 

აქტივობა 
გრძელდება 1 
წელზე მეტი 
პერიოდი 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

მეტროლოგია, 
აკრედიტაცია და 
შესაბამისობის შეფასება 

"ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სტრატეგიის 
განხორციელების 
გაგრძელება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; 
კარი IV ; თავი 3 -  
ტექნიკური ბარიერები 
ვაჭრობაში, 
სტანდარტიზაცია, 
მეტროლოგია, 
აკრედიტაცია და 
შესაბამისობის შეფასება  
 
 

 
საქართველოს 
კანონის - 
პროდუქტის 
უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი 
მიმოქცევის 
კოდექსის 
გადასინჯვა და 
მასში 
ცვლილებების 
შეტანა ბაზრის 
ზედამხედველობის 
განსახორციელებლა
დ 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

სამრეწველო 
და 
სამომხმარებ
ლო 
პროდუქტები
ს ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობისათვის 
შესაბამისი 
საკანონმდებ
ლო ბაზა 
შემუშავებუ
ლია  

საქართველოს 
კანონში -
პროდუქტის 
უსაფრთხოები
სა და 
თავისუფალი 
მიმოქცევის 
კოდექსის 
ცვლილებები 
დამტკიცებულ
ია და ასახავს 
ინსტიტუციურ
ი 
განვითარების 
გეგმითა და 
მრავალწლიან 
სამოქმედო 
გეგმის 
რეკომენდაციე
ბს. 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონიმიკი
სა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 პროექტი 
შემუშავებულ
ია და 
მიმდინარეობ
ს 
პროცედურებ
ი მისი 
საკანონმდებ
ლო 
ინიცირებისა
თვის 

 ტექნიკური და 
სამშენებლო 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს 
სტრუქტურული 
ცვლილების 
განხორციელება - 
ახალი 
სტრუქტურული 
ერთეულის შექმნა 
და ახალი 
თანამშრომლების  
აყვანა. 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

სააგენტოს 
გაზრდილი 
ინსტიტუციუ
რი 
შესაძლებლო
ბები 
ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობისათვის 

სააგენტოს 
სტრუქტურუ
ლი ცვლილება 
განხორციელებ
ულია, 
სააგენტოს 
დებულებაში 
ცვლილებები 
შეტანილია,  
ახალი 
დამატებითი 
თანამშრომლებ
ი აყვანილია. 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

  

 სააგენტოს ახალი 
სტრუქტურული 
ერთეულისათვის 
დამატებითი 
საოფისე ფართის 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

გაუმჯობესებ
ული შრომის 
პირობები და 
გარემო  

სააგენტოს 
ახალი 
სტრუქტურუ
ლი 
ერთეულისათვ
ის 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

მოწყობა და 
აღჭურვა 

დამატებითი 
საოფისე 
ფართი 
მოწყობილია 

სააგენტო 
(TCSA) 

ების 
სამინისტ
რო 

 ტექნიკური და 
სამშენებლო 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს 
კომპიუტერული 
აღჭურვილობის  
განახლება 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

სააგენტოს 
გაუმჯობესებ
ული 
ტექნიკური 
შესაძლებლო
ბები 

კომპიუტერუ
ლი 
აღჭურვილობა 
განახლებული
ა  
 

 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

  

 ზედამხედველობის 
ფარგლებში, 
ინსპექტირებების 
განსახორციელებლა
დ ნიმუშების 
აღების, და 
ზედაპირული 
შემოწმებისთვის 
(screening test) 
ტექნიკური 
საშუალებების 
შეძენა;   

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

სააგენტოს 
გაუმჯობესებ
ული 
ტექნიკური 
შესაძლებლო
ბები 

ინსპექტირებებ
ის 
განსახორციელ
ებლად 
ტექნიკური 
საშუალებები 
შეძენილია; 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

 შეძენა 
განხორციელ
დება 
პერიოდულა
დ 2017-2022 
წლებში 
დანერგილი  
დირექტივებ
ის შინაარსის 
შესაბამისად. 

 სააგენტოს ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
ყოველკვარტალური 
სამოქმედო 
გეგმების 
შემუშავება და 
დამტკიცება   

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

სააგენტოს 
საქმიანობის 
დაგეგმვის 
გაუმჯობესებ
ული 
პრაქტიკა 

სააგენტოს 
ხელმძღვანელ
ის შესაბამისი 
აქტით 
დამტკიცებულ
ია ბაზარზე 
ზედამხედველ
ობის 
მიმიდინარე 
წლის 
კვარტალური 
სამოქმედო 
გეგმები 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

 სააგენტოს 
საქმიანობის 
ყოველწლიუ
რი 
(კვარტალურ
ი) გეგმები 
შემუშავება 
ყოველწლიუ
რად 2022 
წლის 
ჩათვლით 

 სახელმძღვანელოებ
ის  /სამოქმედო 
ინსტრუქციის 
მომზადება ბაზრის 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობის 
პროცესის 

მომზადებული
ა 
სახელმძღვანე
ლოები/სამოქმ

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

დაძმობილების 
(Twinning-ის)  
პროექტის 
სახსრები 

აღნიშნული 
აქტივობის 
განხორციელ
ება 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ზედამხედველობის 
შესახებ შემდეგი 
მიმართულებით: 
საბაგირო გზები, 
ლიფტები, წნევაზე 
მომუშავე 
მოწყობილობები, 
წნევაზე მომუშავე 
მარტივი ჭურჭლები 
და საქვაბე 
დანადგარები 

შესაბამისობი
ს 
უზრუნველყ
ოფა 
ევროკავშირი
ს საუკეთესო 
პრაქტიკასთა
ნ 

ედო 
ინსტრუქციები 

ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

 
სხვა დონორი 
ორგანიზაციები
ს დახმარება 

დაგეგმილია 
2017 – 2018 
წლებში 

 ევროკავშირის 
შესაბამის 
დირექტივებთან/რე
გულაციებთან უკვე 
დაახლოებული 5 
ახალი მიდგომის 
დირექტივით 
დაფარული 
სექტორებისათვის 
რისკის/საფრთხის 
ანალიზის 
პროცედურის 
შემუშავება და 
დანერგვა 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

სააგენტოში 
რისკის 
შეფასება 
ხორციელდე
ბა საუკეთესო 
ევროპული 
პრაქტიკის 
შესაბამისად 

შემუშავებული
ა და 
მთავრობის 
დადგენილები
თ 
დამტკიცებულ
ია 
რისკის/საფრთ
ხის ანალიზის 
პროცესის 
განმსაზღვრელ
ი ტექნიკური 
რეგლამენტი 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  დაძმობილების 
(Twinning-ის)  
პროექტის 
სახსრები 
 
სხვა დონორი 
ორგანიზაციები
ს 

აქტივობის 
განხორციელ
ება 
დაგეგმილია 
2017 – 2018 
წლებში 

 ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
განხორციელება 
შემდეგი 
სფეროებისთვის: 
წნევაზე მომუშავე 
მოწყობილობები, 
წნევაზე მომუშავე 
მარტივი ჭურჭლები 
და საქვაბე 
დანადგარები. 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

გაზრდილი 
უსაფრთხოებ
ა 
ინდუსტრიუ
ლი და 
სამომხმარებ
ლო 
პროდუქტები
ს სფეროში 

განხორციელებ
ულია 
შესაბამისი  
შემოწმებები 
და 
შედგენილია   
შესაბამისი 
ოქმები 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

 ღონისძიების 
განხორციელ
ება 
დამოკიდებუ
ლია 
პროდუქტის 
უსაფრთხოებ
ისა და 
თავისუფალი 
მიმოქცევის 
კოდექსში 
შესაბამისი 
ცვლილებები
ს შეტანაზე 

 მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის 
ორგანიზაციებთან 

საზოგადოებ
რივი 

საზოგადოებ
ის 
გაუმჯობესებ

ჩატარებულია 
შესაბამისი 
შეხვედრები 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

 აქტივობის 
განხორციელ
დება 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

და ბიზნეს 
ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობის 
ჩამოყალიბება 
ბაზრის 
ზედამხედველობის 
ცნობიერების 
გაზრდის მიზნით 

ცნობიერების 
ამაღლება 

ული 
აღქმადობა 
ბაზრის 
ზედამხედვე
ლობის 
პროცესის 
შესახებ   

(შეხვედრების 
რაოდენობა) 
მიზნობრივი 
ბაზრის 
წარმომადგენ
ლებთან და 
მომხმარებელ
თა უფლებების 
დაცვის 
ორგანიზაციებ
თან 
 

ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

პერიოდულა
დ 2017-2022 
წლებში 
დანერგილი  
დირექტივებ
ის შინაარსის 
შესაბამისად. 

