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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

მიზანი 1.  ვაჭრობის სტატისტიკის სფეროს შემდგომი გაუმჯობესება 

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

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

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

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

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
სტატისტ
ი კის 
ეროვნუ
ლი 
სამსახუ
რი 

 2015-2020 წლების ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის 
ღირებულების კვარტალური ინდექსები საგარეო 
ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო 
ნომენკლატურის (HS) კარების მიხედვით 
ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებ-გვერდზე შემდეგ 
ბმულზე: 
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/713/sagareo-
vachrobis-erteulis-ghirebulebis-indeksebi  
2021 კვარტალური მონაცემები გამოქვეყნდება 2022 
წლის 29 ივლისს (2021 წლის საგარეო ვაჭრობის 
დაზუსტებული მონაცემების გავრცელების შემდეგ). 

ამოცანა 1.2. მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება 
1.2.1. მომსახურებით 
საერთაშორისო ვაჭრობის 
სტატისტიკის წარმოება 

მომსახურებით 
საერთაშორისო 
ვაჭრობის 
სტატისტიკური 
მონაცემები 
მომსახურების  
სახეების და ქვეყნების  
მიხედვით 

მომსახურებით 
საერთაშორისო 
ვაჭრობის 
გამოკვლევის 
შედეგები 2023 
წლიდან 
გამოქვეყნებულია 
საქსტატის 
ვებგვერდზე: 
www.geostat.ge  

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
სტატისტ
ი კის 
ეროვნუ
ლი 
სამსახუ
რი 

საქართ 
ველოს 
ეროვნ
უ ლი 
ბანკი 

2021 წლიდან მომსახურებით საერთაშორისო 
ვაჭრობის კვარტალური/წლიური გამოკვლევა 
ტარდება რეგულარულად. 2022 წლის აპრილის 
ბოლოს დაგეგმილია მომსახურებით საერთაშორისო 
ვაჭრობის ექსპერიმენტული მაჩვენებლების 
გამოქვეყნება 2020-2021 წლების შედეგების 
მიხედვით. მომსახურებით საერთაშორისო 
ვაჭრობის ოფიციალური სტატისტიკის გამოქვეყნება 
დაგეგმილია 2023 წლიდან. 

მიზანი 2. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ექსპორტის ხელშეწყობა 

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

ევროკავშირის 
ქვეყნებში 
საერთაშორისო 
ღონისძიებებში, 
გამოფენებსა და 
სავაჭრო მისიებში 
მონაწილე 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიში 
enterprisegeorgia.gov.
ge   

სსიპ -
აწარმოე 
საქართვ
ელოში 

 2022 წლის პირველ კვარტალში სააგენტოს 
მხარდაჭერით, ევროკავშირის ტერიტორიაზე 
გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებებში 
მონაწილეობა მიიღო 16 ქართულმა კომპანიამ. 
ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელი 2 ქართული 
კომპანია მონაწილეობდა საერთაშორისო 
მიზნობრივ გამოფენაზე Pitti Immagine Bimbo 2022, 
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მონაწილეობის 
ხელშეწყობა 

ექსპორტიორი 
კომპანიების 
რაოდენობა 
 
ევროკავშირის 
ქვეყნებში გამართული 
გამოფენებისა და 
სავაჭრო მისიების  
რაოდენობა 

რომელიც გაიმართა იტალიაში, ქ.ფლორენციაში 11-
13 იანვარს. ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელმა 8 
ქართულმა კომპანიამ მონაწილეობა მიიღო 
საერთაშორისო მიზნობრივ გამოფენაზე Playtime Paris 
2022, რომელიც გაიმართა საფრანგეთში, ქ.პარიზში 
29-31 იანვარს. 8 ქართველმა დიზაინერებმა 
წარადგინა საკუთარი შექმნილი ტანსაცმელი, 
ფეხსაცმელი და აქსესუარები  “Fashion Week”-ის 
თანმდევ ღონისძიებებზე სხვადასხვა ე.წ. Showroom-
ში, „Paris Fashion Week“ გაიმართა 2022 წლის 28 
თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით (პარიზი, 
საფრანგეთი). 
 
ევროკავშირის ტერიტორიის გარეთ, სააგენტოს 
მხარდაჭერით 14-მა ქართულმა კომპანიამ მიიღო 
მონაწილეობა Gulfood 2022-ში. 

ამოცანა 2.2. მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 
2.2.1. მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის მხარდაჭერა 
ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობისა 
და/ან ტექნიკური 
მხარდაჭერის კუთხით 

შექმნილი ან/და 
გაფართოებული 
საწარმოების 
რაოდენობა 
 
ევროკავშირის 
ბაზარზე დაშვების 
მიზნით გაწეული 
კონსულტაციების 
რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიში 
 
enterprisegeorgia.gov.
ge    

სსიპ -
აწარმოე 
საქართვ
ელოში 

 2022 წლის პირველ კვარტალში უნივერსალური 
ინდუსტრიული პროგრამის ფარგლებში 
დარეგისტრირდა 58 საწარმოს 63 სესხი/ლიზინგი 28.8 
მლნ ლარის მოცულობით. აღნიშნული პროექტების 
ფარგლებში დაგეგმილია 33.3 მლნ ლარის 
მოცულობის ინვესტიციის განხორციელება და 470-
მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. 

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

სერტიფიცირებულ 
ექსპორტის მენეჯერთა 
რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიში 

enterprisegeorgia.gov.
ge   

სსიპ - 
აწარმოე 
საქართვ
ელოში 

 ექსპორტის მენეჯერთა გადამზადების პირველი 
კურსის დაწყება დაგეგმილია  2022 წლის 27 აპრილს. 
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2.3.2. ევროპის მეწარმეთა 
ქსელში (EEN) მეწარმეთა 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა 

ქართული კომპანიების 
რაოდენობა, 
რომელთაც 
კონსულტაციები 
გაეწიათ EEN-ის 
პლატფორმაზე 
დასარეგისტრირებელა
დ 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიში 

enterprisegeorgia.gov.
ge   

სსიპ -
აწარმოე 
საქართვ
ელოში 

 2022 წლის პირველ კვარტალში EEN-ის 
პლატფორმაზე დარეგისტრირებით 
დაინტერესებულ კომპანიებს სააგენტოსთვის არ 
მიუმართავთ. 

2.3.3. Trade with Georgia 
პლატფორმის 
პოპულარიზაცია და 
გამოყენების ზრდა 

პლატფორმაზე 
დარეგისტრირებული 
კომპანიების 
რაოდენობა 

სსიპ აწარმოე 
საქართველოში-ს 
წლიური 
ანგარიში 

enterprisegeorgia.gov.
ge   

სსიპ -
აწარმოე 
საქართვ
ელოში 

 2022 წლის პირველ კვარტალში პლატფორმაზე 
TradewithGeorgia.com დარეგისტრირდა 50 ახალი 
კომპანია. 

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

ამოცანა 3.1. კანონმდებლობის დაახლოება ასოცირების შესახებ შეთანხმების III-A დანართის შესაბამისად 
3.1.1.  ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების დანართი III-
A შესაბამისად 
ტექნიკური 
რეგლამენტების  მიღება 
და უკვე დაახლოებული 
კანონმდებლობის 
გადახედვა III-A 
დანართში მითითებულ 
შეცვლილ და 
განახლებულ 
დირექტივებთან და 
რეგულაციებთან 
თავსებადობის 
შემოწმების ან მათთან 
შესაბამისობაში მოყვანის 
მიზნით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტები; 
 
საჭიროების 
შემთხვევაში, 
შესაბამის 
კანონმდებლობაში 
შეტანილი 
ცვლილებები 

matsne.gov.ge 
 
 

საქართვ
ელოს 
ეკონომი
კისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 
 

სსიპ 
ბაზარ
ზე  
ზედამ
ხედვე
ლობის 
სააგენ
ტო;  
სსიპ 
საქართ
ველოს 
სტანდა
რტები
სა და 
მეტრო
ლოგიი
ს 
ეროვნ

ევროპის პარლამენტის და საბჭოს № 214/53/EC 
დირექტივასთან დაახლოების მიზნით, 
მომზადებულია  საქართველოს მთავრობის 
დადგენილების პროექტი „ტექნიკური რეგლამენტის 
რადიოაპარატურის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“, 
მიმდინარეობს რეგლამენტის დამუშავება საჯარო 
და კერძო ორგანიზაციების კომენტარების 
შესაბამისად, რის შემდეგაც განხორციელდება 
გადამუშავებული რეგლამენტის პროექტის 
დადგენილი წესით დასამტკიცებლად წარდგენა 
საქართველოს მთავრობისთვის. 
 
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტების 
განახლებულ დირექტივებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით, მიმდინარეობს მუშაობა 
არსებული ტექნიკური რეგლამენტების 
ცვლილებების პროექტებზე. კერძოდ: 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

ული 
სააგენ
ტო 

• „წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლების 
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილების 
პროექტზე; 

• „წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების 
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილების 
პროექტზე. 

 
მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტების, მათ 
შორის ჰარმონიზებული სტანდარტების 
საქართველოს სტანდარტებად მიღების სამუშაოები,  
დაახლოვების გეგმის შესაბამისად.

3.1.2. ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
სამედიცინო 
მოწყობილობების 
შესახებ 2017 წლის 5 
აპრილის ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს 
2017/745/EU რეგულაციის 
მიხედვით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

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

საქართვ
ელოს 
ოკუპირე
ბული 
ტერიტო
რიებიდა
ნ 
დევნილ
თა 
შრომის, 
ჯანმრთე
ლობისა 
და 
სოციალ
ური 
დაცვის 
სამინისტ
რო 

სსიპ 
საქართ
ველოს 
სტანდა
რტები
სა და 
მეტრო
ლოგიი
ს 
ეროვნ
ული 

აღნიშნული რეგულაციის ჰარმონიზებული 
სტანდარტები სრულად მიღებულია საქართველოს 
სტანდარტად, საქართველოს სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ. 
ტექნიკური რეგლამენტის პროექტის შემუშავების 
მიზნით საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს ფარგლებში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. 

3.1.3 ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
ინვიტრო 
დიაგნოსტიკური 
სამედიცინო 
მოწყობილობების 
შესახებ 2017 წლის 5 
აპრილის ევროპის 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

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

საქართვ
ელოს 
ოკუპირე
ბული 
ტერიტო
რიებიდა
ნ 
დევნილ

სსიპ 
საქართ
ველოს 
სტანდა
რტები
სა და 
მეტრო
ლოგიი

აღნიშნული რეგულაციის ჰარმონიზებული 
სტანდარტები სრულად მიღებულია საქართველოს 
სტანდარტად, საქართველოს სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ. 
ტექნიკური რეგლამენტის პროექტის შემუშავების 
მიზნით საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

პარლამენტის და საბჭოს 
2017/746/EU რეგულაციის 
მიხედვით 

თა 
შრომის, 
ჯანმრთე
ლობისა 
და 
სოციალ
ური 
დაცვის 
სამინისტ
რო 

ს 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს ფარგლებში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. 

3.1.4 ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
ელექტრომაგნიტური 
თავსებადობის შესახებ 
წევრი ქვეყნების 
კანონების 
ჰარმონიზაციის თაობაზე 
2014 წლის 26 თებერვლის 
ევროპის პარლამენტის და 
საბჭოს 2014/30/EU 
დირექტივის მიხედვით 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

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

საქართვ
ელოს 
ეკონომი
კისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო; 
 
საქართვ
ელოს  
კომუნიკ
აციების 
ეროვნუ
ლი 
კომისია 

სსიპ 
საქართ
ველოს 
სტანდა
რტები
სა და 
მეტრო
ლოგიი
ს 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტოს მიერ აღნიშნული 
დირექტივის ჰარმონიზებული სტანდარტების 
ნაწილი მიღებულია საქართველოს სტანდარტად, 
მიმდინარეობს სხვა სტანდარტების 
იდენტიფიცირებისა და მიღების სამუშაოები. 

3.1.5. ტექნიკური 
რეგლამენტის მომზადება 
ძაბვის გარკვეულ 
ზღვრებში 
გამოყენებისათვის 
განკუთვნილი ელექტრო 
მოწყობილობების 
შესახებ წევრი ქვეყნების 
კანონების 
ჰარმონიზაციის თაობაზე 

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

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

საქართვ
ელოს 
ეკონომი
კისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

სსიპ - 
ბაზარ
ზე 
ზედამ
ხედვე
ლობის 
სააგენ
ტო 

შემუშავდა  „ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში 
გამოსაყენებელი ელექტრო მოწყობილობების 
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი და 
მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან შეთანხმება. 
 
