
 ოდენობა [₾]
პროგრამის 

კოდი
 ოდენობა [₾]

ორგანიზაციის 

დასახელება

1

1.1

 "საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025"-ის 

ფარგლებში, ტურისტული პროდუქტისა და 

მომსახურების განვითარების პროცესში შშმ 

პირთა საჭიროებების გათვალისწინება

განახლებულია სტრატეგია
სსიპ ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის წლიური 

ანგარიში

სსიპ "ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია"
USAID Economic Security Program 2022 წელი IV კვარტალი ადმინისტრაციული ხარჯი

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

1.2

შშმ პირთათვის ციფრულ ეკონომიკაში და 

ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად  

საკანონმდებლო პროექტის მომზადება და 

მიზნობრივი პროგრამების განსაზღვრა

მომზადებული საკანონმდებლო 

პროექტი

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს 

ვებ-გვერდი

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო

ა(ა)იპ ოუფენ ნეტი; 

საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია

2022 წელი IV კვარტალი 90 000 აშშ დოლარი 24 08 03 01
90 000 აშშ 

დოლარი
მსოფლიო ბანკი

„საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების 

განვითარების 2020 – 2025 წლების ეროვნული 

სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო 

გეგმა“;

ასოცირების შეთანხმების XV-B დანართი 

(უნივერსალური მომსახურებების შესახებ დირექტივა 

(2002/22/ EC).

2

2.1

შშმ პირთათვის ინფორმაციაზე წვდომის 

გაუმჯობესება და ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის ვებგვერდის  - 

https://georgia.travel/ განახლება

განახლებულია და შშმ პირთა 

საჭიროებებზე ადაპტირებულია ვებ-

გვერდი

https://georgia.travel/
სსიპ "ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია"
2022 წელი IV კვარტალი 1 900 000 1 900 000 24 05 02

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

2.2

"აწარმოე საქართველოში" სააგენტოს 

ოფიციალურ საიტზე  ექსპორტის, ინვესტიციებისა 

და მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების 

შესახებ ხმოვანი სიგნალების განთავსება და 

საპრომოციო ბეჭდური მასალების (ბუკლეტი, 

ჰენდაუთი და ა.შ) გამოცემა, შშმ პირების 

საჭიროებების გათვალისწინებით

ადაპტირებულია ვებ-გვერდი და 

გამოცემულია ბეჭდური მასალა

სსიპ აწარმოე საქართველოს 

ვებ-გვერდი;

ბეჭდური მასალა; 

 სსიპ ,,აწარმოე 

საქართველოში''
2022 წელი IV კვარტალი 20 000 20 000 24 07 01

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

2.3

შშმ პირების მომსახურების გაუმჯობესების 

მიზნით  საჭიროებების კვლევა და სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს 

თანამშრომელთათვის შესაბამისი ტრენინგების  

უზრუნველყოფა

გადამზადებულია მინიმუმ 10 

თანამშრომელი

სსიპ ქონების ეროვნული 

სააგენტოს წლიური ანგარიში

სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტო"
2022 წელი IV კვარტალი 5 000 5 000 24 06 08

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

2.4
რკინიგზის ვებგვერდზე შშმ პირებისთვის 

ბილეთების შეძენის შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფა

განახლებული და შშმ პირთა  

საჭიროებებზე ადაპტირებულია ვებ-

გვერდი

სს საქართველოს რკინიგზის 

ვებ-გვერდი

სს "საქართველოს 

რკინიგზა"
2023 წელი II კვარტალი 1 000 000 (დღგ-ს გარეშე)  

1 000 000 

(დღგ-ს 

გარეშე)  

სს 

"საქართველოს 

რკინიგზა"

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

2.5

ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებულთათვის და 

დასაქმების მსურველთათვის ტრენინგების 

ორგანიზება - „შშმპ პირთა მომსახურების უნარ-

ჩვევები განთავსების ობიექტებისათვის და კოვიდ 

უსაფრთხოების რეგულაციები“. 