 საბაჟო ორგანოებსა 
და სააგენტოს 
წარმომადგენლების
გან ერთობლივი 
სამუშაო ჯგუფის 
შექმნა, რომელიც 
შეიკრიბება 
რეგულარულად 
საქართველოში 
იმპორტირებული 
პროდუქტების 
ბაზარზე 
ზედამხედველობის  
ხელშეწყობის 
მიზნით. 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

გაუმჯობესებ
ული 
ბაზარზე 
ზედამხედვე
ლობა  

სამუშაო 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

 აქტივობის 
განხორციელ
დება 
პერიოდულა
დ 2017-2022 
წლებში 
დანერგილი  
დირექტივებ
ის შინაარსის 
შესაბამისად. 

 ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციებში 
(როგორიცაა 
მაგალითად 
PROSAFE) 
გაწევრიანების 
შესაძლებლობების 
ანალიზი 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

ბაზრის 
ზედამხედვე
ლობის 
სფეროში 
საერთაშორის
ო და 
რეგიონალურ
ი 
ორგანიზაციე
ბის შესახებ 
ინფორმირებ
ა 

გაწევრიანების
თვის საჭირო 
ანალიზი 
ჩატარებულია 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ
ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

  

 სათანადო 
ლაბორატორიების 
იდენტიფიცირება, 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

გაუმჯობესებ
ული 
ბაზარზე 

იდენტიფიცირ
ებულია 

ტექნიკური 
და 
სამშენებლ

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ

2017 სააგენტოს 
ბიუჯეტი 

 აქტივობის 
განხორციელ
დება 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

რომლებსაც 
შეეძლებათ 
შესაბამისი 
ტექნიკური 
კვლევების 
ჩატარება 

ზედამხედვე
ლობის 
პროცესი 

ლაბორატორიე
ბი 

ო 
ზედამხედ
ველობის 
სააგენტო 
(TCSA) 

ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

პერიოდულა
დ 2017-2022 
წლებში 
დანერგილი  
დირექტივებ
ის შინაარსის 
შესაბამისად. 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები 

ორივე მხარის 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების 
მაღალ დონეზე დაცვის 
უზრუნველყოფა და ამ 
უფლებების 
დაცვისთვის 
შესაბამისი 
მექანიზმების 
შემოღება.         
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 9 - 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებები  
 

საქართველოს 
კანონმდებლობის 
ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთა
ნ დაახლოება 
ასოცირების 
შეთანხმებით 
აღებული 
ვალდებულებების 
შესაბამისად.  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
სფეროში 
საქართველო
ს 
კანონმდებლ
ობა 
დაახლოვებუ
ლია 
შესაბამის 
ევროკავშირი
ს 
კანონმდებლ
ობასთან. 
 

მიღებული 
საკანონმდებლ
ო 
ცვლილებები 

სსიპ -
ინტელექტ
უალური 
საკუთრები
ს 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტ
ი“ 
 

საქართვე
ლოს 
ეკონომიკ
ისა და 
მდგრადი 
განვითარ
ების 
სამინისტ
რო 

2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 
 

 ცვლილებათა 
პაკეტი 
მომზადებუ
ლია და 
მიმდინარეობ
ს 
შემაჯამებელ
ი განხილვები 

ინტელექტუალური 
საკუთრების 
უფლების 
დარღვევის 
ფაქტების შესახებ 
მტკიცებულების 
მოპოვების 
შესაძლებლობაზე 
(ფაქტების 
კონსტატაცია) 
საზოგადოებრივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 
 

საზოგადოება 
ინფორმირებ
ულია 
მომსახურები
ს 
აღნიშნული 
ფორმის 
შესახებ,  

ჩატარებულია 
მედია - 
სემინარი; 
გავრცელებულ
ია მინიმუმ 
1,000 
ტრიპლეტი 
აღსრულების 
ეროვნულ 
ბიუროსა და 
იუსტიციის 
სახლებში 
 

აღსრულებ
ის 
ეროვნული 
ბიურო 
(იუსტიციი
ს 
სამინისტრ
ო) 
 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 
 

 აქტივობა 
განგრძობადი 
ხასიათისაა. 
საჭიროა 
შესაძლებლო
ბების შესახებ 
საზოგადოებ
ის 
პერიოდული-
მუდმივი 
ინფორმირება
. 
 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

აღსრულების კუთხით, 
შესაბამისი 
სამთავრობო  ან 
აღმასრულებელი 
უწყებების 
კომპეტენციის 
გაძლიერება, ისევე, 
როგორც სასამართლო 
სისტემის 
გამართულად 
ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფა, რათა 
გარანტირებულ იქნას 
უფლების 
მფლობელობისათვის 
მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა და 
სანქციების ეფექტური 
იმპლემენტაცია. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 9 - 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებები 
 

შესაბამისი 
სამთავრობო  ან 
აღმასრულებელი 
უწყებების 
წარმომადგენლების
ათვის, 
მოსამართლეებისათ
ვის და 
ადვოკატებისათვის 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
უფლებებთან 
დაკავშირებულ 
საკითხზე 
ტრენინგების 
ჩატარება. 
 

ადამიანური 
რესურსები 
 

ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
სფეროში  
შესაბამისი 
სამთავრობო  
ან 
აღმასრულებ
ელი 
უწყებების 
წარმომადგენ
ლების, 
მოსამართლე
თა და 
ადვოკატთა 
ამაღლებული 
კვალიფიკაცი
ა  და 
ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
სფეროში 
სასამართლო 
სისტემის 
გაუმჯობესებ
ული 
მუშაობა. 
 

ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა  
 

სსიპ -
ინტელექტ
უალური 
საკუთრები
ს 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტ
ი“ 
 

 2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 
 

ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
სავაჭრო 
სამართლის 
განვითარების 
პროგრამა 
(CLDP);  
 
სხვა დონორი 
ორგანიზაციები 
 

 

სსიპ -
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
ეროვნული ცენტრის - 
„საქპატენტის“ 
გამართულად 
ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფა, რათა 
გარანტირებულ იქნას 
სამრეწველო 
საკუთრების 
უფლებებისა და 
საავტორო უფლებების 
დაცვა; მესამე ქვეყნების 

საქპატენტის 
თანამშრომელთათვ
ის ტრეინინგებისა 
და სამუშაო 
შეხვედრების 
გამართვა; მესამე 
ქვეყნების 
მთავრობებსა და 
სამრეწველო 
ასოციაციებთან 
ორმხრივი 
შეხვედრების, 
სამუშაო 
შეხვედრებისა და 

ადამიანური 
რესურსები 

გაძლიერებუ
ლია 
საქპატენტის 
ადამიანური 
და 
ინსტიტუციო
ნალური 
რესურსების 
გაძლიერება, 
რაც 
შესაძლებელს 
გახდის უკეთ 
შეასრულოს 
მისი 

ტრენინგების, 
სამუშაო 
შეხვედრებისა  
და 
სემინარების 
რაოდენობა.   
 