ჰარმონიზებული სტანდარტების ნაწილი 
მიღებულია საქართველოს სტანდარტად, 
მიმდინარეობს დარჩენილი ნაწილის 
იდენტიფიცირებისა და საქართველოს 
სტანდარტებად მიღების სამუშაოები. 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

2014 წლის 26 თებერვლის 
ევროპის პარლამენტის და 
საბჭოს 2014/35/EU 
დირექტივის მიხედვით 

 

3.1.6. სამშენებლო 
პროდუქტების შესახებ 
ტექნიკური რეგლამენტის 
დაახლოება 2011 წლის 9 
მარტის ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს 
305/2011 რეგულაციასთან, 
რომელიც ადგენს 
სამშენებლო პროდუქციის 
ჰარმონიზებულ პირობებს 
ბაზარზე 
განთავსებისათვის 

ტექნიკურ 
რეგლამენტში 
შეტანილი ცვლილება 

საქართველოს 
მთავრობის 
დადგენილებით 
დამტკიცებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტის 
ცვლილება; 
 
matsne.gov.ge 

საქართვ
ელოს 
ეკონომი
კისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

სსიპ - 
ბაზარ
ზე 
ზედამ
ხედვე
ლობის 
სააგენ
ტო 
სსიპ 
საქართ
ველოს 
სტანდა
რტები
სა და 
მეტრო
ლოგიი
ს 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 

მომზადებულია „სამშენებლო პროდუქტების 
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილების 
პროექტი. პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით AA 
Facility-ის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს 
აღნიშნული რეგულირების ზეგავლენის შეფასება 
(RIA). 
 
 

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

მიღებული ტექნიკური 
რეგლამენტი 

საქართველოს 
მთავრობის 
დადგენილებით 
დამტკიცებული 
ტექნიკური 
რეგლამენტი; 
 

საქართვ
ელოს 
ეკონომი
კისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 
 
 

სსიპ 
საქართ
ველოს 
სტანდა
რტები
სა და 
მეტრო
ლოგიი
ს 
ეროვნ
ული 

დაიწყო MID (დირექტივა გაზომვის საშუალებების 
შესახებ) და NAWI (დირექტივა არა ავტომატური 
ასაწონი საშუალებების შესახებ) დირექტივების 
თარგმნის და შესაბამისი ტექნიკური 
რეგლამენტების პროექტების მომზადებასთან 
დაკავშირებული სამუშაოები. 
 
ძირითადი აქტივობები აღნიშნულ დირექტივებთან 
დაახლოებისათვის გათვალისწინებულია 
მიმდინარე ტვინინგ პროექტის ფარგლებში, მათ 
შორის პრიორიტეტული გაზომვის საშუალების 
შერჩევა და შიდა პროცედურების პროექტების 
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სააგენ
ტო 

მომზადება. საქართველოს სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს მიერ 
აღნიშნული დირექტივების ჰარმონიზებული 
სტანდარტები მიღებულია საქართველოს 
სტანდარტად.  

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

საქართველოს 
სტანდარტად 
მიღებული 
ევროპული და/ან 
საერთაშორისო 
სტანდარტების 
რაოდენობა 

სააგენტოს 
გენერალური 
დირექტორის 
განკარგულებები 
სტანდარტების 
მიღების თაობაზე 

სსიპ -
საქართვ
ელოს 
სტანდარ
ტებისა 
და 
მეტროლ
ოგიის 
ეროვნუ
ლი 
სააგენტო 

 2022 წლის 3 თვის მდგომარეობით სტანდარტებისა 
და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო მიერ 
საქართველოს სტანდარტად (სსტ) სულ 
დარეგისტრირდა 243 სტანდარტი, მათ შორის: 

• სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) - 7; 
• სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) - 236. 

ამოცანა 3.2. 

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

3.2.1. რისკის შეფასების 
სისტემის დანერგვა 
ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სააგენტოსათვის 

დანერგილი რისკის 
შეფასების სიტემა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო 

 ევროკავშირის პროექტის „ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების 
განხორციელების მხარდაჭერა - II ფაზა“ 
მხარდაჭერით დასრულდა მუშაობა რისკის 
შეფასების სისტემის (პროგრამის) კონცეფციაზე. ამ 
ეტაპზე მიმდინარეობს ექსპერტის შერჩევა სისტემის 
საბოლოოდ მომზადებისათვის. 

3.2.2. საფრთხის შემცველი 
პროდუქტების შესახებ 
ინფორმაციული 
ელექტრონული სისტემის 
შექმნა 

შექმნილი სააგენტოს 
ვებ გვერდი, 
რომელშიც ასევე 
ინტეგრირებულია 
საფრთხის შემცველი 
პროდუქტების შესახებ 
ინფორმაციის სისტემა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 
 
სააგენტოს ვებ 
გვერდი 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო 

 რისკის შეფასების სისტემის დანერგვა და  
სააგენტოს ვებ-გვერდი ერთობლივად 
უზრუნველყოფს აქტივობის განხორციელებას, 
კერძოდ, ელექტრონული სისტემის შექმნასა და 
მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობას. საფრთხის შემცველი 
პროდუქტების შესახებ ინფორმაციული 
ელექტრონული სისტემა ინტეგრირებული იქნება 
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ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს 
ვებგვერდზე.  
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სააგენტოს ვებ-გვერდზე 
მუშაობა, რომელიც დასრულების სტადიაზეა. 

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

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

გაცემული 
დაკალიბრების 
სერტიფიკატების 
რაოდენობა 
  
სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში 
 

სსიპ -
საქართვ
ელოს 
სტანდარ
ტებისა 
და 
მეტროლ
ოგიის 
ეროვნუ
ლი 
სააგენტო 

 სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის 
ეტალონური განყოფილებების აღჭურვილობის 
ბაზის გაუმჯობესების მიზნით მომზადდა 2022 წ. 
განმავლობაში შესაძენი აღჭურვილობის სიები. 
მიმდინარეობს ტექნიკური სპეციფიკაციების 
დაზუსტების და სატენდერო დოკუმენაციის 
მომზადების პროცედურები. 2022 წ. პირველ 
კვარტალში დასრულდა მექანიკური ბარომეტრის 
შესყიდვის პროცედურები რადიაციული 
გაზომვების ეტალონური განყოფილებისათვის 
ასევე მოწოდებულ იქნა 2 ცალი ელექტროდი pH-
მეტრისათვის (METTLER TOLEDO) ფიზ-ქიმიური 
გაზომვების ეტალონური გნყოფილებისათვის. 

3.2.4. მეტროლოგის 
სფეროში 
პრიორიტეტული 
ეტალონური 
ლაბორატორიების 
საერთაშორისო 
აღიარების შენარჩუნების 
და/ან მიღწევისთვის 
საჭირო ღონისძიებების 
განხორციელება 

სააგენტოს 
აღიარებული 
დაკალიბრებისა და 
გაზომვის 
შესაძლებლობების 
CMC ჩანაწერების 
რაოდენობა 

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

სსიპ -
საქართე
ლოს 
სტანდარ
ტებისა 
და 
მეტროლ
ოგიის 
ეროვნუ
ლი 
სააგენტო 

 სააგენტოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 
დაკალიბრებისა და გაზომვის შესაძლებლობების 
(CMC) ჩანაწერების რაოდენობა  შენარჩუნებულია 
და  შეადგენს 65 ჩანაწერს.  
საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნების, ასევე 
გაზომვათა მიკვლევადობის უზრუნველყოფის 
მიზნით  სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში 
მომზადდა ეტალონებისა და გაზომვის 
საშუალებების დაკალიბრების პროგრამები 2022 
წლისათვის. მიმდინარეობს აღნიშნული 
პროგრამების ტექნიკური ექსპერტიზა, რის 
შემდეგაც გაანალიზდება სხვადასხვა ქვეყნის 
მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტების 
დაკალიბრებისა და გაზომვების შესაძლებლობები. 
აღნიშნული ანალიზის შედეგად სააგენტოს 
ეტალონები და სანიმუშო ხელსაწყოები გაიგზავნება 
დასაკალიბრებლად შესაბამის ორგანიზაციებში.  

3.2.5. ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემის 

სტანდარტების 
დეპარტამენტში 

ISO 
9001:2015 

სსიპ-  მიმდინარეობს შემუშავებული დოკუმენტების  
ეტაპობრივი ანალიზი Twinning პროექტის 
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დანერგვა სტანდარტების 
დეპარტამენტში ISO 
9001:2015 შესაბამისად 

დანერგილია ISO 
9001:2015 

დანერგვის 
შესახებ შიდა 
აუდიტის 
ანგარიში  

საქართვ
ე 
ლოს 
სტანდარ 
ტებისა 
და 
მეტროლ
ო 
გიის 
ეროვნუ
ლ 
ი 
სააგენტო 

ექსპერტებთან ერთად.  აღნიშული პროცესის 
დასრულების შემდეგ დაიგეგმება შემდგომი 
ეტაპები. 
 
ტვინინგ პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა (აპრილი 
2022) ექსპერტის ადგილზე ვიზიტი, სიტუაციის 
ანალიზის ე.წ. gap assessment ჩატარებისათვის და 
შემდგომ რეკომენდაციების მომზადბის მიზნით. 

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

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

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში 
 
Twinning პროექტის 
ანგარიშები 

სსიპ -
საქართე
ლოს 
სტანდარ
ტებისა 
და 
მეტროლ
ოგიის 
ეროვნუ
ლი 
სააგენტო 

 პროექტის ფარგლებში 2022 წ. მეორე კვარტალში 
დაიგეგმა ექსპერტის ვიზიტი არსებული სიტუაციის 
ანალიზისათვის ე.წ. gap assessment, რის საფუძველზეც 
მოხდება რეკომენდაციების შემუშავება. 
 
ძირითადი აქტივობები სააგენტოს მეტროლოგიის 
ინსტიტუტში ISO 17034:2016  სტანდარტის სრულად 
დანერგვისათვის გათვალისწინებულია ტვინინგ 
პროექტის ფარგლებში. 
 

3.2.7. აკრედიტაციის 
ცენტრის 
შესაძლებლობების 
გაძლიერება და 
აკრედიტაციის სქემების 
შემუშავება 
აკრედიტაციის 
განსახორციელებლად 
შესაბამისობის შეფასების 
სხვადასხვა სფეროებში  

შემუშავებულია 
მინიმუმ 2 
აკრედიტაციის სქემა  

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

სსიპ- 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“  

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 
იკისა 
და 
მდგრა 
დი 
განვით
ა 
რების 
სამინი
ს 
ტრო 

ტვინინგის პროექტის ფარგლებში ამ ეტპზე 
მიმდინარეობს მუშაობა ევროპელი ექსპერტების 
შესარჩევად, რომლებიც ჩაერთვებიან შესაბამისი 
სფეროების დოკუმენტების მომზადებაში DCFTA-ის 
ფარგლებში განსზღვრული ევროკავშირთან 
საკანონმდებლო დაახლოების შესაბამისად. 
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პასუხის
მგებელ
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უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
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შესრულების ანგარიში 

3.2.8. EA-სგან აღიარების 
შენარჩუნება/ 
გაფართოება 

EA-ს აღიარების 
შენარჩუნება ყველა 
სფეროში, რომელიც 
მიღებულ იქნა 2019 
წელს; 
 
EA-სგან დამატებით 
აღიარების მიღება 
- ISO/IEC 17043 ის 
სფეროში 

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

სსიპ - 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“  

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 
იკისა 
და 
მდგრა 
დი 
განვით
ა 
რების 
სამინი
ს 
ტრო 

EA-ს შეფასება დაგეგმილია 2022 წლის ოქტომბრის 
თვეში. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შესაბამისი 
დოკუმენტაციის მომზადება, რომელიც უნდა 
მიეწოდოს EA-ს შემფასებელ ჯგუფს. აკრედიტაციის 
ცენტრს წარდგენილი აქვს შესაბამისი განაცხადი 
საკვაიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებლების 
(ISO/IEC 17043) სფეროში აღიარების 
გაფართოებისთვის. აღნიშნული სფეროს შეფასებაც 
განხორციელდება 2022 წლის ნოემბერში.   
 
 
 

3.2.9. აკრედიტაციის 
ცენტრის საქმიანობის 
დიჯიტალიზაციის 
პროგრამის შექმნა და 
სატესტო რეჟიმში გაშვება 

სატესტო რეჟიმში 
გაშვებული პროგრამა, 
რომელთანაც 
დაკავშირებულია 
ყველა აკრედიტებული 
ორგანო. 

ფუნქციონირებად
ი ელექტრონული 
სისტემა 

სსიპ- 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“  

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 
იკისა 
და 
მდგრა 
დი 
განვით
ა 
რების 
სამინი
ს 
ტრო 

დიჯიტალიზაციის პროგრამა დაწერილია, ამ ეტაპზე 
აკრედიტაციის ცენტრის და პროგრამის 
შემმუშავებელ კომპანიის წარმომადგენლებს შორის 
აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები პროგრამის 
ტექნიკური საკითხების დაზუსტების მიზნით.  
 
პროგრამის სატესტო რეჟიმში გაშვება დაგეგმილია 
ამ წლის მეორე კვარტალში. სატესტო რეჟიმში 
პროგრამის გაშვებამდე დაგეგმილია ტრენინგი იმ 
პირებისათვის, რომლებიც ჩაერთვებიან 
პროგრამაში, მათ შორის აკრედიტებული 
ორგანიზაციებისთვის, შემფასებლებისთვის, 
აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლებისთვის, 
სულ ჯამში დაგეგმილია დაახლოებით 320 
ადამიანის ტრენინგი. 
 
