
  

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა 2020 წლის 22 

მაისის ჩათვლით გაგრძელდა 

 

► 2020 წლის 21 და 23 აპრილს, საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

პრეზიდენტის  N2 ბრძანება1 და საქართველოს პარლამენტის N5866-სს დადგენილება2. 

 

► საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა გაგრძელდა 2020 

წლის 22 მაისის ჩათვლით.3  

 

► საქართველოს პრეზიდენტის N2 ბრძანება ძალაში შევიდა გამოცხადების მომენტიდან. 

 

► საქართველოს პარლამენტის N5866-სს დადგენილება ამოქმედდა მიღებისთანავე. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდი, 21/04/2020; 

23/04/2020. 

 

 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა ანტიკრიზისული გეგმა  

 

► 2020 წლის 24 აპრილს, საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის 

თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა.4 

 

► განცხადების თანახმად, ანტიკრიზისული გეგმა შედგება სამი ეტაპისგან. 

 

                                                   
1 http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/136197/1-5852 
2 http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/136305/5866 
3 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 22 აპრილის N5866-სს დადგენილება;  საქართველოს პრეზიდენტის  2020 წლის 21 

აპრილის N2-ე ბრძანება. 
4 http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=541&info_id=75972 
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 გვერდი 2 

ანტიკრიზისული გეგმის I ეტაპი: 

 

✓ მოქალაქეების ნაწილს დაუფინანსდა კომუნალური (წყალის, დასუფთავების და 

ელექტროენერგიის) გადასახადები. საქართველოს მთავრობამ დაასუბსიდირა 670,000-ზე მეტი 

ოჯახისთვის ბუნებრივი აირის გადასახადიც.   

✓ 9 ძირითად პროდუქტზე მოხდა ფასების ზრდის რისკის დაზღვევა. ეს პროდუქტებია ბრინჯი, 

მაკარონი, მზესუმზირის ზეთი, ფქვილი, შაქარი, ხორბალი, რძის ფხვნილი, წიწიბურა და 

ლობიო5. 

✓ მოქალაქეებს სესხის მომსახურება 3 თვით გადაუვადდათ. 

✓ ტურისტულ სექტორს ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადები გადაუვადდათ 2020 წლის 

პირველ ნოემბრამდე. 

✓ მცირე სასტუმროებისათვის განხორციელდა 6 თვის საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირება 

არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით. 

✓ განხორციელდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე სამშენებლო მასალების ფასის ზრდის (200 

მლნ ლარის ოდენობით) დაზღვევა. 

✓ ავტოიმპორტიორებს გადაუვადდათ საბაჟო გადასახადი.  კერძოდ, 2020 წლის 1 აპრილამდე 

შემოყვანილი ავტომობილების განბაჟების ვადა გახანგრძლივდა 2020 წლის 1 სექტემბრამდე6.  

✓ საბანკო სექტორთან თანამშრომლობით, გადაწყდა იურიდიული პირებისთვის სესხების 

რესტრუქტურიზაცია.  

 

ანტიკრიზისული გეგმის II ეტაპი: 

 

✓ პროგნოზმა აჩვენა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა იქნება -4%. ბიუჯეტი შემოსავლების 

სახით დაკარგავს 1,8 მილიარდ ლარს.  

✓ პროგნოზის თანახმად, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს ემატება როგორც სოციალური, 

ეკონომიკური მხარდაჭერის კომპონენტები, ასევე Covid-19-თან გამკლავებისა და მართვის 

სამედიცინო ხარჯები. შესაბამისად, ბიუჯეტის დასაბალანსებლად სახელმწიფოს აკლია 3,9 

მილიარდი ლარი. 

✓ თუ საქართველოს მთავრობას, ეკონომიკას და კერძო სექტორს დასჭირდება დამატებითი 

ლიკვიდობა, საერთაშორისო დახმარების ფარგლებში ხელმისაწვდომი იქნება 3 მილიარდი აშშ 

დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი.   

 

ანტიკრიზისული გეგმის III ეტაპი: 

 

✓ ყველა დაქირავებით დასაქმებული პირი, რომელიც ოფიციალურად მუშაობდა და საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადების შემდგომ დაკარგა სამსახური ან იმყოფება ანაზღაურების გარეშე 

შვებულებაში და ვეღარ იღებს ანაზღაურებას,  6 თვის განმავლობაში მიიღებს დახმარებას 1,200 

ლარის ოდენობით. ასეთი პირები ყოველთვიურად მიიღებენ 200 ლარს. 