სსიპ -
ინტელექტ
უალური 
საკუთრები
ს 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტ
ი“ 
  

 2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 
 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

მთავრობებსა და 
სამრეწველო 
ასოციაციებთან 
თანამშრომლობის 
გაფართოვება.   
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 9 - 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებები 
 

სემინარების 
ორგანიზება., რათა 
გაზიარებულ იქნას 
განვითარებული 
ქვეყნების 
საუკეთესო 
პრაქტიკა და 
გამოცდილება.   
 

ძირითადი 
ფუნქციები 
(სამრეწველო 
საკუთრების 
უფლებების 
და საავტორო 
უფლებების 
დაცვა).  
 

ინტელექტუალური 
საკუთრებისა და 
სამრეწველო 
საკუთრების დაცვის 
სფეროში 
საზოგადოებრივი 
ცნობიერების 
ამაღლებისაკენ 
მიმართული 
ღონისძიებების 
განხორციელება და 
უფლების 
მფლობელებთან 
ეფექტური დიალოგის 
უზრუნველყოფა. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 9 - 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებები 
 
 

სემინარებისა და 
სამუშაო 
შეხვედრების 
ჩატარება 
საზოგადოებრივი 
ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით. 
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 
 

ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
სფეროში 
საზოგადოებ
ის 
ცნობიერება 
ამაღლებული
ა 

200-300 
გადამზადებუ
ლი  
პირი 
 

სსიპ -
ინტელექტ
უალური 
საკუთრები
ს 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტ
ი“ 
 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 
 

  

საინფორმაციო 
ხასიათის 
ბიულეტენებისა და 
ბუკლეტების 
დაბეჭდვა 
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 

მომზადებუ
ლი 
საინფორმაცი
ო ხასიათის 
ბიულეტენებ
ი, 
ბუკლეტები 
და სხვა 
მასალები 
ხელს 
შეუწყობს 
ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
სფეროში 
საზოგადოებ
რივი 

დაახლოებით, 
15000 
ერთეულით 
გამოცემული 
საინფორმაციო 
ხასიათის 
მასალები. 
 

სსიპ -
ინტელექტ
უალური 
საკუთრები
ს 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტ
ი“ 
 

 2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 
 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ცნობიერების 
ამაღლებას. 
 

კონტრაფაქციისა და 
პირატობის 
წინააღმდეგ ეფექტური 
ღონისძიებების 
განხორციელება, მათ 
შორის 
განხორციელებული 
ღონისძიებების 
თაობაზე 
სტატისტიკური 
მონაცემების წარმოება 
და მხარეთა შორის 
გაზიარება.  
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 9 - 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებები  

ინტელექტუალური 
საკუთრების 
უფლებების 
მფლობელთათვის 
და 
დაინტერესებული 
პირებისათვის 
სამუშაო 
შეხვედრებისა და 
სემინარების 
ჩატარება 
ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით; 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
უფლებების 
აღსრულების 
უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო 
საბჭოსთან  
ორმხრივი 
შეხვედრების 
გამართვა;  
კონტრაფაქციისა და 
პირატობის 
წინააღმდეგ 
განხორციელებული 
ქმედებების 
თაობაზე 
სტატისტიკური 
მონაცემების 
გაზიარება მხარეებს 
შორის.  
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება; 
სხვა. 

კონტრაფაქცი
ისა და 
პირატობის 
წინააღმდეგ 
ბრძოლის 
გაზრდილი 
ეფექტურობა; 
საზოგადოებ
ის 
ამაღლებული 
ცნობიერება  
შესაბამისი 
სტატისტიკუ
რი 
მონაცემების 
არსებობა  

ინტელექტუა
ლური 
საკუთრების 
უფლებების 
მფლობელთათ
ვის და 
დაინტერესებუ
ლი 
პირებისათვის 
ორგანიზებულ
ი სამუშაო 
შეხვედრებისა 
და 
ტრენინგების 
რაოდენობა. 
 

სსიპ -
ინტელექტ
უალური 
საკუთრები
ს 
ეროვნული 
ცენტრი - 
„საქპატენტ
ი“ 
 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

კონკურენცია 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

კონკურენციის 
სააგენტოს 
ინსტიტუციური 
ჩარჩოსა და შესაბამისი 
ადმინისტრაციული 
შესაძლებლობების  
შესაბამისი 
კანონმდებლობის 
ეფექტიანი 
იმპლემენტაციის 
გარანტირების 
უზრუნველყოფა, ისევე 
როგორც 
კონკურენციის 
სფეროსა და მასთან 
დაკავშირებული 
კანონმდებლობების 
აღსრულების ნაწილში 
დიალოგის გაღრმავება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების, კარი IV, 
თავი 10 - კონკურენცია 

კონკურენციის 
პოლიტიკის 
ადვოკატირება, 
საჯარო და კერძო 
სექტორის 
წარმომადგენლების
ათვის 
ინფორმაციული 
შეხვედრებისა და 
სემინარების 
ჩატარება  
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 
 

საჯარო და 
კერძო 
სექტორის 
გაზრდილი 
ინფორმირებ
ულობა  
 

ჩატარებული 
საინფორმაციო 
შეხვედრებისა 
და 
სემინარების 
რაოდენობა 

სსიპ - 
კონკურენც
იის 
სააგენტო  
 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი; 
 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას. 
 

ევროპის 
რეკონსტრუქცი
ისა და 
განვითარების 
ბანკი (EBRD) 
 

 

კონკურენციის 
სააგენტოს 
თანამშრომლებისთ
ვის ტრენინგებისა 
და სასწავლო 
ვიზიტების 
ორგანიზება 
კონკურენციის 
პოლიტიკის 
სხვადასხვა თემაზე  
 

ადამიანური 
რესურსები 
 

კონკურენციი
ს სააგენტოს 
თანამშრომე
ლთა 
ამაღლებული 
კვალიფიკაცი
ა 
 

ჩატარებული 
ტრენინგებისა 
და 
კვალიფიკაციი
ს 
ასამაღლებელი 
სხვა 
ღონისძიებები
ს რაოდენობა 
და მონაწილე 
თანამშრომლებ
ის რაოდენობა  

სსიპ - 
კონკურენც
იის 
სააგენტო  
 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი; 
 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას.  
 

ევროკავშირის 
წარმომადგენლ
ობა 
საქართველოში
; ეკონომიკური 
თანამშრომლობ
ისა და 
განვითარების 
ორგანიზაცია - 
(OECD);  
უნგრეთის 
კონკურენციის 
ორგანო (GVH); 
უნგრეთის 
კონკურენციის 
რეგიონალური 
ცენტრი (RCC)  

 

მომსახურებით ვაჭრობა 

საშუამავლო 
მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებით 
განსაზღვრული 
ზომების გატარების 
უზრუნველყოფა 

ელექტრონული 
კომერციის კანონის 
პროექტის 
შემუშავება და 
ევროკავშირთან 
ელექტრონული 
კომერციის სფეროს 
შემდგომი 
განვითარების 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ევროპული 
რეგულაციებ
ის შესაბამისი 
ელექტრონუ
ლი 
კომერციის 
სამართლებრ
ივი ბაზის 
შემუშავება 

შემუშავებული 
საქართველოს 
კანონის 
პროექტი 
"ელექტრონუ
ლი კომერციის 
შესახებ"  

საქართველ
ოს 
ეკონომიკი
სა და 
მდგრადი 
განვითარე
ბის 
სამინისტრ
ო 

 2017 დონორი ამერიკის 
შეერთებული 
შტატების 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტო 
(USAID) 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 129 
 
 

საკითხებზე 
თანამშრომლობის 
გაგრძელება 

მომსახურებებით 
ვაჭრობის შემდგომი 
ლიბერალიზაციის 
მიზნით საქართველოს 
კანონმდებლობის 
ეტაპობრივი 
დაახლოება  
ევროკავშირის 
შესაბამის 
კანონმდებლობასთან.  
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 103; დანართი 
XV-C, საფოსტო და  
საკურიერო 
მომსახურებასთან 
დაკავშირებული 
წესები. 