 

3.2.10. IAF/ILAC ში GAC ის 
სრული წევრობისათვის 
შესაბამისი 
ღონისძიებების 
განხორციელება 

შესაბამისი განაცხადი 
მომზადებულია და 
გაგზავნილია IAF/ILAC 
-ში 

www.gac.gov.ge სსიპ - 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 
იკისა 
და 
მდგრა 
დი 

განაცხადი და შესაბამისი წარსადგენი 
დოკუმენტაცია მომზადებულია და IAF/ILAC -ში 
გაიგზავნება მეორე კვარტალში. 
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ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“  

განვით
ა 
რების 
სამინი
ს 
ტრო 

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

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

ჩატარებული 
შეხვედრების/ 
სემინარების 
რაოდენობა; 
 
დამსწრეთა 
რაოდენობა 

სემინარების/ 
შეხვედრების 
დამსწრეთა სია; 
მომზადებული 
საინფორმაციო 
მასალები 
 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო
;  
 
სსიპ 
საქართვ
ე 
ლოს 
სტანდარ 
ტებისა 
და 
მეტროლ
ო 
გიის 
ეროვნუ
ლ 
ი 
სააგენტო
;  
 
სსიპ 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 

 13 აპრილს, 2022 გაიმართა   ევროკავშირის საჯარო 
სამსახურების დაძმობილების (ტვინინგ) პროექტის 
“საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM) ინსტიტუციური და 
ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერება 
საერთაშორისო/  ევროკავშირის საუკეთესო 
პრაქტიკის შესაბამისად” გახსნის ღონისძიება, 
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ბიზნეს სექტორის, 
ლაბორატორიების, ასოციაციების, ხრისხის 
ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტციებისა და 
მარეგულირებელი ორგანოების 
წარმომადგენლებმა.  
 
მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ძაბვის 
გარკვეულ ზღვრებში მომუშავე პროდუქტებთან 
დაკავშირებული შეხვედრის ორგანიზებისთვის, 
რომელიც უნდა გაიმართოს დაინტერესებულ 
მხარეებთან 2022 წლის მაისში. 
 
განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები 
აკრედიტაციის ცენტრში მიმდინარე ტვინინგის 
პროექტის შუალედური კონფერენციის 
ჩასატარებლად, რომელზეც მოწვეული იქნებიან 
საქართველოში  წარმოდგენილი ბიზნეს-
ასოციაციები, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებისა 
და შესაბამისი საელჩოების წარმომადგენლები. 
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ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“ 

3.3.2. ტექნიკური 
რეგლამენტების შესახებ 
ინფორმაციის 
გავრცელების მიზნით 
ელექტრონული ან/და 
ბეჭდური 
მასალების/საინფორმაცი
ო ბროშურების 
მომზადება 

მომზადებული 
ელექტრონული ან/და 
ბეჭდური 
მასალები/საინფორმაც
იო ბროშურები 

სააგენტოს 
ვებგვერდზე 
გამოქვეყნებული 
საინფორმაციო 
ბროშურები 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო 

 აქტივობა დაგეგმილია AA Facility-ის ფარგლებში და 
განხორციელდება 2022 წლის დეკემბრის ჩათვლით. 

3.3.3. აკრედიტებული 
შესაბამისობის 
შემფასებელი 
ორგანოებისთვის 
ტრენინგების ორგანიზება 
მათ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული 
სტანდარტების სფეროში 
და სხვა აკრედიტაციის 
სფეროში მოქმედი 
საერთაშორისო და 
ევროპული 
ორგანიზაციების მიერ 
მიღებული 
სავალდებულო 
დოკუმენტების 
სფეროებში 

ორგანიზებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა; 
 
ტრენინგებზე დამსწრე 
შესაბამისობის 
შემფასებელი 
ორგანოების 
რაოდენობა  

უწყების წლიური 
ანგარიში;  
 
www.gac.gov.ge 

სსიპ - 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“  

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 
იკისა 
და 
მდგრა 
დი 
განვით
ა 
რების 
სამინი
ს 
ტრო 

2022 წლის 27-28 მარტს, აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 
ჩატარდა ტრენინგი სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის 
შესახებ. ტრენინგს დაესწრო 15 ადამიანი. 
 
ასევე, მიმდინარეობს ტრენინგების ორგანიზება  
სტანდარტების ისო/იეკ17025, ისო/იეკ17020 და 
ისო/იეკ 17065-ის   შესახებ. აღნიშნული ტრენინგების 
ჩატარება დაგეგმილია მომდევნო კვარტალში. 

3.3.4. აკრედიტაციის 
წესებისა და 
პროცედურების შესახებ 

ორგანიზებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა;  

უწყების წლიური 
ანგარიში;  
 

სსიპ - 
„აკრედი
ტ 

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 

დაიგეგმა შესაბამისი სემინარი 
მოსამართლეებისთვის,  რომელიც გაიმართება ამა 
წლის 1-3 აპრილს. ამასთან ტვინინგისა და AA Facility 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

აღმასრულებელი, 
საკანონმდებლო და 
სასამართლო ორგანოების 
წარმომადგენლებს შორის 
ცნობიერების ამაღლება 

 
ტრენინგებზე დამსწრე 
აღმასრულებელ 
საკანონმდებლო და 
სასამართლო 
ორგანოების 
წარმომადგენლების 
რაოდენობა  

www.gac.gov.ge აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 
ცენტრი“  

იკისა 
და 
მდგრა 
დი 
განვით
ა 
რების 
სამინი
ს 
ტრო 

-ის პროექტების ხელშეწყობით მიმდინარეობს 
მომდევნო სემინარის დაგეგმვა. 

ამოცანა 3.4 შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება 
3.4.1. ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს 
თანამშრომლების 
ტრენინგი 
პრიორიტეტების 
შესაბამისად, მათ შორის 
სამშენებლო 
გამოყენებისთვის 
განკუთვნილ ლაქ-
საღებავებში ტყვიის 
შემცველობის 
ზედამხედველობასთან 
დაკავშირებით 

დატრენინგებულ 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
 
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო 

 შერჩეული არიან ექსპერტები ტრენინგების 
ჩასატარებლად და მიმდინარეობს მოსამზადებელი 
სამუშაოები ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს 
თანამშრომლების  ტრენინგების 
ორგანიზებისათვის, რომლებიც უნდა გაიმართოს 
2022 წლის აპრილსა და მაისში. კერძოდ, ტრენინგები 
დაგეგმილია შემდეგ სფეროებში: 
• ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში მომუშავე 

პროდუქტები; 
• მანქანა-დანადგარები; 
• წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები. 

3.4.2. ბაზარზე 
ზედამხედველობის 
სააგენტოს 
თანამშრომლების 
პილოტური 
(პრაქტიკული) 
სწავლება 
პრიორიტეტების 
შესაბამისად 
განსაზღვრულ 

ჩატარებული 
პილოტური 
(პრაქტიკული) 
სწავლებისა და 
გადამზადებული 
თანამშრომლების 
რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო 

 აქტივობა დაგეგმილია AA Facility-ის ფარგლებში და 
განხორციელდება 2022 წლის დეკემბრის ჩათვლით. 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

სამშენებლო 
პროდუქტებზე 
და ძაბვის გარკვეულ 
ზღვრებში 
გამოყენებისათვის 
განკუთვნილ ელექტრო 
მოწყობილობებზე 

3.4.3. სტანდარტიზაციასა 
და 
მეტროლოგიის სფეროში 
თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტოს 
თანამშრომლებისათვი
ს 
ჩატარებული 
სემინარების/ტრეინინგ
ებ 
ის რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში; 
ვებგვერდი: 
www.geostm.ge  

სსიპ - 
სტანდარ 
ტებისა 
და 
მეტროლ
ო 
გიის 
ეროვნუ
ლ 
ი 
სააგენტო 

საქართ
ვე 
ლოს 
ეკონომ
იკ 
ისა და 
მდგრა
დი 
განვით
არ 
ების 
სამინი
სტ 
რო 

25-26 იანვარს, 2022 სტანდარტების დეპარტამენტის 
თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ISO 
ტრეინინგში „National Standardization Strategy (NSS)“. 
 
სააგენტოში მიმდინარეობს ევროპული დახმარების 
ტვინინგ პროექტი „საქართველოს სტანდარტებისა 
და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM) 
ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების 
გაძლიერება საერთაშორისო /ევროკავშირის 
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად", რომლის 
ფარგლებში დაგეგმილი სააგენტოს 
თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების 
ღონისძიებები (სემინარები, ტრენინგები, სასწავლო 
ვიზიტები) მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის 
სფეროებში. 

3.4.4. აკრედიტაციის 
ცენტრის 
თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

აკრედიტაციის 
თანამშრომლების 
მონაწილეობით 
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა, 
გადამზადებული 
თანამშრომლების 
რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში;  
 
www.gac.gov.ge 

სსიპ - 
„აკრედი
ტ 
აციის 
ერთიანი 
ეროვნუ
ლ 
ი ორგანო 
-  
აკრედიტ
ა 
ციის 

საქართ 
ველოს 
ეკონომ 
იკისა 
და 
მდგრა 
დი 
განვით
ა 
რების 

2022 წლის 1 მარტს, აკრედიტაციის ცენტრის 3 
თანამშრომელი დაესწრო საერთაშორისო 
კონფერენციას თემაზე - „მომავლის ლაბორატორია“, 
რომელსაც უმასპინძლა გაზომვების საერთაშორისო 
კონფედერაცია იმეკომ (IMEKO International Measurement 
Confederation). გარდა აღნიშნულისა, აკრედიტაციის 
ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება აქტიურად 
მიმდინარეობს ტვინინგის პროექტის ფარგლებში. 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

ცენტრი“  სამინი
ს 
ტრო 

ამოცანა 3.5. DCFTA-ის ვალდებულებების შესაბამისად ბაზარზე ზედამხედველობის აღსრულება 

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

განხორციელებული 
შემოწმებების 
(დოკუმენტური და 
ტექნიკური) 
რაოდენობა 

უწყების წლიური 
ანგარიში 

სსიპ - 
ბაზარზე 
ზედამხე
დველობ
ის 
სააგენტო 

 ხორციელდება ბაზარზე ზედამხედველობის 
პროცედურები სააგენტოს საზედამხედველო 
პროდუქტებზე, კერძოდ: 
• ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე 

განთავსებული 16 სამშენებლო პროდუქტი; 
• ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე 

განთავსებული 6 წნევის ქვეშ მომუშავე 
მოწყობილობა; 

• ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე 
განთავსებული 36 მანქანა-დანადგარი; 

• ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე 
განთავსებული 16 სათამაშო; 

• ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე 
განთავსებული 21 ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალება; 

• ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე 
განთავსებული 24 აირად საწვავზე მომუშავე 
მოწყობილობა; 

 
შემოწმდა შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 
გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან შემოსული:  

 
• 1708 სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის 

წინასწარი შეტყობინება; 
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• 782 მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი 
შეტყობინება; 

• 1284 სათამაშოს იმპორტის წინასწარი 
შეტყობინება; 

• 296 ინდივიდუალური დაცვის საშუალების 
იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; 

• 558 აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის 
იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; 

 
აღებულ იქნა 8 სამშენებლო პროდუქტის ნიმუში და 
გადაგზავნილ იქნა შესაბამის აკრედიტებულ 
ლაბორატორიაში. 

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

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

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

შემუშავებული 
ნორმატიული აქტები; 
საქართველოს 
კანონმდებლობა 
დაახლოებული 
ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების XI-B 
დანართში 
მითითებულ 
ევროკავშირის 26 
საკანონმდებლო 
აქტთან 

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

საქართვ
ელოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის 
მეურნეო
ბის 
სამინისტ
რო 
 

სსიპ - 
სურსა
თის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 
 

მიღებულია საქართველოს მთავრობის 
შემდეგი დადგენილება: 
 
„სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი 
დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურათა ჯიშების თესლისა და სარგავი 
მასალის ეტიკეტირების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 
ივნისის №336 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 
იანვრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 5 
აპრილის N173 დადგენილება 
 
მომზადებული იქნა შემდეგი საქართველოს 
მთავრობის დადგენილების პროექტები: 
 „ტექნიკური რეგლამენტის - სურსათთან 

შეხებისათვის განკუთვნილი პლასტმასის 
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მასალებისა და ნაკეთობების(საგნების) შესახებ“  
დამტკიცების თაობაზე“ ; 

 ტექნიკური რეგლამენტი - ფიჭვის მერქნის 
ნემატოდის Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al.  ქვეყანაში გავრცელების 
პრევენციის მიზნით  საგანგებო ზომების 
გატარების თაობაზე“; 

 „ვაზის ჯიშობრივი მახასიათებლების 
შემოწმებისათვის მინიმალური პირობების 
განსაზღვრის შესახებ“ ; 

 ტექნიკური რეგლამენტის – ბოსტნეულისა და 
ბაღჩეულის გასამრავლებელი (გარდა თესლისა) 
და სარგავი მასალის ბაზარზე განთავსების 
პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“. 