✓ ყველა კომპანია, რომელიც შეინარჩუნებს თითოეულ სამუშაო ადგილს, 6 თვის განმავლობაში, 

750 ლარის ოდენობის ხელფასზე გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადის წყაროსთან 

დაბეგვრის ვალდებულებისგან, ვინაიდან დაქირავებით დასაქმებული ფიზიკური პირები 

თავისუფლდებიან საშემოსავლო გადასახადისგან. აღნიშნული ვრცელდება ისეთ 

ანაზღაურებაზე, რომელიც არ აღემატება 1,500 ლარს. 1,500 ლარამდე ოდენობის ანაზღაურების 

შემთხვევაში, დარიცხულ ხელფასს აკლდება 750 ლარი და  დარჩენილი თანხა იბეგრება 

საშემოსავლო გადასახადით. 

                                                   
5 https://mepa.gov.ge/Ge/News/Details/14872 
6 https://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=6497&lang=1 

https://mepa.gov.ge/Ge/News/Details/14872
https://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=6497&lang=1


 გვერდი 3 

✓ მოქალაქეები, რომლებიც არაფორმალურ სექტორში იყვნენ დასაქმებულები ან თავს თვლიდნენ 

თვითდასაქმებულად, სახელმწიფო ერთჯერადად დაეხმარება 300 ლარით. სახელმწიფო 

სოციალური დახმარების სამსახურების მეშვეობით მოახდენს ასეთი პირების  

იდენტიფიცირებას.    

✓ კონკრეტული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები 6 

თვის განმავლობაში მიიღებენ დამატებით 600 ლარის ოდენობით დახმარებას. 

✓ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ისარგებლებენ დახმარებით 600 ლარის ოდენობით, 6 თვის 

განმავლობაში. 

✓ 2021 წლიდან ყველა პენსიონერის პენსია გაიზრდება არანაკლებ ინფლაციის მაჩვენებლის 

ოდენობის შესაბამისად. 70 წელს ზემოთ პენსიონერები, გარდა ინფლაციის პროცენტული 

ოდენობის ზრდისა, მიიღებენ პენსიის ზრდის შესაძლებლობას ეკონომიკის ზრდის 80%-ის 

ოდენობით. 

✓ მეწარმეების, ეკონომიკის და ბიზნესის დახმარებისთვის ამოქმედდება დღგ-ს ავტომატური 

დაბრუნების მექანიზმი - 600 მლნ ლარი.  

✓ კომერციულ ბანკებს მიეწოდებათ 600 მლნ ლარის გრძელვადიანი რესურსი.  

✓ ბიზნესის მხარდაჭერისთვის დამატებით გამოიყოფა 500 მლნ ლარი. 

✓ სახელმწიფო პროგრამის - „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში იზრდება სესხის და ლიზინგის 

თანადაფინანსების პერიოდი, საქმიანობის სახეობები და საბრუნავი საშუალებების 

დაფინანსება. საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მექანიზმი იცვლება, დაიწევს სესხის 

მინიმალური ზღვარი.  

✓ მიკრო საგრანტო სისტემის ფარგლებში იგეგმება პროგრამის ზღვრის 20,000 ლარიდან უკვე 

30,000 ლარამდე გაზრდა. 

✓ სამელიორაციო საქმიანობის განმახორციელებელი ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირის 

დაგროვილი სარწყავი წყლის გადასახადი გაუქმდება და ჩამოიწერება, ხოლო 2020 წელს 

ფიზიკური და იურიდიული პირები სამელიორაციო საფასურისგან სრულად 

გათავისუფლდებიან. 

 

► განცხადებით წარმოდგენილია კორონავირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებების შემსუბუქებისა და 

ეკონომიკის გახსნის შესაბამისი ეტაპები. 

 

► შეზღუდვების მოხსნა ეხება იმ კომპანიებს, დაწესებულებებს და ობიექტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ 

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წესებს.   

 

კორონავირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

შემსუბუქებისა და ეკონომიკის გახსნის ეტაპები: 

 

I ეტაპი - 27.04.2020 

 

✓ მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება. 

✓ ტაქსების ოპერირება. 

✓ ონლაინ ვაჭრობა (საბითუმო და საცალო). 

✓ მიტანის მომსახურება ნებისმიერ პროდუქტზე. 

✓ ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. 

 

II ეტაპი - 11.05.2020 

 

✓ მშენებლობა. 