"ფოსტის შესახებ" 
საქართველოს 
კანონის პროექტის 
მოდიფიცირება/დახ
ვეწა, მისი 
თანამდევი 
კანონპროექტების 
შემუშავება და 
საქართველოს 
პარლამენტში 
წარდგენა  
 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

შემუშავებუ
ლია 
ევროპული 
საუკეთესო 
პრაქტიკის 
შესაბამისი 
საფოსტო 
სფეროს 
სამართლებრ
ივი ბაზა. 
საფოსტო 
ბაზრის 
განვითარები
ს 
ხელშეწყობა. 

საქართველოს 
კანონის 
პროექტი 
"ფოსტის 
შესახებ" 
წარდგენილია 
საქართველოს 
პარლამენტში  
 
 
 
 
 
 
 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკი
სა და 
მდგრადი 
განვითარე
ბის 
სამინისტრ
ო 

 2017   დონორი ევროპის 
რეკონსტრუქცი
ისა და 
განვითარების 
ბანკი (EBRD) 

 

უნივერსალური 
საფოსტო 
მომსახურებებისა და 
საფოსტო სფეროს 
პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებების 
შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით 
გამოცდილების და 
ინფორმაციის 
გაზიარება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 

სამთავრობო 
უწყებებსა და 
სფეროში ჩართულ 
სუბიექტებთან 
უნივერსალური 
საფოსტო 
მომსახურებების და 
საფოსტო სფეროს 
პოლიტიკის 
ძირითადი 
მიმართულებების 
შესახებ 
ცნობიერების 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 

ამაღლებული 
საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერება 
საფოსტო 
ბაზრის 
შესახებ. 

ჩატარებული 
საჯარო 
განხილვების 
რაოდენობა და 
მასში 
მონაწილე 
სუბიექტების 
რაოდენობა 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკი
სა და 
მდგრადი 
განვითარე
ბის 
სამინისტრ
ო 

 2017  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი; 
საჭიროებ
ს 
დამატები
თი 
დაფინანს
ების 
მოძიებას  
 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, კარი IV, 
თავი 6 - დაფუძნება, 
მომსახურებით 
ვაჭრობა და 
ელექტრონული 
კომერცია 

ამაღლების მიზნით 
საჯარო განხილვის 
მოწყობა.  

საქართველოს 
კანონმდებლობის 
დაახლოება 
ასოცირების 
შეთანხმებით 
გათვალისწინებულ 
ევროკავშირის 
შესაბამის 
კანონმდებლობასთან. 
 საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების; კარი IV , 
დანართი XV-B; 
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურეობისათვის 
განსაზღვრული წესები 
 
 
 

საქართველოს 
არსებულ 
კანონმდებლობასა 
და პირადი 
ცხოვრების 
კონფიდენციალურო
ბისა და 
ელექტრონული 
კომუნიკაციების 
შესახებ 
დირექტივას შორის 
არსებული 
შეუსაბამობების 
შესაბამისად 
კანონქვემდებარე 
აქტებში 
ცვლილებების 
პროექტის 
მომზადება. 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

საქართველო
ს 
კანონმდებლ
ობა 
დაახლოვებუ
ლია 
შესაბამის 
ევროპულ 
კანონმდებლ
ობასთან 

მომზადებული 
ცვლილებების 
პროექტი 

კომუნიკაც
იების 
ეროვნული 
კომისია 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

საქართველოს 
კანონმდებლობის 
2002 წლის 7 მარტის 
ავტორიზაციის 
შესახებ 
დირექტივასთან 
დაახლოვების 
მიზნით  
ცვლილებების 
პროექტის 
მომზადება. 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

საქართველო
ს 
კანონმდებლ
ობა 
დაახლოვებუ
ლია 
შესაბამის 
ევროპულ 
კანონმდებლ
ობასთან 

მომზადებული 
ცვლილებების 
პროექტი 

კომუნიკაც
იების 
ეროვნული 
კომისია 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

საქართველოს 
კანონმდებლობასა 
და დაშვების 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

საქართველო
ს 
კანონმდებლ

მომზადებული
ცვლილებების 
პროექტი 

კომუნიკაც
იების 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

შესახებ დირექტივას 
შორის  არსებული 
შეუსაბამობების 
შესაბამისი 
ცვლილებების 
პროექტის 
მომზადება. 

ობა 
დაახლოვებუ
ლია 
შესაბამის 
ევროპულ 
კანონმდებლ
ობასთან 

ეროვნული 
კომისია 

საქართველოს 
კანონმდებლობასა 
და  ჩარჩო 
დირექტივას შორის  
არსებული 
შეუსაბამობების 
შესაბამისი 
ცვლილებების 
პროექტის 
მომზადება. 
 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

საქართველო
ს 
კანონმდებლ
ობა 
დაახლოვებუ
ლია 
შესაბამის 
ევროპულ 
კანონმდებლ
ობასთან 

მომზადებული
ცვლილებების 
პროექტი 

კომუნიკაც
იების 
ეროვნული 
კომისია 

 2017 სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  

საქართველოს 
კანონმდებლობის  
შედარება 2002 
წლის 7 მარტის 
ევროპარლამენტისა 
და საბჭოს 
2002/22/EC 
დირექტივასთან 
უნივერსალური 
მომსახურებებისა 
და ელექტრონულ 
საკომუნიკაციო 
ქსელებსა და 
მომსახურებებთან 
დაკავშირებით 
მომხმარებელთა 
უფლებების შესახებ 
(უნივერსალური 
მომსახურების 
შესახებ დირექტივა), 
რომელიც 
შესწორდა 
2009/136/EC 
დირექტივით. 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 
 

კანონმდებლ
ობის და 
ასოცირების 
შეთანხმებით 
გათვალისწინ
ებული 
დირექტივის 
მიმოხილვა/ 
შედარება.  

შეუსაბამობები
ს შესახებ 
მომზადებული 
ანგარიში 

კომუნიკაც
იების 
ეროვნული 
კომისია 

 2017  სსიპ-ის 
ბიუჯეტი 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ენერგეტიკა 

დამოუკიდებელი 
მარეგულირებელი 
უწყებების შექმნა, 
რომელიც აღჭურვილი 
იქნება ბუნებრივი 
აირისა და 
ელექტროენერგიის 
ბაზრების 
რეგულირების 
უფლებით. ეს 
მარეგულირებელი 
უწყება უნდა იყოს 
იურიდიულად 
განცალკევებული და 
ფუნქციონალურად 
დამოუკიდებელი 
ერთეული სხვა 
ნებისმიერი საჯარო 
თუ კერძო 
საწარმოსაგან, ბაზარის 
მონაწილისა თუ 
ოპერატორისაგან. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 215; პარაგრაფი 
1.მარეგულირებელი 
უწყებები 

 ერთიანი 
საბუღალტრო-
სააღრიცხვო 
სისტემის მიღება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ენერგეტიკუ
ლი 
სექტორის, 
ბაზრის 
მონაწილეები
ს ეფექტიან 
რეგულირება
, ქსელის 
განვითარები
ს, მართვის, 
ხელმისაწვდ
ომობისა და 
უსაფრთხო 
სარგებლობი
ს 
პროცედურებ
ისა და 
პირობების 
დანერგვა 