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

4.2.1. ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან 
დაახლოებული 
ქართული 
კანონმდებლობის შესახებ 
დაინტერესებულ 
მხარეთა 
ინფორმირებულობის 
გაზრდა და მეწარმეთა 
ხელშეწყობა ახალ 
მოთხოვნებთან 
ადაპტაციაში 

ჩატარებული 
ტრენინგების და სხვა 
ღონისძიებების 
რაოდენობა 

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

საქართვ
ელოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის 
მეურნეო
ბის 
სამინისტ
რო 
 

სსიპ - 
სურსა
თის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 
 

აქტივობის განხორციელება იგეგმება მომდევნო 
კვარტლებში 

ამოცანა 4.3. კომპეტენტური ორგანოს შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესება 
4.3.1. შესაბამისი 
კომპეტენტური ორგანოს 
თანამშრომლების 
ტრენინგი 

ჩატარებული 
ტრენინგების და სხვა 
ღონისძიებების 
რაოდენობა 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო 
გეგმის 
შესრულების 

საქართვ
ელოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 

სსიპ - 
სურსა
თის 
ეროვნ
ული 

ევროკავშირთან დაახლოების პროექტის 
ფარგლებში („SPS-ის და სურსათის უვნებლობის 
სისტემის შემდგომი პროგრესის უზრუნველყოფა 
საქართველოში“, აქტივობა 2.1.1 ზოონოზების 
მონიტორინგის გეგმის შემუშავება) მიმდინარე 
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კანონმდებლობის 
შემუშავებასა და 
განხორციელებაში, 
კომპეტენტური 
ორგანოსთვის 
შესაძლებლობების 
განვითარების პროგრამის 
და ლაბორატორიული 
უნარების გაძლიერების 
კუთხით 

წლიური 
ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 
 

სოფლის 
მეურნეო
ბის 
სამინისტ
რო 
 

სააგენ
ტო; 
 
 
სსიპ 
სოფლ
ის 
მეურნ
ეობის 
სახელ
მწიფო 
ლაბორ
ატორი
ა 
 

წლის 3 და 18 მარტს გაიმართა სამუშაო შეხვედრები 
შვედი ექსპერტების, სურსათის ეროვნული 
სააგენტოს სურსათის უვნებლობის და 
ვეტერინარიის დეპარტამენტის მონაწილეობით. 
განხილულ იქნა  “სალმონელას მონიტორინგის 
პროგრამის პროექტის” შემუშავებისას 
გამოვლენილი დაბრკოლებები და მათი გადაჭრის 
გზები; 
 
სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო 
ლაბორატორიის მესტიისა და საჩხერის 
ლაბორატორიების თანამშრომლებისთვის 
მიკრობიოლოგიური კვლევების ლაბორატორიაში 
ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: 
 
1. სასმელი წყლის კვლევა შემდეგ პარამეტრებზე: 

 მაფანმრ; 
 კოლიფორმული ბაქტერიები; 
 E.coli. 

 
2. სურსათის კვლევა შემდეგ პარამეტრებზე: 

 Salmonella spp; 
 აერობული მიკროორგანიზმები; 
 კოლიფორმული ბაქტერიები; 
 ენტერობაქტერიები. 

 
3. ინსტრუმენტული კვლევების ლაბორატორიის 
თანამშრომლებისთვის 6 - 11 მარტს საერთაშორისო 
კონსულტანტის მიერ ჩატარდა ტრეინინგი - 
„ცეფალოსპორინების ნარჩენების განსაზღვრა 
თაფლში სითხური ქრომატოგრაფ/მას-
სპექტრომეტრ/მას- პექტრომეტრის გამოყენებით 
(LC/MS/MS)“. 
 
ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის 
დეპარტამენტში 2022 წლის 16-17 მარტს 
ევროკავშირის ბრუცელოზის რეფერნეს 
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ლაბორატორიის მიერ ჩატარდა სწავლება - 
„ბრუცელოზის სეროლოგიური კვლევა“ 

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

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

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

საქართვ
ელოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის 
მეურნეო
ბის 
სამინისტ
რო 

სსიპ - 
სოფლ
ის 
მეურნ
ეობის 
სახელ
მწიფო 
ლაბორ
ატორი
ა 

მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის 
დეპარტამენტის მიერ დაინერგა 3 ახალი მეთოდი: 
 
1. მატიტელა პენსილვანიის (Polygonum pensilvanicum L.) 
მორფოლოგიური იდენტიფიკაცია; 
 
2. Gaeumannomyces var. graminis (Ophiobolus var. graminis) 
გამოვლენა და იდენტიფიკაცია; 
 
3. ამბროზიის ხოჭოს Xyleborus dispar (pear blight beetle) 
მორფოლოგიურ-მორფომეტრული დახასიათება და 
იდენტიფიკაცია. 
 
სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის მიერ 
დანერგილია 4 ახალი მეთოდი: 
 
1. აფლატოქსინი B1-ის და ჯამური აფლატოქსინების 
- B1, B2, G1, G2-ის განსაზღვრა მარცვლოვნებში 
სითხური ქრომატოგრაფის გამოყენებით”. 
(აკრედატიციის მოლოდინშია) 
 
2. „ამიტრაზის და მისი მეტაბოლიტების განსაზღვრა 
თაფლში QuEChers-ის მეთოდით LC/MS/MS-ის 
გამოყენებით“. (აკრედატიციის მოლოდინშია) 
 
3. „ბრომუკონაზოლის და კლოტრიმაზოლის 
განსაზღვრა თაფლში QuEChers-ის მეთოდით 
LC/MS/MS-ის გამოყენებით”. (აკრედატიციის 
მოლოდინშია) 
 
4. კამპილობაქტერიების აღმოჩენის DA მეთოდი 
საკვებ პროდუქტებსა და ცხოველთა საკვებში 
(აკრედატიციის მოლოდინშია) 

4.3.3. სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული და 
ვეტერინარული 

ჩატარებული 
ტრენინგების, მასში 
მონაწილე 

შემოსავლების 
სამსახურის 

სსიპ - 
შემოსავ
ლების 

გარემო
ს 
დაცვის

საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის 
“სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და სურათის 
უვნებლობის სისტემის შემდგომი პროგრესის 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

სასაზღვრო კონტროლის 
განმახორციელებელი 
სპეციალისტების  
გადამზადება, 
კონკრეტულ 
პროცედურულ საკითხზე 
სახელმძღვანელოს 
განახლება 

სპეციალისტების 
რაოდენობა. 
 
 
მიღებული 
პროცედურული 
სახელმძღვანელო 
 

წლიური 
ანგარიში; 
 
rs.ge 

სამსახუ
რი 
(სასაზღვ
რო 
კონტრო
ლის 
მიმართუ
ლებით) 

ა და 
სოფლ
ის 
მეურნ
ეობის 
სამინი
სტრო 
სურსა
თის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 

უზრუნველყოფა საქართველოში“ ფარგლებში 28 
მარტს  - 1 აპრილს   ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა 
ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის 
საკითხებთან დაკავშირებით. შეხვედრაში 
მონაწილეობა მიიღო შემოსავლების სამსახურის 6 
თანამშრომელმა და სურსათის ეროვნული 
სააგენტოს 3 თანამშრომელმა. 

ამოცანა 4.4.  სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის განხორციელება 

4.4.1. სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული და 
ვეტერინარული 
სასაზღვრო კონტროლის 
პროცედურების 
განხორციელება 

განხორციელებული 
სასაზღვრო 
სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული 
და ვეტერინარული 
პროცედურების 
რაოდენობა 

განხორციელებუ
ლი 
პროცედურების 
შედეგები 
ასახულია 
კონტროლის 
აქტებში - 
შესაბამის  
პროგრამულ 
მოდულში 

სსიპ - 
შემოსავ
ლების 
სამსახუ
რი 

საქართ
ველოს 
გარემო
ს 
დაცვის
ა და 
სოფლ
ის 
მეურნ
ეობის 
სამინი
სტრო 
სურსა
თის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 

 ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლი 
განხორციელდა - 3 251 სასაქონლო პარტიის 
მიმართ; 

 ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლი 
განხორციელდა - 5 365 სასაქონლო პარტიის 
მიმართ; 

 არაცხოველური წარომოშობის 
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის 
სასაზღვრო კონტროლი განხორციელდა - 1 172 
სასაქონლო პარტიის მიმართ; 

4.4.2. დაახლოებული 
სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
კანონმდებლობის 

1 სასაზღვრო 
ინსპექციის პუნქტის 
დაფინანსება 
მოძიებულია 

შემოსავლების 
სამსახურის 
წლიური 
ანგარიში 

სსიპ- 
შემოსავ
ლების 

საქართ
ველოს 
გარემო
ს 

მიმდინარეობს დონორის მოძიება. 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

განხორციელებისთვის  
სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული 
ინფრასტრუქტურის - 1 
სასაზღვრო ინსპექციის 
პუნქტის აშენება/ 
რეკონსტრუქციისთვის და 
აღჭურვისთვის 
დაფინანსების მოძიება 

 
rs.ge 

სამსახუ
რი 

დაცვის
ა და 
სოფლ
ის 
მეურნ
ეობის 
სამინი
სტრო 
სურსა
თის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 

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

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

5.1.1. ავტორიზებული 
ეკონომიკური 
ოპერატორის 
პროგრამის 
პროცედურული 
სახელმძღვანელოს 
იმპლემენტაციის 
მიზნებისთვის საბაჟო 
ოფიცრების გადამზადება 

ტრენინგებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

rs.ge სსიპ- 
შემოსავ
ლ 
ების 
სამსახუ
რ 
ი 
 

 მიმდინარე წლის 31 იანვრიდან 4 თებერვლის 
პერიოდში მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაციის მხარდაჭერით გაიმართა 
ტრენინგები შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 
დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის (9 
თანამშრომელი). ტრენინგზე განხილული იქნა AEO 
სახელმძღვანელოს იმპლემენტაციის საკითხები 

5.1.2. AEO-ის ურთიერთ 
აღიარების 
მემორანდუმის 
გაფორმება 
ევროკავშირთან 

დაწყებულია 
კონსულტაციები AEO-ს 
ურთიერთაღიარების 
მემორანდუმის 
გაფორმების პროცესი 
საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის 

საბაჟო 
ქვეკომიტეტის 
სხდომის ოქმი - 
https://trade.ec.europ 
a.eu/ 

საქართვ
ე 
ლოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ
რო 
რო; 

საქარი
თ 
ველოს 
საგარე
ო 
საქმეთ
ა 
სამიან
ისტრო 

მიმდინარე წლის 17 მარტს ევროკომისიის საბაჟო და 
საგადასახადო ადმინისტრაციას ეცნობა 
ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების 
პროგრამის ფრაქტიკული იმპლემენტაციის 
ამოქმედების შესახებ, რაც წარმოადგენს ურთიერთ-
აღიარების მემორანდუმის წინა პირობას 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

სსიპ- 
შემოსავ
ლ 
ების 
სამსახუ
რ 
ი 

5.1.3. საქართველოს 
მონაწილეობა 
ევროკავშირის საბაჟო 
პროგრამაში  

ევროკავშირის საბაჟო 
პროგრამასთან 
საქართველოს 
მიერთების თაობაზე 
შეთანხმების 
ხელმოწერა და ძალაში 
შესვლა; 
 
ევროკავშირის საბაჟო 
პროგრამის 
ფარგლებში 
გამართულ 
ტრენინგებში 
მონაწილე 
შემოსავლების 
სამსახურის 
თანამშრომელთა 
რაოდენობა 

Matsne.gov.ge 
 
 
 
 
 
Rs.ge 

  ხელშეკრულების ხელმოწერის მიზნით 
მიმდინარეობს შიდასახლემწიფოებრივი 
პროცედურები 

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

5.2.1 „ტრანზიტის საერთო 
პროცედურების შესახებ“ 
(CTC) და „ერთიანი 
ადმინისტრირების 
დოკუმენტის“ (SAD) 
კონვენციების შესაბამისი 
საკანონმდებლო/კანონქვე
მდებარე აქტების 
შემუშავება 

მიღებული 
საკანონმდებლო/კანონ
ქვემდებარე აქტები 

matsne.gov.ge  
rs.ge 

საქართვ
ე ლოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ 
რო სსიპ - 
შემოსავ
ლ ების 

 მიმდინარეობს რეგულარული ყოველთვიური 
შეხვედრები შემოსავლების სამსახურისა და  
ევროკომისიის საგადასახადო და საბაჟო 
ადმინიასტრაციის წარმომადგენლებს შორის 
საკანონმდებლო ცვლილებების  პაკეტის 
შემუშავების  მიზნით. 
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სამსახუ
რ ი 

ამოცანა 5.3. 

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

5.3.1. NCTS 
კომპიუტერული 
პროგრამის 
შექმნა/შესყიდვა 

შემოსავლების 
სამსახურში 
დანერგილი პროგრამა 

საბაჟო მონაცემთა 
მართვის 
ავტომატიზირებუ
ლ ი სისტემა 

საქართვ
ე ლოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ 
რო; სსიპ 
- 
შემოსავ
ლ ების 
სამსახუ
რი 
 

 მიმდინარეობს NCTS კომპიუტერული პროგრამის 
სხვადასხვა მოდულების (ავტორიზაციები, 
ტრანზიტის დეკლარაცია, გარანტიები) ტესტირება.   