გადამზადებულია 300 ადამიანი დამსწრეთა სია
სსიპ "ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია"
2022 წელი IV კვარტალი 65 012.5 65 012.5 24 05 02

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

# აქტივობა აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დადასტურების წყარო პასუხისმგებელი უწყება

ადაპტირებული ბიზნეს და საინფორმაციო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

სამოქმედო გეგმა - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და სისტემური გარანტიების შექმნა 2022წ.

დეფიციტი 

[₾]

პარტნიორი უწყება შესრულების ვადა ბიუჯეტი [₾]

დაფინანსების წყარო

საფუძველი/კავშირი სხვა დოკუმენტებთან სახლემწიფო ბიუჯეტი სხვა

პოლიტიკის დაგეგმვასა და განხორციელებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისიწინება

https://georgia.travel/


3

3.1
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთათვის სარკინიგზო  ინფრასტრუქტურაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება  

1. კოპიტნარის კეთილმოწყობილი, შშმ 

პირებზე ადაპტირებული რკინიგზის 

სადგური გახსნილია  

2. მცხეთის სარკინიგზო სადგურის 

ბაქანი ადაპტირებებულია შშმ პირების 

საჭიროებების შესაბამისად                                    

სს საქართველოს რკინიგზის 

წლიური ანგარიში

სს "საქართველოს 

რკინიგზა"

კოპიტნარის რკინიგზის 

სადგური -   2022 წელი II 

კვარტალი; 

მცხეთის სარკინიგზო სადგური - 

2022 წელი IV კვარტალი

კოპიტნარის რკინიგზის სადგური- 

1,363,000; მცხეთის სარკინიგზო 

სადგურის  ბაქნის ადაპტირება 

შშმ პირების საჭიროებებზე-

1,400,000

კოპიტნარის 

რკინიგზის 

სადგური- 

1,363,000; 

მცხეთის 

სარკინიგზო 

სადგურის  

ბაქნის 

ადაპტირება 

შშმ პირების 

საჭიროებებზ

ე-1,400,000

სს 

"საქართველოს 

რკინიგზა"

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

3.2

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, მესტიისა 

და ამბროლაურის ადგილობრივ აეროპორტებში 

მგზავრთა და ბარგის მომსახურების სამსახურის, 

შშმ პირთა მომსახურების ტრენინგით 

უზრუნველყოფა

სამივე აეროპროტში გადამზადებულია 

50 თანამშრომელი
ტრენინგის მონაწილეთა სია  

შპს „საქართველოს 

აეროპორტების 

გაერთიანება“

2022 წელი IV კვარტალი 4 000 4 000

შპს 

„საქართველოს 

აეროპორტების 

გაერთიანება“

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი

3.3
საქართველოს აეროპორტებში შშმ პირთა 

უფლებების დაცვის მონიტორინგი

ყველა მოქმედ აეროპორტში 

ჩატარებულია ინსპექტირება 

(სულ 6 საინსპექციო შემოწმება)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოს წლიური ანგარიში
სსიპ ,,სამოქალაქო ავიაცია'' 2022 წელი IV კვარტალი ადმინისტრაციული ხარჯი

„სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს“  დირექტორის 

2013 წლის 30 იანვარის №16 ბრძანებით 

დამტკიცებული ,,საჰაერო გადაყვანაგადაზიდვისას 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 

დახმარების აღმოჩენის წესის“

3.4

საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებულ 

შიდა ნაოსნობის სამგზავრო/სასეირნო გემებზე 

შშმ პირებისთვის ადაპტირების და საგანგებო 

სიტუაციებში დახმარების ტრენინგ პროგრამის 

განხორციელება

გადამზადებულია საქართველოს 

დროშის ქვეშ მცურავ გემზე 

დასაქმებული 20 პირი

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტოს წლიური ანგარიში

სსიპ "საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტო"

ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია
2022 წელი IV კვარტალი ადმინისტრაციული ხარჯი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი;                                    

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2019 

წლის 18 დეკემბრის N10 ბრძანება „სამგზავრო 

გემების უსაფრთხოების წესებისა და სტანდარტების“ 

დამტკიცების შესახებ“

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება  