სემეკის მიერ 
დამტკიცებულ
ი ერთიანი 
საბუღალტრო - 
სააღრიცხვო 
სისტემა 

ენერგეტიკ
ისა და 
წყალმომარ
აგების 
მარეგული
რებელი 
ეროვნული 
კომისია 
(სემეკი) 

საქართვე
ლოს 
ენერგეტი
კის 
სამინისტ
რო 

 სემეკის 
ბიუჯეტი 

 

 

ენერგეტიკული 
ტრანსპორტირების 
სისტემებზე დაშვება 
და ვაჭრობის 
ხელშეწყობა. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 

ენერგეტიკული 
ბაზრების 
მონიტორინგის 
წესების 
მიმოხილვის 
პირველადი 
ვერსიის მომზადება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ენერგეტიკუ
ლი 
სექტორის, 
ბაზრის 
მონაწილეები
ს ეფექტიანი 
რეგულირება
, ქსელის 
განვითარები

მომზადებული 
მარეგულირებ
ელი აუდიტის 
წესების 
მიმოხილვის 
პირველადი 
ვერსია 

ენერგეტიკ
ისა და 
წყალმომარ
აგების 
მარეგული
რებელი 
ეროვნული 
კომისია 
(სემეკი) 

საქართვე
ლოს 
ენერგეტი
კის 
სამინისტ
რო 

2017 დონორი Twinning  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 217 
 
 
 

ს, მართვის, 
ხელმისაწვდ
ომობისა და 
უსაფრთხო 
სარგებლობი
ს 
პროცედურებ
ისა და 
პირობების 
დანერგვა 

მარეგულირებელი 
აუდიტის წესების 
მიმოხილვის 
პირველადი 
ვერსიის მომზადება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ენერგეტიკუ
ლი 
სექტორის, 
ბაზრის 
მონაწილეები
ს 
ეფექტიანი 
რეგულირება
, 
ქსელის 
განვითარები
ს, 
მართვის, 
ხელმისაწვდ
ომობისა 
და 
უსაფრთხო 
სარგებლობი
ს 
პროცედურებ
ისა და 
პირობების 
დანერგვა 

მომზადებული 
მარეგულირებ
ელი აუდიტის 
წესების 
მიმოხილვის 
პირველადი 
ვერსია 

ენერგეტიკ
ისა და 
წყალმომარ
აგების 
მარეგული
რებელი 
ეროვნული 
კომისია 
(სემეკი) 

საქართვე
ლოს 
ენერგეტი
კის 
სამინისტ
რო 

2017 დონორი Twinning  

 
ელექტროენერგიის 
მიწოდების 
საიმედოობის 
წესების მომზადება 
და მიღება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ენერგეტიკუ
ლი 
სექტორის, 
ბაზრის 
მონაწილეები
ს ეფექტიან 
რეგულირება
, ქსელის 
განვითარები

სემეკის მიერ 
დამტკიცებულ
ი 
ელექტროენერ
გიის 
მიწოდების 
საიმედოობის 
წესები 

ენერგეტიკ
ისა და 
წყალმომარ
აგების 
მარეგული
რებელი 
ეროვნული 
კომისია 
(სემეკი) 

საქართვე
ლოს 
ენერგეტი
კის 
სამინისტ
რო 

 სემეკის 
ბიუჯეტი 

 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ს, მართვის, 
ხელმისაწვდ
ომობისა და 
უსაფრთხო 
სარგებლობი
ს 
პროცედურებ
ისა და 
პირობების 
დანერგვა 

ელექტროენერგიის 
გადამცემ ქსელზე 
მიერთების 
სტანდარტული 
პირობების 
დამტკიცება 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ენერგეტიკუ
ლი 
სექტორის, 
ბაზრის 
მონაწილეები
ს ეფექტიანი 
რეგულირება
, ქსელის 
განვითარები
ს, მართვის, 
ხელმისაწვდ
ომობისა და 
უსაფრთხო 
სარგებლობი
ს 
პროცედურებ
ისა და 
პირობების 
დანერგვა 

სემეკის მიერ 
დამტკიცებულ
ი 
ელექტროენერ
გიის გადამცემ 
ქსელზე 
მიერთების 
სტანდარტულ
ი პირობები 

ენერგეტიკ
ისა და 
წყალმომარ
აგების 
მარეგული
რებელი 
ეროვნული 
კომისია 
(სემეკი) 

საქართვე
ლოს 
ენერგეტი
კის 
სამინისტ
რო 

 სემეკის 
ბიუჯეტი 

 

 

ოპერატორების 
ვალდებულებები 
ტრანზიტთან 
მიმართებაში. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 214 

ავარიული 
სიტუაციების 
საგანგებო ზომების 
შემუშავების 
საკოორდინაციო 
ჯგუფის მუშაობის 
ხელშეწყობა  

სხვა საგანგებო 
სიტუაციებში 
გადამცემი 
ქსელის 
ოპერატორებ
თან 
კოორდინირე
ბული 
მუშაობა 

ჩატარებული 
მინიმუმ 2 
შეხვედრა 

საქართველ
ოს 
ენერგეტიკ
ის 
სამინისტრ
ო 

  სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

 

ჯგუფი 
შეიქმნა 2016 
წელს, მაგრამ 
მან უნდა 
გააგრძელოს 
სამომავლოდ 
სამუშაოების 
ჩატარება, 
რაც 
გულისხმობს 
საგანგებო 
სიტუაციებში 
გადამცემი 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ქსელის 
ოპერატორებ
თან 
კოორდინირე
ბულ 
მუშაობას. 

ენერგიის 
ტრანსპორტირების 
საშუალებებზე, ასევე 
თხევადი ბუნებრივი 
აირისა და სასაწყობო 
საშუალებებზე მესამე 
მხარის დაშვების 
სისტემის 
განხორციელება, 
რომელიც ვრცელდება 
ყველა მომხმარებელზე 
და არის გამჭვირვალე, 
ობიექტური და 
არადისკრიმინაციული. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 217  

მონაცემთა 
შეგროვებისა და 
კონტროლის 
სისტემის (SCADA) 
პროგრამის 
განახლება 

სხვა გაუმჯობესებ
ული 
ელექტროენე
რგეტიკული 
სისტემის 
მართვა/კონტ
როლი, რაც 
ხელს 
შეუწყობს 
ქსელზე 
ხელმისაწვდ
ომობას 

განახლებული 
მონაცემთა 
შეგროვებისა 
და 
კონტროლის 
სისტემის 
(SCADA)  
პროგრამა 

სს 
„საქართვე
ლოს 
სახელმწიფ
ო 
ელექტროს
ისტემისა“ 
(სსე) 

საქართვე
ლოს 
ენერგეტი
კის 
სამინისტ
რო 

 დონორი მსოფლიო 
ბანკი (World 
Bank) 

 

ენერგეტიკული 
ბაზრების ოპერირება 
კონკურენტული, 
უსაფრთხო და 
ეკოლოგიურად 
მდგრადი პირობების 
მისაღწევად საწარმოთა 
დისკრიმინაციისა არ 
დაშვება და მათ 
უფლებებსა თუ 
ვალდებულებებთან 
მიმართებაში. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 

პირველი ეტაპის 
დაწყება, იმ 
გარემოებების 
შესწავლა რომელიც 
გავლენას იქონიებს 
კონკურენტული 
ელექტროენერგეტი
კული ბაზრის 
შექმნაზე  

სხვა კონკურენტუ
ლი 
ელექტროენე
რგეტიკული 
ბაზრის 
შექმნა და 
ევროკავშირი
ს 
კანონმდებლ
ობისა და 
რეგიონულ 
ელექტროენე
რგეტიკულ 
ბაზრებთან 
დაახლოება 

შემუშავებული 
ბაზრის ახალი 
მოდელის  

საქართველ
ოს 
ენერგეტიკ
ის 
სამინისტრ
ო 

 2017 დონორი ევროპის 
განვითარებისა 
და 
რეკონსტრუქცი
ის ბანკი 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 216; პარაგრაფი 
1 
 

გარემოს დაცვა 

ტყის მდგრადი 
მართვის შედეგად 
წარმოებული ხე-ტყის 
ნაწარმით ვაჭრობის 
ხელშეწყობა, რომელიც 
მიღებულია 
მწარმოებელი ქვეყნის 
ადგილობრივი 
კანონმდებლობისა და 
შესაბამისი ორმხრივი 
თუ რეგიონალური 
ხელშეკრულებების 
სრული დაცვით;  
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 233; პარაგრაფი 
2, a 
 
 

საქართველოს 
კანონის "ტყის 
კოდექსის" 
საბოლოო ვერსიის 
შემუშავება  

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ტყის 
მდგრადი 
მართვა 
ხორციელდე
ბა 
სამართლებრ
ივი 
მექანიზმების
ა და 
უფლებამოსი
ლებათა 
ეფექტური 
გამიჯვნის 
გზით; 
 
გაუმჯობესებ
ულია 
ტყეების 
რაოდენობრი
ვი და 
ხარისხობრივ
ი 
მაჩვენებლებ
ი  

შემუშავებული 
ტყის კოდექსის 
საბოლოო 
ვერსია 
 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სსიპ 
ეროვნულ
ი სატყეო 
სააგენტო 

2017 დონორი მსოფლიო 
ბანკი (World 
Bank) 

 

ტყის ახალი 
კოდექსის 
თანმდევი 
საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე 
ნორმატიული 
აქტების - "ტყით 
სარგებლობის წესი", 
"ტყის აღრიცხვისა 
და მონიტორინგის 
წესი" და "ტყის 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

ტყით 
სარგებლობი
ს, ტყის 
მოვლის, 
აღდგენის, 
აღრიცხვის, 
დაგეგმვისა 
და 
მონიტორინგ
ის 
საკითხების 

შემუშავებული 
კანონქვემდება
რე 
ნორმატიული 
აქტები 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სსიპ 
ეროვნულ
ი სატყეო 
სააგენტო 

2017 დონორი მსოფლიო 
ბანკი (World 
Bank);  
 
გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

დაცვის, მოვლის და 
აღდგენის წესი" 
საბოლოო 
პროექტების 
შემუშავება 

დარეგულირ
ება  

სატყეო რეფორმის 
სტრატეგიისა და 
სამოქმედო გეგმის 
საბოლოო 
პროექტების 
შემუშავება 

პოლიტიკის 
ჩარჩო 

სატყეო 
სექტორში 
არსებული 
პრობლემები
ს გადაჭრის 
გზები 
განსაზღვრუ
ლია 

შემუშავებული
ა სტრატეგიისა 
და სამოქმედო 
გეგმის 
საბოლოო 
პროექტები 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

  2017 დონორი გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

 

ტყის მდგრადი 
მართვის შედეგად 
მიღებული მერქნისა 
და სამერქნე მასალის 
მოხმარების ზომების 
შესახებ ინფორმაციის 
გაცვლა და საჭიროების 
შემთხვევაში 
თანამშრომლობა 
აღნიშნული ზომების 
განვითარების მიზნით. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 233; პარაგრაფი 
2, b 

სატყეო 
მონიტორინგისა და 
საინფორმაციო 
სისტემის მთავარი 
კომპონენტის შექმნა 

ინფრასტრუქ
ტურა 

შემუშავებუ
ლია სატყეო 
მონიტორინგ
ისა და 
საინფორმაცი
ო სისტემა და 
ტყესთან 
დაკავშირებუ
ლი 
მონაცემები 
ხელმისაწვდ
ომია 
საზოგადოებ
ისთვის 
 

ტყისა და 
მიწათსარგებლ
ობის 
ინფორმაციის 
მხარდამჭერი 
სისტემა (ვებ-
პორტალი). 
 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

  2017 დონორი გლობალური 
გარემოსდაცვი
თი ფონდი 
(GEF);  
 
გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

ღონისძიება 
გრძელდება 
2018 წლის 
ჩათვლით 

ტყის საფარის დაცვის; 
ტყის უკანონო ჭრასა 
და მასთან 
დაკავშირებულ 
ვაჭრობასთან ბრძოლის 
ხელშეწყობა, მათ 
შორის მესამე 
ქვეყნებთანაც. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 

სატყეო სექტორის 
საკანონმდებლო 
ბაზის დახვეწა და 
სატყეო 
ინსტიტუტების 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება  
ევროკავშირის მიერ 
დამტკიცებული 
თვინინგის 

ინსტიტუცი
ური სისტემა 

დაწყებულია:  
სატყეო 
სექტორის 
საკანონმდებ
ლო ჩარჩოს 
ევროკავშირი
ს 
დირექტივებ
თან 

შერჩეული 
ექსპერტების 
მიერ 
დაწყებულია 
მუშაობა 
პროექტის 
ფარგლებში 
განსაზღვრულ 
აქტივობების 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

 2017 დონორი ევროკავშირი ღონისძიება 
გრძელდება 
2019 წლის 
ჩათვლით 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 233; პარაგრაფი 
2, c 

პროექტის  
„საქართველოში 
ტყის მდგრადი 
მართვის 
გაძლიერება“ 
ფარგლებში 

შესაბამისობი
ს შეფასება;  
სატყეო 
სექტორის 
სტრატეგიისა 
და 
სამოქმედო 
გეგმის 
შეფასება; .  
სატყეო 
საქმიანობის 
უკეთ 
გაკონტროლე
ბისა და 
წარმართვის 
მიზნით 
სატყეო 
ინსტიტუტებ
ის 
შესაძლებლო
ბათა 
გაძლიერება 
გამოცდილებ
ის 
გაზიარებისა 
და 
ტრენინგების 
მეშვეობით. 

განსახორციელ
ებლად 

რეგიონულ და 
საერთაშორისო 
დონეზე ხე-ტყის 
საფარის დაცვისა და 
ყველანაირი ტყის 
ტიპის მდგრადი 
მართვის ხელშეწყობის 
მიზნით 
თანამშრომლობა. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 

პარტნიორ ქვეყნებს 
შორის 
ინფორმაციის 
გაცვლა ევროპის 
სამეზობლო და 
საპარტნიორო 
ინსტრუმენტის 
(ENPI) აღმოსავლეთ 
ქვეყნების ტყის 
კანონმდებლობის 
აღსრულებისა და 
მართვის II 
პროგრამის (FLEG 
II) ფარგლებში 

პოლიტიკის 
ჩარჩო 

ENPI/ FLEG 
II-ის 
ფარგლებში 
დაგეგმილ 
შეხვედრებში 
განხილული 
სატყეო 
სექტორში 
არსებული 
ძირითადი 
პრობლემები, 
მიზნები და 
განვითარები

მონაწილეობა 
სულ მცირე 4 
შეხვედრაში 
 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სსიპ 
ეროვნულ
ი სატყეო 
სააგენტო 

2017 დონორი ევროკავშირი  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

მუხლი 233; პარაგრაფი 
2, f 
 

ს სამომავლო 
გეგმები 

მონაწილეობა 
რეგიონულ (RECC), 
ევროპულ (ევროპის 
ტყეები (FOREST 
EUROPE)) და 
გლობალურ 
(გაეროს ტყეების 
ფორუმი (UNFF)) 
ინიციატივებში 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

გაუმჯობესებ
ული ტყის 
მდგრადი 
მართვა ტყის 
მოვლა-
აღდგენისა 
და 
კონსერვაციი
ს მიზნით 
 
 

მონაწილეობა 
სულ მცირე 10 
შეხვედრაში 
 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სსიპ 
ეროვნულ
ი სატყეო 
სააგენტო 

2017 დონორი ევროპის 
ტყეები; 
გაეროს 
ტყეების 
ფორუმი 
(UNFF) 

 

თევზის მარაგის 
მდგრადი და 
გონივრული მართვის 
მნიშვნელობის 
გათვალისწინებით და 
სავაჭრო 
ურთიერთობებში 
ეფექტური 
მმართველობის 
ხელშეწყობის მიზნით, 
მხარეების შორის 
თანამშრომლობა 
თევზჭერის მართვის 
შესაბამის რეგიონულ 
ორგანიზაციებთან;  
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 234; e; 

ხმელთაშუა ზღვის 
თევზჭერის 
გენერალურ 
კომისიასთან 
(GFCM) 
თანამშრომლობა, 
კერძოდ, 
საქართველოს 
სამუშაო 
შეხვედრებში 
მონაწილეობა 
არაწევრი 
თანამშრომელი 
ქვეყნის სტატუსის 
შესაბამისად 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

თევზ 
ჭერასთან 
დაკავშირებუ
ლ 
საკითხებში 
შესწავლილი 
საუკეთესო 
პრაქტიკა და 
გამოცდილებ
ა  

მონაწილეობა 
სულ მცირე 4 
შეხვედრაში 
 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სახელმწი
ფო 
საქვეუწყე
ბო 
დაწესებუ
ლება  
გარემოსდ
აცვითი 
ზედამხე
დველობი
ს 
დეპარტამ
ენტი; 
სსიპ 
გარემოს 
ეროვნულ
ი 
სააგენტო 

2017 დონორი ხმელთაშუა 
ზღვის 
თევზჭერის 
გენერალურ 
კომისია 
(GFCM) 

  

შეთანხმების 
წერილის 
ხელმოწერა 
საქართველოს 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 
სამინისტროსა და 
ხმელთაშუა ზღვის 
თევზჭერის 

საერთაშორი
სო 
თანამშრომლ
ობა 

თევზჭერისა 
და 
აკვაკულტურ
ის 
სექტორების 
წინასწარ 
შეთანხმებუ
ლ 
მიმართულებ
ებზე 

ხელმოწერილი 
შეთანხმების 
წერილი 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სახელმწი
ფო 
საქვეუწყე
ბო 
დაწესებუ
ლება  
გარემოსდ
აცვითი 
ზედამხე
დველობი

2017 დონორი ხმელთაშუა 
ზღვის 
თევზჭერის 
გენერალურ 
კომისია 
(GFCM)  

შეთანხმების 
წერილი 
ძალაშია 
ერთწლიანი 
პერიოდის 
განმავლობაშ
ი, რომელიც 
შეიძლება 
გახანგრძლივ
დეს 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

გენერალური 
კომისიის სახელით 
მოქმედ გაეროს 
სოფლის 
მეურნეობისა და 
სურსათის 
ორგანიზაციას 
შორის პროექტის 
"ტექნიკური 
დახმარება 
პასუხისმგებლიანი 
თევზჭერისა და 
მდგრადი 
აკვაკულტურისათვ
ის" დაფინანსების 
შესახებ 
 

მიღებული 
ტექნიკური 
დახმარება, 
მათ შორის 
პროექტების 
მომზადებისა 
და 
განხორციელ
ების 
შესაძლებლო
ბა 

ს 
დეპარტამ
ენტი; 
სსიპ 
გარემოს 
ეროვნულ
ი 
სააგენტო 

მომდევნო 
წლებში 
ახალი 
შეთანხმების 
წერილის 
ხელმოწერით
.  

ამ მიზნით მხარეები 
თანხმდებიან მიიღონ 
სპეციალური ზომები, 
რათა ხელი შეუწყონ 
ტყის საფარის დაცვას; 
ებრძოლონ ტყის 
უკანონო ჭრასა და 
მასთან დაკავშირებულ 
ვაჭრობას, მათ შორის 
მესამე ქვეყნებთანაც. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 233; პარაგრაფი 
2, c 

სატყეო სექტორში 
უკანონო 
საქმიანობის უკეთ 
გაკონტროლების 
მიზნით 
გარემოსდაცვითი 
ზედამხედველობის 
დეპარტამენტის 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება 

ადამიანური 
რესურსები 

გარემოსდაცვ
ითი 
ზედამხედვე
ლობის 
დეპარტამენტ
ის 
შესაძლებლო
ბები 
გაძლიერებუ
ლია მეტყევე-
ინსპექტორებ
ისა და 
დეპარტამენტ
ის სხვა 
შესაბამისი 
სამსახურები
ს 
თანამშრომლ
ებისთვის 
კვალიფიკაცი
ის 
ამაღლების 
გზით 

გარემოსდაცვი
თი 
ზედამხედველ
ობის 
დეპარტამენტი
ს სულ მცირე 
250 
თანამშრომელმ
ა გაიარა 
შესაბამისი 
ტრენინგები 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

სახელმწი
ფო 
საქვეუწყე
ბო 
დაწესებუ
ლება  
გარემოსდ
აცვითი 
ზედამხე
დველობი
ს 
დეპარტამ
ენტი 

2017 დონორი  გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

კლიმატის ცვლილების 
ჩარჩო კონვენციისა 
(UNFCCC) და კიოტოს 
პროტოკოლის 
ძირითად მიზნების 
მიღწევა. გაეროს 
კლიმატის ცვლილების 
ჩარჩო კონვენციის 
(UNFCCC) ფარგლებში 
და მასთან 
დაკავშირებული 
შეთანხმებებისა და 
გადაწყვეტილებების 
ფარგლებში კლიმატის 
ცვლილების 
საერთაშორისო ჩარჩოს 
სამომავლო 
განვითარებაზე 
თანამშრომლობა.  
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV, 
მუხლი 230; პარაგრაფი 
4 

გაეროს კლიმატის 
ცვლილების შესახებ 
ჩარჩო კონვენციის 
პარიზის 
შეთანხმების 
პარლამენტში 
წარდგენა 
რატიფიკაციისთვის 

სამართლებრ
ივი ჩარჩო 

გაეროს 
კლიმატის 
ცვლილების 
შესახებ 
ჩარჩო 
კონვენციის 
პარიზის 
შეთანხმებით 
ნაკისრი 
ვალდებულე
ბების 
შესრულების 
დაწყება 

"პარიზის 
შეთანხმება" 
რატიფიკაციის 
მიზნით 
წარდგენილია 
საქართველოს 
პარლამენტში 
 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

   

"კლიმატის 
სამოქმედო გეგმის 
2021-2030" 
გზამკვლევის 
მომზადება 
 

პოლიტიკის 
ჩარჩო 

გაეროს 
კლიმატის 
ცვლილების 
შესახებ 
ჩარჩო 
კონვენციის 
პარიზის 
შეთანხმების 
ფარგლებში 
აუცილებელი 
ღონისძიებებ
ის 
განსაზღვრის 
მიზნით 
მოსამზადებე
ლი 
სამოქმედო 
გეგმისთვის 
"კლიმატი 
2021-2030" 
წინაპირობებ
ის შექმნა 

მომზადებული 
სამოქმედო 
გეგმის 
"კლიმატი 
2021-2030" 
გზამკვლევი 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

  2017 დონორი გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 
საზოგადოება 
(GIZ) 

 

ეროვნულად 
მისაღები 
შემარბილებელი 
ქმედების 
დოკუმენტის 
მომზადება - 
„ბიომასის 

სხვა ბიომასის 
ეფექტიანად 
გამოყენების 
პრაქტიკის, 
როგორც 
კლიმატის 
ცვლილების 

„ბიომასის 
ეფექტური 
გამოყენება 
სოფლის 
მდგრადი 
განვითარების
თვის“ 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 

 2017 საჭიროებ
ს 
დაფინანს
ების 
მოძიებას 

  



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ეფექტური 
გამოყენება სოფლის 
მდგრადი 
განვითარებისთვის“ 

შემარბილებე
ლი ქმედების 
დანერგვა 

პროექტი 
წარდგენილია 
NAMA Facility-
ზე 

სამინისტრ
ო 

ეროვნულ დონეზე 
განსაზღვრული 
წვლილის 
დოკუმენტის (NDC) 
შემუშავების 
დაწყება 

პოლიტიკის 
ჩარჩო 

საქართველო
ს მიერ 
პარიზის 
შეთანხმებით 
ნაკისრი 
ვალდებულე
ბის 
შესრულება 

მომზადებული
ა ეროვნულ 
დონეზე 
განსაზღვრულ
ი წვლილის 
დოკუმენტის 
სამუშაო 
ვერსია. 

საქართველ
ოს 
გარემოსა 
და 
ბუნებრივი 
რესურსები
ს დაცვის 
სამინისტრ
ო 

 2017 საჭიროებ
ს  
დაფინანს
ების 
მოძიებას  
 

 აქტივობა 
გრძელდება 
2019 წლის 
ჩათვლით 
 

ინფორმაციის გაცვლა 
შრომის კოდექსის 
იმპლემენტაციის 
თაობაზე, ასევე 
მდგრად 
განვითარებასთან 
დაკავშირებული 
ვალდებულებების 
შესრულების 
თაობაზე. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება; კარი IV; 
თავი 13 - ვაჭრობა და 
მდგრადი განვითარება  
 

დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა 
ინფორმირება   
სამუშაო ადგილზე 
შრომის 
უსაფრთხოებისა და 
ჯანმრთელობის 
დაცვის წესების 
შესახებ 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 

დამსაქმებელ
თა და 
დასაქმებულ
თა 
ჩართულობა  
ცნობიერების 
ამაღლების 
კამპანიებში  

დაბეჭდილი 
და 
გავრცელებულ
ი 
საინფორმაციო 
ბროშურები  
 
სატელევიზიო 
სივრცეში 
გაშვებული 
სოციალური 
რეკლამა  

საქართველ
ოს შრომის, 
ჯანმრთელ
ობისა და 
სოციალურ
ი დაცვის 
სამინისტრ
ო 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა 
ცნობიერების 
ამაღლება 
ბავშვთა შრომის 
შესახებ 
 
 
 

საზოგადოებ
რივი 
ცნობიერების 
ამაღლება 

ბავშვთა 
შრომის 
პრევენცია 
საწარმოებში 

ბავშვთა 
შრომის 
შემთხვევების 
შემცირება  

საქართველ
ოს შრომის, 
ჯანმრთელ
ობისა და 
სოციალურ
ი დაცვის 
სამინისტრ
ო 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

გამჭირვალობა 

ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული 
პოლიტიკის  
შემუშავებისას, 
გამჭვირვალობის  

DCFTA-ის შესახებ ვებ-
პორტალის შემდგომი 
განვითარება 

სხვა DCFTA-ის 
შესახებ 
საზოგადოების 
გაზრდილი 
ინფორმირება 

ახალი ვებ-
პორტალი 
DCFTA-ის 
შესახებ  

საქართველო
ს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარებ

DCFTA-ს 
განხორცი
ელებაში 
ჩართული 
უწყებები 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

გერმანიის 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 

 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ვალდებულებების 
იმპლემენტაციისთვის 
მომზადება და ამ 
კუთხით, საჭირო 
მექანიზმების 
ამუშავების 
შესაძლებლობის 
განხილვა. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება , კარი IV, 
თავი 12 - 
გამჭვირვალობა  

და 
ამაღლებული 
ცნობიერება  

ის 
სამინისტრო 

 საზოგადოება 
(GIZ) 

ღრმა და 
ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცის შესახებ 
შეთანხმების (DCFTA) 
საკონსულტაციო  
ჯგუფის შეხვედრების 
ორგანიზება  

სხვა DCFTA-ის 
განხორციელებ
ის პროცესში 
სამოქალაქო 
საზოგადოების
, ბიზნესის 
წარმომადგენლ
ებისა და 
არასამთავრობ
ო 
ორგანიზაციებ
ის 
ჩართულობისა 
და 
ინფორმირებუ
ლობის 
გაზრდა 

DCFTA-ის 
საკონსულტაციო  
ჯგუფის სულ 
მცირე 4 
შეხვედრა 

საქართველო
ს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი; 
 
დონორი 

 
USAID-ის 
პროგრამა 
მმართველობა 
განვითარებისა
თვის 

 

ფართო 
საზოგადოებისთვის 
სემინარებისა და სხვა 
ღონისძიებების 
ჩატარება, რომელთა 
მიზანიც იქნება 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების 
იმპლემენტაციისა და 
დაახლოების პროცესის 
განმარტება. 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 
გაფორმებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება , კარი IV, 
თავი 12 - 
გამჭვირვალობა 

DCFTA-სთან 
დაკავშირებულ 
საკითხებზე 
თემატური 
შეხვედრები 
ბიზნესის, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, 
ადგილობრივი 
ხელისუფლების, 
აკადემიური  
წრეების 
წარმომადგენლებთა
ნ და სხვა 
დაინტერესებულ  
მხარეებთან 
 

სხვა DCFTA-ის 
შესახებ 
საზოგადოებ
ის 
გაზრდილი 
ინფორმირებ
ულობა და 
ამაღლებული 
ცნობიერება 

გამართული 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

საქართველო
ს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარებ
ის 
სამინისტრო 

 2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი;  
 
დონორი 
  

აშშ-ის 
საერთაშორისო 
განვითარების 
სააგენტოს 
„მმართველობა 
განვითარებისა
თვის“ პროექტი 
(USAID G4G) 

 

DCFTA-ს კოორდინაცია 



ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება 

აქტივობის აღწერა აქტივობის 
ტიპი  

აქტივობის 
შედეგი 

ინდიკატორები პასუხისმგებ
ელი უწყება  

თანაპასუხ
ისმგებელი 
უწყება 

ვადები 
 
დან-მდე 

დაფინანსე
ბის ტიპი 
 

დონორი აქტივობის 
კომენტარი 

ღრმა და 
ყოვლისმომცველი 
სავაჭრო სივრცის 
შესახებ 
შეთანხმების 
განხორციელების 
კოორდინაცია. 

DCFTA-ის 
განხორციელების 
უწყებათაშორისი 
ქვეკომისიის 
შეხვედრების 
ორგანიზება 

სხვა DCFTA-ს 
განმახორციე
ლებელ 
უწყებებს 
შორის 
გაუმჯობესებ
ული 
კოორდინაცი
ა და DCFTA-ს 
ვალდებულე
ბების 
ეფექტური 
და დროული 
შესრულების 
უზრუნველყ
ოფა 

მინიმუმ 4 
შეხვედრის 
გამართვა 

საქართველ
ოს 
ეკონომიკი
სა და 
მდგრადი 
განვითარე
ბის 
სამინისტრ
ო 

DCFTA-ს 
განხორცი
ელებაში 
ჩართული 
უწყებები 

2017 სახელმწი
ფო 
ბიუჯეტი 

  

 