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

ტრენინგებში 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

წლიური 
ანგარიში/ 
პრესრელიზი; 
Rs.ge 

საქართვ
ე ლოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ 
რო; სსიპ 
- 
შემოსავ
ლ ების 
სამსახუ
რი 
 

 მიმდინარეობს NCTS კომპიუტერული პროგრამის 
პრაქტიკული სახლემძღვანელოების შემუშავება, 
როგორც საბაჟო ადმინისტრაციის, ასევე კერძო 
სექტორის წარმომადგენლებისათვის. 

ამოცანა 5.4. ახალი საბაჟო კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა 
5.4.1 ახალი საბაჟო 
კოდექსის ცალკეული 
მუხლების 
საიმპლემენტაციო 
ნორმების შემუშავების 

ორგანიზებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა 
 

www.rs.ge საქართვ
ელოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ

 მიმდიანრობს მაისის თვეში დაგეგმილი TAIEX‐ის  
სამუშაო შეხვედრის საროგანიზაციო სამუშაოები. 
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მიზნით სამუშაო 
შეხვედრების/სემინარები
ს ორგანიზება 
 

რო; სსიპ- 
შემოსავ
ლების 
სამსახუ
რი 

5.4.2 ახალი საბაჟო 
კოდექსის ცალკეული 
მუხლების 
საიმპლემენტაციო 
ნორმების პროექტების 
შემუშავება 

საბაჟო კოდექსის 
ცალკეული მუხლების 
(მ.შ. დეკლარანტის 
ჩანაწერებში 
მონაცემების ასახვა, 
პერიოდული, 
გამარტივებული 
დეკლარაცია) 
საიმპლემენტაციო 
ნორმები 
შემუშავებულია 
 

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

საქართვ
ელოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ
რო; სსიპ 
-
შემოსავ
ლების 
სამსახუ
რი 

 გაკეთდა განაცხადი და მიღებულ იქა თანხმობა 
„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 
ასოცირების შეთანხმების განხორციელების 
მხარდაჭერის პროექტის (AA Facility) „ ფარგლებში. 
ამჟამად მიმდინარეობს ექსპერტის შერჩევა და სხვა 
საორგანიზაციო სამუშაოები. 

5.4.3. საქონლის გაშვების 
შემდგომი შემოწმების 
პროცედურული 
სახელმძღვანელოს 
შემუშავება 

მიღებული 
პროცედურული 
სახელმძღვანელო 

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

სსიპ- 
შემოსავ
ლების 
სამსახუ
რი 

 მიმდინარეობს დონორის მოძიება. 

5.4.4. შემოსავლების 
სამსახურის 
თანამშრომლებისთვის 
სამუშაო შეხვედრის 
ორგანიზება საბაჟო 
ვალდებულებებისგან 
გათავისუფლების 
შესახებ დებულებების 
გამოყენებასა და 
სათანადო 
ადმინისტრირების 
მიზნით, რომელიც 
განსაზღვრულია საბაჟო 
კოდექსის მე-10 წიგნით 

სამუშაო შეხვედრაში 
მონაწილე 
თანამშრომელთა 
რაოდენობა  
 

www.rs.ge  სსიპ 
შემოსავ
ლების 
სამსახუ
რი 

საქართ
ველოს 
ფინანს
თა 
სამინი
სტრო 

მიმდინარე წლის 22 – 24 თებერვალს, გაიმართა 
ონლაინ TAIEX ვორკშოპი ევროკავშირის 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული საბაჟო 
ვალდებულებისგან გათავისუფლების საკითხებთან 
დაკავშირებით (10 წიგნი).  შეხვედრაში 
მონაწილეობა მიიღო შემოსავლების სამსახურის 19 - 
მა თანამშრომელმა.  
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მიზანი 6. 
დაფუძნების, მომსახურებით ვაჭრობისა და ელექტრონული კომერციის სფეროში 
საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის 
კანონმდებლობასთან 

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

6.1.1. “ელექტრონული 
კომერციის შესახებ” 
საქართველოს კანონის 
მიღება 

"ელექტრონული 
კომერციის შესახებ" 
მიღებული 
საქართველოს კანონი 

matsne.gov.ge 
dcfta.gov.ge 

საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 მომზადებულია საქართველოს კანონის პროექტი 
„ელექტრონული კომერციის შესახებ“.  USAID-ს 
დახმარებით მიმდინარეობს კერძო-საჯარო 
დიალოგი, რომლის ფარგლებშიც  გაიმართა 
სამუშაო შეხვედრები. აღნიშნული დიალოგის 
დასრულების შემდეგ, კანონპროექტი წარედგინება 
საქართველოს მთავრობას საქართველოს 
პარლამენტში ინიცირებისთვის. 

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

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

matsne.gov.ge 
dcfta.gov.ge 

საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

საქართ
ველოს 
კომუნ
იკაციე
ბი ს 
ეროვნ
ული 
კომისი
ა 

პირადი ცხოვრების კონფიდენციალურობისა და 
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ 
(2002/58/EC); ავტორიზაციის შესახებ (2002/20/EC); 
დაშვების შესახებ (2002/19/EC) და ჩარჩო(2002/21/EC) 
დირექტივებთან საქართველოს კანონმდებლობის 
დაახლოვების მიზნით, მომზადებულია 
ცვლილებების პროექტი საქართველოს კანონში 
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“. 
ამასთან, ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებული 
იქნა საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება 
„ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2018/1972/EU 
დირექტივასთან ევროპული ელექტრონული 
საკომუნიკაციო კოდის (EECC) დამტკიცების 
შესახებ“ რაზეც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 
ევროკავშირთან, მათ შორის დაახლოების ახალ 
ვადებთან მიმართებაში. 
 
ამასთან, სამინისტრომ, კომუნიკაციების ეროვნულ 
კომისიასთან ერთად მსოფლიო ბანკთან დაწყებულ 
„Log-in Georgia“ პროექტის ფარგლებში, კომპანია EY-ს 
დახმარებით დაიწყო მუშაობა უნივერსალურ 
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მომსახურებასთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების 
საკითხებზე.  
 

6.1.3.  "ფოსტის შესახებ" 
საქართველოს კანონის 
მიღება 

მიღებული "ფოსტის 
შესახებ" 
საქართველოს კანონი 

matsne.gov.ge 
dcfta.gov.ge 

საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 კანონპროექტი “ფოსტის შესახებ” შეიცვალა 
მთავრობის რეკომენდაციების შესაბამისად. მისი 
საქართველოს მთავრობისთვის ხელახლა  
წარდგენამდე, ევროკომისიასთან  მიმდინარეობს 
მოლაპარაკებები მათ მიერ შემოთავაზებული ახალი 
ვალდებულების, საზღვრისპირა ამანათების 
მიტანის შესახებ რეგულაციის ვალდებულებად 
აღებასთან დაკავშირებით.  
 

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

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

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

“საჯარო შესყიდვების 
შესახებ” მიღებული 
კანონი  

matsne.gov.ge; 
procurement.gov.ge; 
spa.ge 

სსიპ - 
სახელმწ
იფო 
შესყიდვ
ების 
სააგენტო 
 

 საჯარო შესყიდვების სფეროს კომპლექსური 
რეფორმის ფარგლებში,  “საჯარო შესყიდვების 
შესახებ” მომზადებულ ახალ კანონპროექტთან 
დაკავშირებით, სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტომ 2022 წლის პირველ კვარტალში 
დაასრულა კანონპროექტზე მუშაობა. 
კანონპროექტში აისახა საქართველოს სამთავრობო 
უწყებების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და 
რეკომენდაციები.  „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ ახალი კანონპროექტი ასახავს DCFTA-ით 
გათვალისწინებული საკანონმდებლო დაახლოების 
II და IV ფაზის ვალდებულებებს, შესაბამისი 
ვალდებულებების ეტაპობრივად ამოქმედებას.  
 
პარალელურად, სახელმწიფო შესყიდევბის 
სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს USAID-ის 
ეკონომიკური მმართველობის პროგრამასთან, 
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რომლის ფარგლებშიც, დაგეგმილია საქართველოს 
პარლამენტში თემატური შეხვედრების ორგანიზება 
ახალ კანონპროექტთან დაკაშირებით, რომელშიც 
მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს 
პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის წევრები, 
კერძო და სამოქალაქო  სექტორის 
წარმომადგენლები. აღნიშნული შეხვედრები 
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კანონპროექტის 
საპარლამენტო განხილვის პროცედურებს.  

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

მიღებული მეორადი 
კანონმდებლობა  

matsne.gov.ge ; 
procurement.gov.ge; 
spa.ge  

სსიპ - 
სახელმწ
იფო 
შესყიდვ
ების 
სააგენტო 
 

 მიმდინარეობდა კომპეტენციების განაწილების 
პროცესი საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელ 
ძირითად და მეორად კანონმდებლობას შორის. 
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ „საჯარო 
შესყიდვების შესახებ“ ახალი კანონპროექტიდან 
გამომდინარე, მოამზადა იმ კანონქვემდებარე 
აქტების ჩამონათვალი (სულ 30-მდე), რომელიც 
აუცილებელია გამოიცეს ახალი კანონის 
სრულფასოვანი ამოქმედებისათვის. სწორედ ამ 
მიზნით, 2022 წლიდან, USAID-ის ეკონომიკური 
მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით 
განხორციელდა უცხოელი ექსპერტის დაქირავება. 
მომზადდა მეორადი კანონმდებლობის 
პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებზეც 
ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა.  

7.1.3. მიღებული „საჯარო 
შესყიდვების შესახებ“ 
კანონიდან გამომდინარე  
სახელმძღვანელოების, 
მეთოდური 
მითითებებისა და 
ინსტრუქციების 
შემუშავება და 
ელექტრონულად 
გამოქვეყნება ვებ-
გვერდზე 

გამოქვეყნებული 
მეთოდური 
მითითებები, 
სახელმძღვანელოები 
და ინსტრუქციები 

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

სსიპ - 
სახელმწ
იფო 
შესყიდვ
ების 
სააგენტო 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, მუშაობს 
„საჯარო შესყიდვების შესახებ“ ახალი 
კანონპროექტიდან გამომდინარე, შესაბამისი 
მეორადი კანონმდებლობისა და სამომავლო გეგმის 
ჩამოყალიბებაზე შესაბამისი მეთოდური 
მითითებების, სახელმძღვანელოებისა და 
ინსტრუქციების შემუშავების მიზნით. 
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ამოცანა 7.2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება 
7.2.1. სახელმწიფო 
შესყიდვების ერთიანი 
ელექტრონული სისტემის 
(e-Procurement) ახალი ელ. 
სერვისების, 
პროცედურების და 
ინსტრუმენტების 
განვითარება/დანერგვა 

სახელმწიფო 
შესყიდვების ერთიანი 
ელექტრონული 
სისტემის დამატებით 
დანერგილისერვისები 
და შესაძლებლობები 
  
 

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

სსიპ - 
სახელმწ
იფო 
შესყიდვ
ების 
სააგენტო 
 

იუსტი
ციის 
სამინი
სტროს 
სსიპ 
საჯარ
ო 
რეესტ
რის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო; 
ფინანს
თა 
სამინი
სტროს 
სსიპ 
საფინა
ნსო-
ანალი
ტიკურ
ი 
სამსახ
ური 

ევროკავშირთან  ასოცირების შეთანხმების 
ფარგლებში აღებული ვალდებულების თანახმად, 
გათვალისწინებულია ევროკავშირის  2014/24/EC 
დირექტივასთან საკანონმდებლო დაახლოება, 
რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ამჟამად 
მოქმედ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში ახალი ელექტრონული 
სერვისების, ინსტრუმენტების და პროცედურების 
დანერგვას. 
 
ელ.სისტემის კარდინალური მოდერნიზება და 
შესაბამისად, სრულიად ახალი ელექტრონული 
სერვისების დანერგვა, დაკავშირებულია „საჯარო 
შესყიდვების  შესახებ“ ახალი კანონის მიღებაზე და 
მისი ამოქმედების ვადებზე. 
 
 

ამოცანა 7.3. ადამიანური რესურსების განვითარება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში 
7.3.1. „საჯარო 
შესყიდვების შესახებ“ 
ახალი კანონიდან 
გამომდინარე 
ტრენინგების 
განხორციელება 
სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს 

სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სააგენტოს 
გადამზადებული 
თანამშრომლების 
რაოდენობა, 20 
გადამზადებული 
თანამშრომელი. 

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

სსიპ - 
სახელმწ
იფო 
შესყიდვ
ების 
სააგენტო 

 2022 წლის 14 თებერვალს გაიმართა ონლაინ 
ვორქშოფი - „ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმების (DCFTA) ex-post შეფასების შუალედური 
შედეგები“. ვორკშოფის მიზანი იყო შეფასების 
შუალედური შედეგების პრეზენტაცია და განხილვა. 
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შესაბამისი 
თანამშრომლებისათვის  

procurement.gov.ge ; 
spa.ge  

2022 წლის 10 მარტს, მსოფლიო ბანკის რეგიონული 
ოფისის ორგანიზებით, გაიმართა რეგიონული 
ვორკშოპი საქართველოსა და სომხეთის 
წარმომადგენლებისათვის თემაზე „ერთობლივი 
მუშაობა შესყიდვებში თაღლითობისა და 
კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით“.  
 