✓ მშენებლობის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობა.  

✓ სამშენებლო მასალების წარმოება. 

✓ ავტო-სამრეცხაოები და ავტო-სერვისები. 

✓ კომპიუტერების, პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტი. 

✓ სარეკრეაციო ზონების ფუნქციონირება. 
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III ეტაპი - 25.05.2020 

 

✓ ვაჭრობა, კერძოდ, საცალო და საბითუმო მაღაზიები (გარდა სავაჭრო ცენტრებისა), რომლებსაც 

გააჩნიათ დამოუკიდებელი შესასვლელი ქუჩიდან. 

✓ ყველა ტიპის ღია ბაზრობა.  

✓ ყველა ტიპის წარმოება.  

✓ საგამომცემლო საქმიანობა. 

 

IV ეტაპი - 08.06.2020 

 

✓ სავაჭრო ცენტრები. 

✓ ღია ტიპის რესტორნები და კვების ობიექტები. თუმცა, ადგილზე მომსახურების მიწოდება 

შეეძლებათ მხოლოდ ღია ტიპის რესტორნებს და კვების ობიექტებს. 

✓ ყველა ტიპის საფინანსო მომსახურება. 

✓ სილამაზის სალონები. 

✓ ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები. 

 

V ეტაპი - 22.06.2020 

 

✓ დახურული ტიპის ბაზრები და ბაზრობები. 

✓ ყველა ტიპის რესტორანი და კვების ობიექტი, მათ შორის ადგილზე მომსახურებით. 

 

VI ეტაპი - 06.07.2020 

 

✓ გასართობ, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი დაწესებულებები. 

✓ შემოქმედებითი საქმიანობა. 

✓ აზარტული და მომგებიანი ბიზნესი. 

✓ სასტუმროები. 

✓ საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 

✓ ყველა სხვა საქმიანობა არადისტანციურ რეჟიმში. 

 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ვებგვერდი, 24/04/2020. 

 

 

ეკონომიკური საქმიანობების განმახორციელებელმა პირებმა საქმიანობის 

აღდგენის ნებართვის მოსაპოვებლად რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ჯანდაცვის 

სამინისტროში 

 

► 2020 წლის 29 აპრილს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება.7   

 

► განცხადების თანახმად, საქმიანობის აღდგენის ნებართვის მოსაპოვებლად, ეკონომიკის ამოქმედების II 

ეტაპიდან განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობების განმახორციელებელმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა 

გაიარონ აღნიშნული სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული სააპლიკაციო ფორმის მეშვეობით. 

 

► სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ბმულზე: https://www.moh.gov.ge/ka/740/. 

                                                   
7 https://www.moh.gov.ge/ka/news/5087/ 

https://www.moh.gov.ge/ka/740/
https://www.moh.gov.ge/ka/news/5087/
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► განცხადების წარდგენის შემდგომ, შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო  განახორციელებს რეგისტრირებული 

სუბიექტების მონიტორინგს.   

 

► საქმიანობის აღდგენის ნებართვის მოსაპოვებლად აუცილებელია, რომ ბიზნეს სუბიექტები 

აკმაყოფილებდნენ სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ წესებს.  

 

► განცხადების მიხედვით, ორგანიზაცია, რომელიც დააკმაყოფილებს შესაბამის წესებს, ჯანდაცვის 

მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მიიღებს საქმიანობის განხორციელების უფლებას. 

 

► საქმიანობის აღდგენის ნებართვის მოპოვების შესაბამის პროცესს ორგანიზებას გაუწევს ჯანდაცვის 

სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი.  

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი, 29/04/2020 

 

 

ეკონომიკური საქმიანობების გახსნის ეტაპი და მგზავრთა გადაყვანა საგანგებო 

მდგომარეობის განმავლობაში 

 

► 2020 წლის 24 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

მთავრობის  N264-ე დადგენილება.8 

 

► დადგენილების თანახმად, საგანგებო მდგომარეობის ვადით შეჩერებულია საქალაქთაშორისო ან/და 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანა M2 და M3 კატეგორიების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით. 

 

► საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით (შემდგომში „N181-ე დადგენილება“) 

დაშვებულ ეკონომიკურ საქმიანობებს დაემატა:  

 

✓ ღია ტიპის აგრარული ბაზრების/ბაზრობების საქმიანობები. 

