
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 

 
მიზანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და მის მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (შემდგომში - სამინისტრო) კომპეტენციის ფარგლებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის დისკრიმინაციის გარეშე და სხვებთან თანაბარ პირობებში დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და ცხოვრების ყველა სფეროში მათი 
სრულყოფილი მონაწილეობის გაზრდა 

ამოცანა 1.  „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით (შემდგომში - კანონი) გათვალისწინებული 
რეგულაციების თაობაზე ცნობიერების ამაღლება სამინისტროში

 

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:
კანონით გათვალისწინებული 
რეგულაციების თაობაზე არ არსებობს 
საბაზისო ცოდნა

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: 
კანონით გათვალისწინებული რეგულაციების თაობაზე არსებობს საბაზისო ცოდნა

აქტივობა 1.1. ტრენინგი კანონით გათვალისწინებული რეგულაციების თაობაზე, კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების 
კოორდინაციის მიზნით საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრებისათვის

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
ჩატარებულია ტრენინგი კანონით 
გათვალისწინებული რეგულაციების 
თაობაზე, კანონით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების შესრულების 
კოორდინაციის მიზნით საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით შექმნილი 
სამუშაო ჯგუფის წევრებისათვის

2021 წლის მე-2 
კვარტალი

- - აქტივობა 
განხორციელდება 
დონორი ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით

პასუხისმგებელი უწყება:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
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აქტივობა 1.2. ტრენინგი კანონით გათვალისწინებული რეგულაციების თაობაზე, სამინისტროს თითოეულ დაწესებულებაში თანამშრომელთა 
გარკვეული (კრიტიკული) ჯგუფისთვის

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
ტრენინგი ჩაუტარდა თითოეული 
დაწესებულებიდან არანაკლებ 5 
თანამშრომელს 

2021 წლის მე-2 
კვარტალი

- - აქტივობა 
განხორციელდება 
დონორი 
ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით

პასუხისმგებელი უწყება:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

ამოცანა 2. სამინისტროს საქმიანობის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და გარანტიების იმპლემენტაციის 
მიზნით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების განსაზღვრა

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: 
არ არის განსაზღვრული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები  

 ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: 
განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები სამინისტროს 
კომპეტენციის ფარგლებში

აქტივობა 2.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე შემდგომი ადაპტირების მიზნით, სამინისტროს ინფრასტრუქტურის, 
სერვისებისა (მათ შორის, ელექტრონული სერვისების) და გარე მოხმარების ვებ-გვერდების ინვენტარიზაცია 

შესრულების ვადა დაფინანსების წყაროაქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
აღრიცხულია სამინისტროს 
ინფრასტრუქტურა, სერვისები (მათ შორის, 

2021 წლის მე-3 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი
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ელექტრონული სერვისები) და გარე 
მოხმარების ვებ-გვერდები შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე 
შემდგომი ადაპტირების მიზნით

კვარტალი ადმინისტრაციული 
რესურსი

- -

პასუხისმგებელი უწყება: 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
სსიპ შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

აქტივობა 2.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე შემდგომი ადაპტირების მიზნით, სამინისტროს ინფრასტრუქტურის, 
სერვისებისა (მათ შორის, ელექტრონული სერვისების) და გარე მოხმარების ვებ-გვერდების აუდიტი - ადაპტირების შესაძლებლობის და 
ადაპტირებისთვის საჭირო რესურსის განსაზღვრა

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
ჩატარებულია სამინისტროს 
ინფრასტრუქტურის, სერვისების (მათ შორის 
ელექტრონული სერვისები) და გარე 
მოხმარების ვებ-გვერდების აუდიტი, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
საჭიროებებზე შემდგომი ადაპტირების 
მიზნით

2021 წლის მე-4 
კვარტალი

- - აქტივობა 
განხორციელდება 
დონორი 
ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით

პასუხისმგებელი უწყება: 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
სსიპ შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური



4

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

აქტივობა 2.3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემთან შეხვედრა შშმ პირთა საინფორმაციო საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით - მათთვის 
საინტერესო და საჭირო, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო მასალის შექმნის ან/და 
ადაპტირებისთვის

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
გაიმართა არანაკლებ 1 შეხვედრა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
თემთან, შშმ პირთა საინფორმაციო 
საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით

2021 წლის მე-3 
კვარტალი

ადმინისტრაციული 
რესურსი

- -

პასუხისმგებელი უწყება: 
სსიპ შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

ამოცანა 3. სამინისტროს საქმიანობის განხორციელების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინება 
(დროითი, ადამიანური და ფინანსური რესურსის შესაბამისად)

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: 
ნაწილობრივ გათვალისწინებულია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
საჭიროებები