2022 წლის 23-24 მარტს, აშშ-ს ვაჭრობის 
დეპარტამენტის კომერციული სამართლის 
პროგრამის (CLDP) მხარდაჭერით, გაიმართა 
ორდღიანი კონფერენცია თემაზე „ეკოლოგიურად 
მდგრადი საჯარო შესყიდვები“. კონფერენციას 
ესწრებოდნენ სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოსა და ათობით მსხვილი შემსყიდველი 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 
 

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

შემსყიდველი 
ორგანიზაციების, 
ეკონომიკური 
ოპერატორების და 
დაინტერესებული 
მხარეების 
გადამზადებული 
თანამშრომელების 
რაოდენობა: 28  ნაკადი 
2022  სასწავლო წლის 
განმავლობაში. ჯამში 
600 მსმენელზე მეტი.  

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

სსიპ - 
სახელმწ
იფო 
შესყიდვ
ების 
სააგენტო 

 2022 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით,  
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო 
ცენტრის მიერ ჩატარდა ძირითადი ონლაინ 
ტრენინგების 9  ნაკადი, ჯამში გადამზადდა 
ცენტრალური ხელისუფლების სახელმწიფო 
უწყებებიდან და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და მათ მიერ 
დაფუძნებული საჯარო და კერძო სამართლის 
იურიდიული პირების შესყიდვების სფეროში 
დასაქმებული 216 სპეციალისტი. 
 
2022 წლის 23-24 მარტს, აშშ-ს ვაჭრობის 
დეპარტამენტის კომერციული სამართლის 
პროგრამის (CLDP) მხარდაჭერით, გაიმართა 
ორდღიანი კონფერენცია თემაზე „ეკოლოგიურად 
მდგრადი საჯარო შესყიდვები“. კონფერენციაზე 
მოწვეულნი იყვნენ 40-მდე მსხვილი შემსყიდველი 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც 
გაეცნენ მდგრადი საჯარო შესყიდვების დანერგვის 
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას.  
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მიზანი 8. ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ევროკავშირის სტანდარტებთან და 
საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება 

ამოცანა 8.1 ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა 

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

შესაბამისი 
სამთავრობო  ან 
აღმასრულებელი 
უწყებების 
წარმომადგენლებისა
თვის, 
მოსამართლეებისა და 
ადვოკატებისათვის 
ორგანიზებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა 

sakpatenti.gov.ge 
 

სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“ 

სსიპ 
იუსტი
ციის 
უმაღლ
ესი 
სკოლა 

მიმდინარე წლის 25 თებერვალს, ევროკავშირისა და 
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
შესახებ პროექტის (EUGIPP) კომპონენტის 
„ევროკავშირისა და საქართველოს 
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი და 
აღსრულებაზე უფლებამოსილი პირებისათვის 
სახელმძღვანელო პრინციპების შექმნა“ ფარგლებში 
შედგა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 
სამსახურისა და საქპატენტის წარმოამდგენლებმა. 
შეხვედრაში ექსპერტმა მონაწილეებს წარუდგინა 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებზე 
აღსრულების შესახებ კანონმდებლობის ანალიზი.  
 

მიმდინარე წლის 4 მარტს, საქპატენტის სასწავლო 
ცენტრმა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 
თანამშრომლებისათვის სასაქონლო ნიშნების 
შესახებ ტრენინგი ჩაატარა. სწავლება მიზნად 
ისახავდა საჯარო რეესტრის 
წარმომადგენლებისათვის სასაქონლო ნიშნების 
რეგისტრაციის პროცედურების კუთხით 
გამოცდილების გაზიარებას, მათ შორის საფირმო 
დასახელებებისა და სასაქონლო ნიშნების დაცვის 
სამართლებრივი საკითხების გაცნობას. 
 

2022 წლის 06 აპრილს, ინტელექტუალური 
საკუთრების შესახებ ევროკავშირისა და 
საქართველოს ერთობლივი პროექტის (EUGIPP) 
ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა,  
რომელშიც მონაწილეობდნენ ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების აღსრულებაში ჩართული 
სახელმწიფო უწყებებისა და საქართველოს 
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული 
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ცენტრის - საქპატენტის წარმომადგენლები, ასევე, 
EUGIPP-ში ჩართული ინტელექტუალური 
საკუთრების სფეროში აღსრულების ექსპერტი. 
შეხვედრა მიზნად ისახავდა ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების აღსრულებასთან 
დაკავშირებული საერთაშორისო პრაქტიკის 
გაცნობასა და მასზე დაყრდნობით შემუშავებული 
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე 
დისკუსიის გამართვას. 
 

8.1.2  ევროკავშირის 
სასამართლოს, 
ევროკავშირის 
ინტელექტუალური 
საკუთრების უწყების 
(EUIPO) სააპელაციო 
პალატის საინტერესო და 
მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებების 
კრებულის მომზადება. 

მომზადებული 
გადაწყვეტილებების 
კრებული 

 

sakpatenti.gov.ge 
 

სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“ 
 

 EUGIPP პროექტის ფარგლებში შეირჩა  ექსპერტთა 
ჯგუფი, რომელიც მუშაობს  კრებულის 
მომზადებაზე. 

8.1.3 გზამკვლევების 
შემუშავება  
(ევროკავშირისა და 
საქართველოს 
კანონმდებლობისა და 
პრაქტიკის შედარებითი 
ანალიზი ინტ. 
საკუთრების უფლებების 
აღსრულების შესახებ) 

შემუშავებული 
გზამკვლევი 

გზამკვლევების 
საქპატეტნიტს 
ოფიციალურ 
გვერდზე 
განთავსება 
(sakpatenti.gov.ge)  

სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“

 EUGIPP პროექტის ფარგლებში შემუშავდა 
გაზმკვლევის სტრუქტურა, შეთანხმდა ჩართულ 
მხარეებთან და მიმდინარეობს შინაარსობრივ 
ნაწილზე მუშაობა. 

ამოცანა 8.2. სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - ,,საქპატენტის“ 
ინსტიტუციური გაძლიერება   

8.2.1. საქპატენტის 
თანამშრომელთათვის 

თანამშრომელთათვის 
ორგანიზებული  

sakpatenti.gov.ge სსიპ 
ინტელექ

 18 მარტიდან 5 დღის ფარგლებში, WIPO-ს აკადემიამ 
ტრენინგ საჭიროების დიაგნოსტიკის შესახებ 
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ტრენინგებისა და 
სამუშაო შეხვედრების 
გამართვა; მესამე 
ქვეყნების მთავრობებსა 
და სამრეწველო 
ასოციაციებთან ორმხრივი 
შეხვედრების, და 
სემინარების ორგანიზება, 
რათა გაზიარებულ იქნას 
განვითარებული 
ქვეყნების საუკეთესო 
პრაქტიკა და 
გამოცდილება 
 

შეხვედრებისა და 
ტრენინგების  
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“ 
 

საქპატენტის სასაწავლო ცენტრის ტრენერები 
გადაამზადა.  ტრენინგის მიზანი იყო, ტრენინგის 
კომპონენტების განსაზღვრა, ტრენინგ-
საჭიროებების გამოვლენა და შეფასება, რაც 
უზრუნველყოფს შიდა თუ გარე აუდიტორიაზე 
გათვლილი სასწავლო აქტივობების უკეთ 
დაგეგმვასა და განხორციელებას. სწავლების 
თანამედროვე მეთოდოლოგიაში WIPO-ს აკადემიის 
გამოცდილების გაზიარება ხელს შეუწყობს 
საქპატენტის სასწავლო ცენტრში თანამედროვე 
საგანმანათლებლო მეთოდების დანერგვას. 
 
25, 28, 31 მარტსა და პირველ აპრილს, 
ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ 
ევროკავშირისა და საქართველოს ერთობლივი 
პროექტის (EUGIPP) ფარგლებში, საქპატენტის 
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა შეხვედრა, 
რომელსაც უძღვებოდა პროექტის კომპონენტის 
„ადამიანური რესურსის შესაძლებლობების 
განვითარეა“ ექსპერტი. შეხვედრებზე, რომელთაც 
ტრეინინგის ფორმატი ჰქონდა, განხილულ იქნა 
შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა და 
შეფასების სისტემაზე უკუკავშირის გაზიარების 
ტექნიკები. ტრენინგების მთავარი მიზანია ხელი 
შეუწყოს უწყებაში ადამიანური რესურსების 
შესაძლებლობების გაძლიერებას, ადამიანური 
რესურსების მართვის ძლიერი და გამართული 
სისტემის შექმნით. ამასთან, ორკვირიანი 
ტრენინგების სერია ადამიანური რესურსების 
შეფასებისა და ხელშეწყობის სისტემებზე, 
აძლიერებს უწყების პოლიტიკას, როგორც #ISO9001 
სერტიფიცირების პროცესის ნაწილს. 
 

8.2.2. ევროპის 
ინტელექტუალური 
საკუთრების ოფისის 
დახმარებით (EUIPO) 

პროექტით 
გათვალისწინებული 
შემუშავებული 
გზამკვლევი

sakpatenti.gov.ge სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 

 EUGIPP პროექტის ფარგლებში შემუშავდა 
სასაქონლო ნიშნების გზამკვლევი ინგლისურ ენაზე, 
რომელის ქართულ ენაზე თარგმნაც დასრულდება 
მიმდინარე წლის ივნისში.
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სასაქონლო ნიშნების 
გზამკვლევის მომზადება 

საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“

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

ჩატარებული 
ტრენინგების და 
სამუშაო შეხვედრების 
რაოდენობა 

sakpatenti.gov.ge სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“ 

- 9 მარტს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის - 
სეუ და საქპატენტის სასწავლო ცენტრის   
საგანმანათლებლო თანამშრომლობის ფარგლებში, 
ჩატარდა საჯარო ლექცია „ინტელექტუალური 
საკუთრების შესახებ“, სადაც სეუ-ს ბიზნესისა და 
სამართლის სტუდენტებმა (30 მონაწილე), 
უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა მიიღეს 
ინფორმაცია ინტელექტუალური საკუთრების 
ობიექტებისა და დარგში მოქმედი კანონმდებლობის 
შესახებ.შეხვედრას უძღვებოდნენ საქპატენტის  
სასწავლო ცენტრის ტუტორები.  
 
22 მარტს, ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის 
გამარჯვებულ გუნდს „GoGeoGo“ საქპატენტში 
უმასპინძლეს. შეხვედრის მიზანი იყო გუნდის 
წევრებს მიეღოთ ვრცელი ინფორმაცია 
გამოგონებაზე, პატენტის მოპოვებასა და 
საქპატენტში საპატენტო განაცხადის  
პროცედურების გავლის თაობაზე, ასევე, საზეიმო 
ვითარებაში მიეღოთ საქპატენტის მიერ მათთვის 
დაწესებული პრიზები. ინოვაციური საქმიანობის 
ხელშეწყობა საქპატენტის, ერთ-ერთი 
პრიორიტეტული მიმართულებაა.  ამიტომ, 
საქპატენტი  ყოველთვის აქტიურადაა ჩართული 
მსგავს კონკურსებში. უწყება, ასევე კონკურსში 
მონაწილე ყველა გუნდისთვის ატარებს ტრენინგებს 
ინტელექტუალური საკუთრების მიმართულებით, 
რაც დამატებითი სტიმულია კონკურსანტებისთვის 
ახალი და საინტერესო პროექტების შესაქმნელად. 
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8.3.2. საინფორმაციო 
ხასიათის ბუკლეტებისა 
და ფლაერების გამოცემა 

გამოცემული 
საინფორმაციო 
ხასიათის მასალების 
რაოდენობა 

გამოცემული 
ბუკლეტები და 
ფლაერები 

სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“

- საინფორმაციო ხასიათის დარგობრივი მასალა  - 100 
ცალი 

ამოცანა 8.4. კონტრაფაქციისა და პირატობის წინააღმდეგ ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება 
8.4.1. ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების 
მფლობელთათვის და 
დაინტერესებული 
პირებისათვის სამუშაო 
შეხვედრებისა და 
სემინარების ჩატარება 
ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით 
 
 

მფლობელთათვის და 
დაინტერესებული 
პირებისათვის 
ჩატარებული სამუშაო 
შეხვედრების და 
ტრენინგების 
რაოდენობა 
 
 
 
 

sakpatenti.gov.ge 
 
 
 
 
 
 

სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
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ცენტრი - 
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 17 მარტს ონლაინ კონტრაფაქციასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ვირტუალური 
მრგვალი მაგიდა შედგა სასაქონლო ნიშნების 
საერთაშორისო ასოციაციის (INTA) 
ანტიკონტრაფაქციული კომიტეტის ინიციატივითა 
და ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული 
ცენტრის - საქპატენტის თანაორგანიზატორობით. 
შეხვედრას ესწრებოდნენ კერძო სექტორის 
წარმომადგენლები, მათ შორის სასაქონლო ნიშნის 
მფლობელები. საერთაშორისო პრაქტიკაზე 
დაყრდნობით, მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა 
იმსჯელეს ონლაინ კონტრაფაქციის დაძლევის 
გზებზე და ონლაინ პლატფორმებისა და სასაქონლო 
ნიშნის მფლობელთა შორის ეფექტური 
თანამშრომლობის ასპექტებზე. სასაქონლო 
ნიშნების მფლობელთა უფლებების დაცვის 
ხელშეწყობისკენ მიმართული ტრადიციული 
ღონისძიება, სფეროს პროფესიონალებს შორის 
სასაქონლო ნიშნების თემაზე აქტუალური 
ინფორმაციის გაზიარებას უწყობს ხელს, რაც 
უზრუნველყოფს მომხმარებელთა დაცვის და 
კეთილსინდისიერი კომერციული საქმიანობის 
პრინციპების დანერგვას. 
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8.4.2 ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების 
აღსრულების 
უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოს 
მიერ უფლებების 
დარღვევასთან 
დაკავშირებული 
საქმეების განხილვა და 
შესაბამისი 
რეკომენდაციების 
შემუშავება 

საბჭოს მიერ 
ჩატარებული 
სხდომების რაოდენობა 

მომზადებული 
საბჭოს სხდომის 
ოქმი;  
sakpatenti.gov.ge 

სსიპ 
ინტელექ
ტუალურ
ი 
საკუთრე
ბის 
ეროვნუ
ლი 
ცენტრი - 
„საქპატე
ნტი“ 

ინტელ
ექტუა
ლური 
საკუთ
რების 
უფლე
ბების 
აღსრუ
ლების 
უწყება
თაშორ
ისი 
საკოო
რდინა
ციო სი 
საბჭო 

საანგარიშო პერიოდში უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოსთვის არ მიუმართავთ 
უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებული 
საჩივრით, შესაბამისად  საბჭოს სხდომა არ 
ჩატარებულა. 