✓ მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაადგილებით მომსახურება. აქვე, 

მძღოლი აღჭურვილი უნდა იყოს პირბადით. 

✓ მიტანის მომსახურება (ე. წ. „დელივერი სერვისი“). 

✓ დისტანციური (ე.წ. „ონლაინ“) ვაჭრობა - სამუშაო ადგილზე/საწყობში არაუმეტეს 5 ადამიანისა. 

 

► ღია ტიპის აგრარული ბაზრების/ბაზრობების საქმიანობა უნდა განხორციელდეს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსა და სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად. 

 

► დადგენილება ამოქმედდა 2020 წლის 27 აპრილიდან. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 24/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის N264 დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

23 მარტის N181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 



 გვერდი 6 

საქართველოს ხელისუფლების ანტიკრიზისული სოციალურ-ეკონომიკური 

გეგმა (II ეტაპი) - მოქალაქეების მიერ მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

მიღების ინსტრუქცია  

 

► საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს ხელისუფლების 

ანტიკრიზისული სოციალურ-ეკონომიკური გეგმა (II ეტაპი) - მიზნობრივი სოციალური დახმარება 

მოქალაქეებს. აღნიშნულის ფარგლებში შემუშავდა მოქალაქეების მიერ სოციალური დახმარების მიღების 

ინსტრუქცია (შემდგომში „ინსტრუქცია“).9  

 

 

საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება 

 

► საქართველოს მთავრობის განცხადების გათვალისწინებით, ინსტრუქციის თანახმად, 2020 წლის 1 მაისიდან, 

თვეში 750 ლარის ხელფასზე საშემოსავლო გადასახადისგან თავისუფლდებიან ის ფიზიკური პირები, 

რომლებიც დაქირავებით არიან დასაქმებულები. ასეთი ფიზიკური პირების ხელფასი არ უნდა 

აღემატებოდეს 1,500 ლარს.  

 

► საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება ძალაშია 6 თვის ვადით.   

 

► ინსტრუქციით გათვალისწინებული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების თაობაზე აღნიშნული 

ცვლილების ასახვა იგეგმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში.  

 

► ინსტრუქციის თანახმად, დამსაქმებელი მოიცავს ყველა ტიპის საწარმოს, მათ შორის, კომპანიებს, 

საწარმოებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მეწარმე ფიზიკურ პირებს, რომლებიც დაქირავებულ 

ფიზიკური პირებს უხდიან ხელფასს და ამავდროულად იხდიან საშემოსავლო გადასახადს. 

 

► ინსტრუქციის მიხედვით, საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების შეღავათით ისარგებლებენ 

მხოლოდ კერძო სექტორის ობიექტები და აღნიშნული შეღავათი არ გავრცელდება საჯარო სექტორში 

არსებულ ორგანიზაციებზე. 

 

► საჯარო სექტორი, რომელიც ვერ ისარგებლებს შეღავათით მოიცავს: 

 

✓ ყველა სამინისტროს. 

✓ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს - საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირებს (სსიპ), მათ  შორის საჯარო სკოლებს, თეატრებს, ანსამბლებსა 

და მუზეუმებს და არაკომერციულ (არამომგებიან) იურიდიულ პირებს (ა(ა)იპ). 

✓ მუნიციპალურ სამსახურებს და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სსიპ-ებს და ა(ა)იპ-ებს, 

მათ შორის საბავშვო ბაღებს, ანსამბლებს, სპორტული კლუბებსა და სხვა. 

✓ სახელმწიფო და ავტონომიური რესპუბლიკის ნებისმიერ სამსახურებს. 

✓ სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის და  მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებულ 

საწარმოებს, რომელშიც სახელმწიფოს, ავტონომიური  რესპუბლიკის და მუნიციპალიტეტების 

წილი შეადგენს 50%-ზე მეტს. ასევე, ამ საწარმოების  შვილობილ საწარმოებს, თუ მათი წილი 

შეადგენს 50%-ზე მეტს.  

✓ ეროვნულ ბანკს. 

✓ ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოებს. 

 

► ის საწარმოები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ შეღავათით, მაისი-ოქტომბრის  

პერიოდში ხელფასების გაცემის დროს საშემოსავლო გადასახადს: 

 

✓ საერთოდ არ გადაიხდიან იმ დაქირავებულებზე, რომელთა ხელფასიც 750 ლარი ან უფრო  

ნაკლებია. 