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: 
სამინისტროში გაზრდილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 
კომუნიკაციის ხარისხი და თემის ინფორმირებულობა საბაჟო-საგადასახადო 
კანონმდებლობის მოთხოვნების თაობაზე

აქტივობა 3.1. ტრენინგი სამინისტროს მომხმარებლებთან კონტაქტური თანამშრომლებისათვის (front desk), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებთან კომუნიკაციის უნარების ჩამოსაყალიბებლად/გასაუმჯობესებლად

შესრულების ვადა დაფინანსების წყაროაქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
ჩაუტარდა ტრენინგი სამინისტროს 
მომხმარებლებთან კონტაქტურ არანაკლებ 50 
თანამშრომელს

2021 წლის მე-4 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი
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კვარტალი - - აქტივობა 
განხორციელდება 
დონორი 
ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით

პასუხისმგებელი უწყება: 
სსიპ შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

აქტივობა 3.2. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დადგენილი საგადასახადო 
შეღავათების თაობაზე ვიდეორგოლის (მათ შორის, ადაპტირებულის) მომზადება და საჯაროდ განთავსება

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
მომზადებული და საჯაროდ განთავსებულია  
ვიდეორგოლი (მათ შორის, ადაპტირებული) 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისათვის დადგენილი საგადასახადო 
შეღავათების თაობაზე

2021 წლის მე-3 
კვარტალი

ადმინისტრაციული 
რესურსი

- -

პასუხისმგებელი უწყება:
სსიპ შემოსავლების სამსახური

აქტივობა 3.3. საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი საზღვრის კვეთის პროცედურების და საზღვრის კვეთისას პირის უფლება-
მოვალეობების თაობაზე ვიდეორგოლის (მათ შორის, ადაპტირებულის) მომზადება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 
და საჯაროდ განთავსება

შესრულების ვადა დაფინანსების წყაროაქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
მომზადებული და საჯაროდ განთავსებულია 
ვიდეორგოლი  (მათ შორის, ადაპტირებული) 2021 წლის მე-3 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი
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საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით 
დადგენილი საზღვრის კვეთის 
პროცედურების და საზღვრის კვეთისას 
პირის უფლება-მოვალეობების თაობაზე 

კვარტალი ადმინისტრაციული 
რესურსი 

- -

პასუხისმგებელი უწყება:
სსიპ შემოსავლების სამსახური

ამოცანა 4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სამართალწარმოების 
ეფექტიანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: 
საგამოძიებო სამსახურში არ არის 
განსაზღვრული შეზღუდული 
შესაძლებლობის პირთა საჭიროებებზე 
მორგებული სამართალწარმოების სისტემა 

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: 
საგამოძიებო სამსახურში განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა 
საჭიროებებზე მორგებული სამართალწარმოების სისტემა

აქტივობა 4.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოწმესთან, დაზარალებულსა და ბრალდებულთან მუშაობის სტანდარტებისა და მეთოდიკის 
დამტკიცება

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
დამტკიცებულია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე მოწმესთან, 
დაზარალებულსა და ბრალდებულთან 
მუშაობის სტანდარტები და მეთოდიკა

2021 წლის მე-2 
კვარტალი ადმინისტრაციული 

რესურსი -
-

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

აქტივობა 4.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვან მოწმესთან, დაზარალებულსა და ბრალდებულთან მუშაობის სტანდარტებისა და 
მეთოდიკის დამტკიცება
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შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
დამტკიცებულია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვან 
მოწმესთან, დაზარალებულსა და 
ბრალდებულთან მუშაობის სტანდარტები 
და მეთოდიკა

2021 წლის მე-2 
კვარტალი ადმინისტრაციული 

რესურსი -
-

პასუხისმგებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

ამოცანა 5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს პოლიტიკის შემდგომი განსაზღვრა შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით 
 
ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: 
სამინისტროს შემუშავებული აქვს 
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმა  

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: 
სამინისტროს შემუშავებული აქვს 2022 წლის სამოქმედო გეგმა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შემდგომი დაცვის მიზნით 

აქტივობა 5.1. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  
გაკეთებულია „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმის 
შესრულების ტექნიკურ-შინაარსობრივი 
შეფასება

2021 წლის მე-4 
კვარტალი - - აქტივობა 

განხორციელდება 
დონორი 
ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით



8

პასუხისმგებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

აქტივობა 5.2. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა დეფიციტი

შედეგის ინდიკატორი:
შემუშავებულია „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების 2022 წლის სამოქმედო გეგმა  

2021 წლის მე-4 
კვარტალი

ადმინისტრაციული 
რესურსი 

- -

პასუხისმგებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი