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

გამოვლენილი და 
გამოძიებული 
საქმეების რაოდენობა 

წლიური 
ანგარიში 
 

საქართვ
ელოს 
ფინანსთ
ა 
სამინისტ
რო; 
 
სსიპ- 
შემოსავ
ლების 
სამსახუ
რი; 
 
    

სსიპ 
ინტელ
ექტუა
ლური 
საკუთ
რების 
ეროვნ
ული 
ცენტრ
ი - 
„საქპა
ტენტი“ 
 

აღნიშნული სტატისტიკა ხელმისაწვდომი იქნება 
შემოდგომ კვარტლებში.  

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

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



ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის) 
განხორციელების 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 3 თვის ანგარიში 

36 

აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
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9.1.1. კონკურენციის  
აქტუალურ საკითხებთან 
დაკავშირებით 
სემინარების და 
საინფორმაციო 
შეხვედრების ორგანიზება 
საჯარო და კერძო 
სექტორის 
წარმომადგენლებისათვის 

ჩატარებული 
სემინარებისა და 
საინფორმაციო 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში, 
www.competition.ge 

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
კონკურე
ნციის  
ეროვნუ
ლ 
ი  
სააგენტო 

 2022 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში 
სააგენტოს წარმომადგენლების ჩართულობით 
კონკურენციის აქტუალურ საკითხებთან 
დაკავშირებით 2 (ორი) ღონისძიება გაიმართა. ერთი 
საჯარო დისკუსია ეხებოდა საქართველოს სავაჭრო 
პოლიტიკასა და კონკურენციას და განკუთვნილი 
იყო ფართო აუდიტორიისთვის, ხოლო, მეორე 
ჩატარდა  სტუნდენტებისთვის, საჯარო ლექციის 
ფორმატში და განხილულ იქნა კონკურენციის 
პოლიტიკის აქტუალური საკითხები.   
 

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

ჩატარებული 
სემინარების და 
შეხვედრების 
რაოდენობა, 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში, 
www.competition.ge 

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
კონკურე
ნციის  
ეროვნუ
ლ 
ი  
სააგენტო 

 2022 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში, 
სააგენტოს წარმომადგენლების ჩართულობით 
გაიმართა 1 (ერთი) ღონისძიება, რომელიც 
შეეხებოდა საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკასა და 
კონკურენციას, მათ შორის, განხილული იყო 
საქართველოში ანტიდემპინგური ღონისძიებების 
გამოყენების საკითხები.  
 

9.1.3. ანტიდემპინგური 
ღონისძიებების 
გამოყენების 
საკითხებთან 
დაკავშირებით 
საინფორმაციო 
მასალების გავრცელება 

გავრცელებული 
საინფორმაციო 
მასალების  რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში, 
www.competition.ge 

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
კონკურე
ნციის  
ეროვნუ
ლ 
ი  
სააგენტო 

 საინფორმაციო მასალების გავრცელება 
განხორციელდება 2022 წლის მეორე კვარტალში. 

ამოცანა 9.2. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება 
9.2.1. კონკურენციის 
პოლიტიკის აქტუალურ 
საკითხებთან (მათ შორის,  
საკანონმდებლო 
ცვლილებებთან) 
დაკავშირებით 
ტრენინგების/სემინარები

ჩატარებული 
ტრენინგების/სემინარე
ბი ს/სასწავლო 
ვიზიტების რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში, 
www.competition.ge 

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
კონკურე
ნციის  
ეროვნუ
ლ 

 2022 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში 
სააგენტოს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს 
კონკურენციის პოლიტიკის აქტუალურ 
საკითხებთან დაკავშირებით გამართულ 5 (ხუთ) 
ღონისძიებაში. კერძოდ, სააგენტოს თანამშრომლები 
მონაწილეობდნენ ICN-ის, OECD-ისა და OECD-GVH 
RCC-ის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ სემინარებში, 
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ს/სა სწავლო ვიზიტების 
ორგანიზება 

ი  
სააგენტო 

რომლებიც ეხებოდა კონკურენციის პოლიტიკის 
სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს.  
 

9.2.2. ანტიდემპინგური 
ღონისძიებების 
გამოყენების 
საკითხებთან 
დაკავშირებით სააგენტოს 
თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის 
ამაღლება   

ჩატარებული 
ტრენინგების/სემინარე
ბი ს/სასწავლო 
ვიზიტების რაოდენობა 

სააგენტოს 
წლიური 
ანგარიში, 
www.competition.ge 

სსიპ -
საქართვ
ე ლოს 
კონკურე
ნციის  
ეროვნუ
ლ 
ი  
სააგენტო 

 აღნშნული ღონისძიების განხორციელება იგეგმება 
2022 წლის მეორე კვარტალში. 

მიზანი 10 მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა 

ამოცანა 10.1. ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა და  კონსერვაციის ხელშეწყობა 
10.1.1. ევროკავშირთან და 
ხმელთაშუა ზღვის 
თევზჭერის გენერალური 
კომისიასთან (GFCM) 
თანამშრომლობის 
გაფართოება, თევზჭერის 
ელექტრონული 
მონიტორინგის სისტემის 
განვითარებისა და 
არალეგალურ, 
არადეკლარირებულ და 
დაურეგულირებელ 
თევზჭერასთან (IUU) 
ბრძოლის მიზნით 
 
 

სარეწაო თევზმჭერი 
გემების 
ელექტრონული 
მონიტორინგის 
სისტემის შესაბამისი 
ტექნიკური 
მოწყობილობებით 
აღჭურვასთან 
დაკავშირებით 
იდენტიფიცირებული 
განსახორციელებელი 
ქმედებები.  
 
არალეგალურ, 
არადეკლარირებულ 
და დაურეგულირებელ 
(IUU) თევზჭერასთან 
ბრძოლისათვის 
იდენტიფიცირებული 
საჭიროებები და 
დაგეგმილი 
სამომავლო ქმედებები. 

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

საქართვ
ე 
ლოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის
მეურნეო
ბ 
ის 
სამინისტ
რო 
 

სიპ - 
გარემო 
ს 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 
 
სსდ -  
გარემო 
ს 
დაცვი
თ 
ი 
ზედამ
ხედვე
ლ 
ობის 
დეპარ
ტამენტ
ი; 
 

სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი 2020 წლის 1 ივნისიდან 
ახორციელებს არალეგალურ, არადეკლარირებულ 
და დაურეგულირებელი (IUU) თევზჭერის 
კონტროლს, რაც გულისხმობს საქართველოს 
დროშის ქვეშ მცურავი თევზსაჭერი სეინერებისა და 
გემების კონტროლი უცხოურ წყლებში, შესაბამისი 
ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით. 
აღნიშნულ პერიოდში სსდ გარემოსდაცვითი 
ზედამხედველობის დეპარტამენტმა აწარმოა 
შესაბამისი სტატისტიკა და ინფორმაცია 
ზემოაღნიშნული გემების შესახებ, მათი 
მოპოვებული თევზის რესურსების, სახეობების, 
რაოდენობებისა და სხვა საჭირო ინფორმაციის 
მითითებით. 2021 წლის ნოემბრის თვიდან სსდ 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტს ოფიციალური წერილით მიმართა 
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ და 
აცნობა, რომ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავმა 
გემებმა, რომლებიც ოპერირებდნენ მავრიტანიის 
წლებში და ჩართულნი იყვნენ საერთაშორისო 
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თევზჭერაში დატოვეს საქართველოს დროშა. 
მიუხედავად ამისა, 2022 წლის იანვრიდან დღემდე 
სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი მჭიდროდ თანამშრომლობს GFCM-
თან და ელექტრონული IUU პროგრამის პროვაიდერ 
სხავადასხვა საერთაშორისო კომპანიასთან, რათა 
მოხდეს არსებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით, 
მოცემული პროგრამული უზრუნველყოფის 
დახვეწა, განახლება და გაუმჯობესება. 

10.1.2. გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროსა და 
FAO/GFCM-ს შორის 
თანამშრომლობის 
ფარგლებში, 
პრიორიტეტულ 
სახეობებზე კვლევის 
ჩატარება შავი ზღვის 
არეალზე -კამბალასადა 
რაპანას ჯიშებზე 

შეხვედრებისა და 
ტრენინგების 
რაოდენობა და ასევე 
BlackSea4Fish პროექტის 
ფარგლებში 
განხორციელებული 
კვლევების რაოდენობა 
თევზის შესაბამის 
ჯიშებზე. 

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

საქართვ
ე 
ლოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის
მეურნეო
ბ 
ის 
სამინისტ
რო 
 

სიპ - 
გარემო 
ს 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო 
სსდ 
გარემო 
ს 
დაცვი
თ 
ი 
ზედამ
ხედვე
ლობის 
დეპარ
ტამენტ
ი; 

Blacksea4fish-ის ფარგლებში, აპრილის თვეში 
ჩატარდა  რაპანას კვლევა შავ ზღვაში,  გაიმართა 1 
ტრენინგი. 

10.1.3. ეკონომიკური 
ღირებულების მქონე 
მცენარეთა შერჩეული 
სახეობების რესურსის 
შეფასება 
 

შეფასებულია სულ 
მცირე 
3 სახეობის რესურსი 
 

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

საქართვ
ე 
ლოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის
მეურნეო
ბ 

 კვლევა 3 სახეობაზე განხორციელდება დონორული 
დაფინანსებით. დონორის მიერ გამოცხადებულია 
ტენდერი 
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 ის 
სამინისტ
რო 

10.1.4. კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების 
პროექტების ახალ ტყის 
კოდექსთან 
შესაბამისობაში მოყვანა 
 
 

ახალი ტყის კოდექსის 
შესაბამისად 
შემუშავებული 
კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები 
 

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

საქართვ
ე 
ლოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის
მეურნეო
ბ 
ის 
სამინისტ
რო 

 2021 წლის მეოთხე კვარტალის განმავლობაში 
მიდინარეობდა აქტიური სამუშაოები ,,ტყის 
მდგრადი მართვის კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების შესახებ“ დებულებაზე, რომელმაც 
გაიარა საჯარო განხილვა, და ამჟამად წარდგენილია 
საქართველოს მთავრობაში დასამტკიცებლად. 

10.1.5. ტყისა და 
მიწათსარგებლობის 
ინფორმაციისა და 
გადაწყვეტილებების 
მხარდამჭერი სისტემის 
გაუმჯობესება 

შემუშავებული ტყის 
საინფორმაციო და 
მონიტორინგის 
სისტემის ძირითადი 
მოდულები 

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

საქართვ
ელოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის 
მეურნეო
ბის 
სამინისტ
რო 

 მიმდინარეობს FIMS-ის „ტყის მართვის გეგმის 
ინვენტარიზაციის“  პროგრამის გატესტვა და 
მონაცმები შეყვანა. პროგრამის მიზანია ტყეში 
შეგროვებული მონაცემების ანალიზი და ტყის 
მართვის 10 წლიანი გეგმის მომზადება. 
შესრულების ბოლო ეტაპზეა FIMS -ის „საველე 
აქტების აღრიცხვის სისტემის” პროგრამის 
შემუშავება. პროგრამა ითვალისწინებს 
ინსპექტირებისთვის ელექტრონული საველე აქტის 
შემუშვებას და მონაცემების ანალიზს. 
 
მომზადებულია ტყის მოვლა-აღდგენის პროგრამის 
ხედვის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია, უახლოეს 
მომავალში დაიწყება ტექნიკური დავალების 
დოკუმენტის შემუშავება. 

10.1.6. ტყის მდგრადი 
მართვის შედეგად 
წარმოებული ხე-ტყის 
ნაწარმით ვაჭრობისთვის 
ხელის შეწყობა. 

ქვეყანაში მოწყობილი 
25 საქმიანი ეზო 

DCFTA-ს 
განხორციელების 
სამოქმედო 
გეგმის 
შესრულების 
წლიური 

საქართვ
ელოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის 
მეურნეო

 აღნიშნული აქტივობის განხორციელება 
საანგარიშო პერიოდში არ დაწყებულა თუმცა წლის 
მანძილზე იგეგმება ხე-ტყის მასალის ვაჭრობისთვის 
ხელის შეწყობის მიზნით აქტივობები. 
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ანგარიში; 
dcfta.gov.ge 
 

ბის 
სამინისტ
რო 

ამოცანა 10.2. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო 
ვალდებულებების/ხელშეკრულებების შესრულება 

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

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

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

საქართვ
ე 
ლოს 
გარემოს 
დაცვისა 
და 
სოფლის
მეურნეო
ბ 
ის 
სამინისტ
რო 

 ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) 
შესრულების სამოქმედო გეგმის (2021-2023) 
განხორციელების 2021 წლის ანგარიში 
შემუშავებულია და წარდგენილია საქართველოს 
მთავრობის ადმინისტრაციაში. 
 
ანგარიში განთავსებულია საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ოფიციალურ ვებ-
გვერდზე. 

10.2.2. გაეროს კლიმატის 
ცვლილების ჩარჩო 
კონვენციისადმი 
(UNFCCC) საქართველოს 
მე-5 ეროვნული 
შეტყობინებისა (FNC) და 
პირველი ორწლიური 
გამჭვირვალობის 
ანგარიშის (BTR) 
მომზადების დაწყება 

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

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

საქართვ
ე 
ლოს 
გარემოს
დაცვისა 
და 
სოფლის
მეურნეო
ბ 
ის 
სამინისტ
რო 

 საქართველოს მე-5 ეროვნული შეტყობინებისა (FNC) 
და პირველი ორწლიური გამჭვირვალობის 
ანგარიშის (BTR) მომზადების საპროექტო 
წინადადება გაგზავნილია გლობალურ 
გარემოსდაცვით ფონდში (GEF). 
 
პარალელურად, მიმდინარეობს პროცედურული 
საკითხების დასრულება ადგილობრივ 
განმახორციელებელ უწყებასთან. 
 
FNC-ს და BTR-ს შემუშავების დაწყება დაგეგმილია 
მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში. 

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

საინფორმაციო/სამუშა
ო შეხვედრებისა და 
გაწეული 
კონსულტაციების 
რაოდენობა; 
 

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

სსიპ - 
შრომის 
ინსპექცი
ის 
სამსახუ
რი 

საქართ
ველოს 
ოკუპი
რებულ
ი 
ტერიტ

შრომის ინსპეციის სამსახურის მიერ ან უშუალო 
ჩართულობით განხორციელდა 3 
საინფორმაციო/სამუშაო ტიპის შეხევდრა, 
რომელსაც 95 პირი დაესწრო. 
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თემატურად 
მომზადებული 
მასალების 
რაოდენობა; 
 

 ორიებ
იდან 
დევნი
ლთა 
შრომი
ს, 
ჯანმრ
თელო
ბისა 
და 
სოცია
ლური 
დაცვის 
სამინი
სტრო 

დაიბეჭდა დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით მომზადებული 2 
სახელმძღვანელო: 
- შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში; 
- ვაკანსიის გამოცხადებისას დისკრიმინაციის 

პრევენციის სახელმძღვანელო პრინციპები 
(სახელძღვანელო შემუშავდა ქართულ ენაზე და 
ითარგმნა ინგლისურ, სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენაზე). 

გარდა ამისა, კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო 
ცენტრის (CIPE) ცნობიერების ამაღლების კამპანიის - 
„უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი არჩევანია“ 
ფარგლებში შრომის ინსპექციის სამსახურის 
უშუალოდ ჩართულობით მომზადდა 
საინფორმაციო ვიდერგოლი ადმინისტრაციული 
სახდელის სახეების შესახებ, რომელიც გავრცელდა 
ტელევიზიებისა და სოციალური ქსელის 
მეშვეობით. 
 

10.3.2. დამსაქმებელთა და 
დასაქმებულთა 
ცნობიერების ამაღლება  
ბავშვთა შრომის შესახებ 

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

www.moh.gov.ge 
 

საქართვ
ელოს 
ოკუპირე
ბული 
ტერიტო
რიებიდა
ნ 
დევნილ
თა 
შრომის, 
ჯანმრთე
ლობისა 
და 
სოციალ
ური 
დაცვის 
სამინისტ
რო

სსიპ - 
შრომი
ს 
ინსპექ
ციის 
სამსახ
ური 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული 
ინსპექტირებების ფარგლებში მუდმივად 
ხორციელდება ინფორმაციის გავრცელება ბავშთა 
შრომის საკითხებზე: 

- ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად 
განხორციელდა 499 (პირველადი და შემდგომი, 
დარღვევების აღმოფხვრამდე) ინსპექტირება 369 
ობიექტზე. 

- საქართველოს ორგანული კანონით 
„საქართველოს შრომის კოდექსი“ განსაზრული 
ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობის 
მიზნით  განხორციელდა 239 ინსპექტირება 
(პირველადი და შემდგომი, დარღვევების 
აღმოფხვრამდე) 150  ობიექტზე. 
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10.3.3. სსიპ-შრომის 
ინსპექციის სამსახურის 
ინსტიტუციური 
გაძლიერება 

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

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

სსიპ - 
შრომის 
ინსპექცი
ის 
სამსახუ
რი 
 

საქართ
ველოს 
ოკუპი
რებულ
ი 
ტერიტ
ორიებ
იდან 
დევნი
ლთა 
შრომი
ს, 
ჯანმრ
თელო
ბისა 
და 
სოცია
ლური 
დაცვის 
სამინი
სტრო 

2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით  სამსახურში 
დაკომპლექტებულია 125 პოზიცია. სამსახური 
ინტენსიურად განაგრძობს მუშაობას ვაკანტური 
პოზიციების დაკომპლექტების მიმართულებით. 
 
შრომის ინსპექტორთა შესაძლებლობების ზრდის 
მიზნით შემუშავებული „იძულებითი შრომისა და 
შრომითი ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო“-ს 
ბეჭდვა განხორციელდა, რომელიც გადაეცათ შრომის 
ინსპექტორებს, გარდა ამისა, სახელმძღვანელოზე 
დაყრდნობით I კვარტალში შემუშავდა 
ინსპექტორთა გადამზადების მოდული.  
 
გარდა მისა, ევროპის სოციალური ქარტიის 
ანგარიშგების პროცედურის ფარგლებში ეროვნული 
ანგარიშების მომზადების მიზნით განხორციელდა  
შრომის ინსპექტორთა ერთი თემატური ტრენინგი. 

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

წლის განმავლობაში 
შემოწმებული 
ობიექტების, 
განხორციელებული 
ინსეპქტირებებისა და 
გაცემული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა;  
 
შესრულებული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა/მაჩვენებე
ლი  

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

სსიპ - 
შრომის 
ინსპექცი
ის 
სამსახუ
რი 
 

საქართ
ველოს 
ოკუპი
რებულ
ი 
ტერიტ
ორიებ
იდან 
დევნი
ლთა 
შრომი
ს, 
ჯანმრ
თელო
ბისა 
და 

2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით: 
 
- ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად 
განხორციელდა 499 (პირველადი და შემდგომი, 
დარღვევების აღმოფხვრამდე) ინსპექტირება 
369 ობიექტზე.  

- განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად 
გამოვლენილი დარღვევების შესაბამისად 
სამსახურის მიერ ყველა ობიექტზე გაცემულ 
იქნა 3477 მითითება. აღსანიშნავია, რომ 
გაცემული მითითებები სრულად 
გაითვალისწინა 62-მა ობიექტმა. 
განხორციელებული ინსპექტირებები კი შეეხო 
26 000-მდე დასაქმებულ პირს. 
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სოცია
ლური 
დაცვის 
სამინი
სტრო 

- საქართველოს ორგანული კანონით 
„საქართველოს შრომის კოდექსი“ განსაზრული 
ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობის 
მიზნით  განხორციელდა 239 ინსპექტირება 
(პირველადი და შემდგომი, დარღვევების 
აღმოფხვრამდე) 150  ობიექტზე.  

- განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად 
გამოვლენილი დარღვევების შესაბამისად 
სამსახურის მიერ ყველა ობიექტზე გაცემულ 
იქნა 633 მითითება. აღსანიშნავია, რომ 
გაცემული მითითებები სრულად 
გაითვალისწინა 30-მა ობიექტმა. 
განხორციელებული ინსპექტირებები კი შეეხო 9 
000-მდე დასაქმებულ პირს. 

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

სამმხრივი კომისიის  
და კომისიის 
ფარგლებში შექმნილი 
სამუშაო ჯგუფის 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

სოციალური 
პარტნიორობის 
სამმხრივი 
კომისიის 
სხდომის ოქმები 

საქართვ
ელოს 
ოკუპირე
ბული 
ტერიტო
რიებიდა
ნ 
დევნილ
თა 
შრომის, 
ჯანმრთე
ლობისა 
და 
სოციალ
ური 
დაცვის 
სამინისტ
რო 
 
 
 

სოცია
ლური 
პარტნი
ორობი
ს 
სამმხრ
ივი 
კომისი
ის 
წევრი 
უწყებე
ბი/ორგ
ანიზაც
იები 

2022 წლის პირველ კვარტალში ჩატარდა 
სოციალური პარტნორობის სამმხრივი კომისიის 
ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ერთი 
შეხვედრა. სამუშაო ჯგუფზე განხილულ იქნა 
სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის დარგების 
ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ საქართველოს 
მთავრობის დადგენილების პროექტი. 
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მიზანი 11.  DCFTA-ს განხორციელების ეფექტიანი კოორდინაციის და კომუნიკაციის უზრუნველყოფა 

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

11.1.1. DCFTA-ს შესახებ 
ვებ - ვერდის ეფექტიანი 
ფუნქციონირება 

ვებგვერდის 
ვიზიტორთა 
რაოდენობა;  
 
გამოქვეყნებული 
საკანონმდებლო 
აქტების პროექტების 
რაოდენობა 

Dcfta.gov.ge საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 2022 წლის იანვარი-მარტის მონაცემებით dcfta.gov.ge 
ვებგვერდს ეწვია 2600 ახალი ვიზიტორი. 
საქართველოს გარდა, ვებგვერდს სტუმრობენ აშშ-
დან, რუსეთიდან, ჩინეთიდან, გაერთიანებული 
სამეფოდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან და სხვ.  
ვებგვერდზე განახლდა სტატისტიკა და 
დაახლოებული კანონმდებლობის გვერდები. 
გასაჯაროვდა სხვადასხვა იურიდული 
დოკუმენტები და DCFTA-ის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული გეგმა და ანგარიში.

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

მინიმუმ 1 შეხვედრა 
წელიწადში 

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

საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 DCFTA საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრის 
ორგანიზება დაგეგმილია მომდევნო კვარტლებში. 

11.1.3 DCFTA-ს შესახებ 
ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით თემატური 
შეხვედრები ბიზნესის, 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, 
ადგილობრივი 
ხელისუფლების, 
აკადემიური წრეების 
წარმომადგენლებთან და 

ჩატარებული 
შეხვედრების 
რაოდენობა 

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

საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 განხორციელება იგეგმება მომდევნო კვარტლებში. 
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აქტივობა ინდიკატორი დადასტურების 
წყარო 

პასუხის
მგებელ
ი 
უწყება 

პარტნ
იორი 
უწყებ
ა 

შესრულების ანგარიში 

სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან 

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

11.2.1. DCFTA-ის 
განხორციელების 
უწყებათაშორისი 
ქვეკომისიის 
შეხვედრების ორგანიზება 

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

საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 აღნიშნული ღონისძიება განხორციელდება 2022 
წლის მეორე ნახევარში.  

11.2.2. DCFTA-ის 
განხორციელების 
საშუალოვადიანი (2021-
2023 წწ.) გეგმის 
განხორციელების მიზნით 
ყოველწლიური გეგმების 
შემუშავება 

მიღებულია DCFTA-ის 
განხორციელების 2023 
წლის გეგმა 

Dcfta.gov.ge საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 
შესახებ შეთანხმების განხორციელების 2022  წლის 
სამოქმედო გეგმა საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების მინისტრის 2022 წლის 22  
თებერვლის № 1-1/79 ბრძანებით დამტკიცდა. გეგმა 
გასაჯაროვდა dcfta.gov.ge ვებგვერდზე. 

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

მომზადებული DCFTA-
ს განხორციელების 
ანგარიშები 

Dcfta.gov.ge საქართვ
ე ლოს 
ეკონომი
კ ისა და 
მდგრადი 
განვითა
რების 
სამინისტ
რო 

 DCFTA-ის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის 
განხორციელების წლიური ანგარიში შემუშავდა და 
გამოქვეყნდა dcfta.gov.ge ვებგვერდზე ქართულ და 
ინგლისურ ენებზე. 

 