✓ ნაწილობრივ გადაიხდიან იმ დაქირავებულებზე, რომელთა ხელფასიც 750 ლარზე მეტია და  არ 

აღემატება 1,500 ლარს. ამ შემთხვევაში დარიცხულ ხელფასს აკლდება 750 ლარი და  

დარჩენილი თანხა იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. 

                                                   
9 https://mof.ge/images/File/kompensacia/kompensaciebis-mig-instr.pdf 

https://mof.ge/images/File/kompensacia/kompensaciebis-mig-instr.pdf
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✓ სრულად გადაიხდიან იმ დაქირავებულებზე, რომელზეც კონკრეტულ თვეში ხელფასი იქნება 

1,500 ლარზე მეტი. 

 

► ინსტრუქციის თანახმად, ხელფასის 1,500 ლარიანი ზღვარი მოქმედებს კონკრეტულ თვეში გაცემულ 

ანაზღაურებაზე. 

 

► ინსტრუქციის თანახმად, საწარმო საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციას წარადგენს ჩვეულ რეჟიმში, 

მომდევნო თვის 15 რიცხვში. 

 

► ინსტრუქცია განმარტავს, რომ საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების შეღავათი არ ნიშნავს, რომ 

დაქირავებულ პირს უნდა გაეზარდოს ხელფასი.  

 

► ინსტრუქციაში გაკეთებული განმარტების მიხედვით, პირი რომელიც დაქირავებით მუშაობს ორ ან მეტ 

საწარმოში ისარგებლებს საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების შეღავათით. კერძოდ, 

გადასახადისგან გათავისუფლდება თითოეული დამქირავებლისგან მიღებული ხელფასი 750 ლარამდე, თუ 

ამავე დამქირავებელთან მიღებული ხელფასი არ აღემატება 1,500 ლარს. 

 

► ინსტრუქცია განმარტავს, რომ ამ საგადასახადო შეღავათის გამოყენებით პირი არ დაკარგავს სხვა შეღავათს, 

რომელიც  მას კანონმდებლობით ეკუთვნის. მაგალითად, თუ პირი სარგებლობს საქართველოს 

ტერიტორიული  მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილისთვის გათვალისწინებული ან სხვა შეღავათით 

პირი ისარგებლებს ორივე ასეთი შეღავათით. 

 

 

დაქირავებულთა დახმარება, რომელთაც აღარ ერიცხებათ ხელფასი 

 

► საქართველოს მთავრობის განცხადების გათვალისწინებით, ინსტრუქციის თანახმად, პირები, რომლებიც 

კორონავირუსის პანდემიის შედეგად თანამშრომელთა შემცირებაში მოყვნენ ან უხელფასო შვებულებაში 

არიან, მიიღებენ 1,200 ლარიან კომპენსაციას. კერძოდ, ყოველთვიურად - 200 ლარს, 6 თვის განმავლობაში. 

 

► ინსტრუქციის თანახმად, კომპენსაციის მიღება შეეძლებათ იმ დაქირავებულებს, რომლებსაც 2020 წლის 

პირველ სამ თვეში (იანვარი, თებერვალი, მარტი) ერთხელ მაინც აქვთ აღებული ხელფასი. აღნიშნულის 

შესახებ მათ დამქირავებელს საგადასახადო დეკლარაციასთან ერთად, სსიპ შემოსავლების სამსახურში  

წარდგენილი უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, რომ ამ პირზე გაიცა ხელფასი. 

 

► ინსტრუქციით განისაზღვრება დამქირავებლის მიერ  წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტების წესიც. 

კერძოდ, ინფორმაცია შესაძლოა დაზუსტდეს შესაბამისი თვის  20 რიცხვამდე ე.ი. დეკლარაციის 

წარდგენიდან 5 დღის განმავლობაში. ამის შემდგომ, სსიპ  შემოსავლების სამსახური სსიპ დასაქმების 

ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს უგზავნის დაზუსტებულ სიას. ხსენებული სააგენტო, სსიპ 

შემოსავლების სამსახურიდან მიღებულ სიაში მითითებულ პირებზე ახორციელებს საკომპენსაციო 

თანხების გადარიცხვას შესაბამისი თვის 30 რიცხვამდე. 

 

► იმ შემთხვევაში, თუ საკომპენსაციო სიაში არსებულ პირზე დაფიქსირდა ხელფასის გაცემა, ასეთ პირზე 

კომპენსაციის გაცემა შეწყდება.  

 

 

თვითდასაქმებულები 

 

► საქართველოს მთავრობის განცხადების გათვალისწინებით, ინსტრუქციის მიხედვით, 

თვითდასაქმებულებისთვის ერთჯერადი კომპენსაციის მოცულობა შეადგენს 300 ლარს. 

 

► ინსტრუქციის თანახმად, თვითდასაქმებულად ითვლება ყველა ის ფიზიკური პირი, რომელიც ეწეოდა 

რაიმე ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას და იღებდა შემოსავალს, გარდა დაქირავებით დასაქმებულისა. 

 

► კომპენსაციის მისაღებად აუცილებელია დასტურდებოდეს, რომ 2020 წლის პირველ კვარტალში 

თვითდასაქმებული პირი ეწეოდა ეკონომიკურ საქმიანობას ან/და ჰქონდა შემოსავალი. 

 

► ინსტრუქციის მიხედვით, თვითდასაქმებული პირები იყოფიან 2 კატეგორიად: 
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✓ ფიზიკური პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სსიპ შემოსავლების სამსახურში. 

✓ ფიზიკური პირები, რომლებიც ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას ან/და ჰქონდათ შემოსავალი, 

თუმცა, არ არიან რეგისტრირებული სსიპ შემოსავლების სამსახურში. შესაბამისად, არ ჩანს მათი 

ეკონომიკური აქტივობა და არ იხდიდნენ კუთვნილ გადასახადებს. 

 

 

სსიპ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებულები 

 

► ინსტრუქციის მიხედვით, სსიპ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებულების მიერ 

კომპენსაციის მისაღებად შესაძლოა არ იყოს საჭირო დამატებითი მტკიცებულების წარდგენა.  

 

► სსიპ შემოსავლების სამსახური იდენტიფიცირებას გაუკეთებს: 

 

✓ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც 2020 წლის პირველ 

კვარტალში წარდგენილი აქვთ საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაცია ან 

უფიქსირდებათ ბრუნვა საკონტროლო სალარო აპარატით.  

✓ მეწარმე ფიზიკურ პირებს, რომლებიც დასაქმებული არიან ბაზრობებზე, 2020 წლის პირველ 

კვარტალში წარდგენილი აქვთ საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაცია, 

უფიქსირდებათ ბრუნვა საკონტროლო სალარო აპარატით ან ეკონომიკური საქმიანობის 

განხორციელების ფაქტი ბაზრობის ორგანიზატორის მიერ დადასტურებული იქნება სსიპ 

შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი ინფორმაციით.  

✓ პირები, რომლებიც ახორციელებენ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას. კერძოდ, 

ასეთი პირები საქმიანობას ახორციელებდნენ 2020 წლის პირველ კვარტალში, რაც დასტურდება 

სსიპ შემოსავლების სამსახურში დარიცხული და გადახდილი ფიქსირებული  გადასახადით. 

პირები, რომლებიც ახორციელებენ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას 

მაგალითად არიან ისეთი პირები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან თონეებში, სილამაზის 

სალონებსა და ავტო-ტექ მომსახურების ობიექტებში. 

✓ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეები, რომლებიც დაფინანსებას არ იღებენ  

ბიუჯეტიდან. 

✓ ინდივიდუალური მეწარმეები, რომლებსაც 2020 წლის 1 აპრილამდე წარდგენილი აქვთ 2019 

წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია ან 2020 წლის პირველ  კვარტალში 

უფიქსირდებათ ბრუნვა საკონტროლო სალარო აპარატით. 

 

► ინსტრუქციის თანახმად, 2020 წლის 20 მაისამდე სსიპ შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს მასთან 

რეგისტრირებული თვითდასაქმებულების იდენტიფიცირებას  და საკომპენსაციო პირების სიის შედგენას.  

 

► ინსტრუქციის მიხედვით, სსიპ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებული   

პირებისთვის არაუგვიანეს 2020 წლის 21 მაისიდან გაიხსნება ელექტრონული განაცხადის ფორმა 

პორტალზე www.moh.gov.ge. კომპენსაციის მიღების მიზნით, აღნიშნულ განცხადებაში ფიზიკურმა პირმა 

უნდა მიუთითონ შემდეგი ინფორმაცია: 

 

✓ სახელი, გვარი და პირადი ნომერი. 

✓ საკონტაქტო მონაცემები - ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო  ტელეფონი. 

✓ საბანკო რეკვიზიტები (ანგარიშის ნომერი). 

 

► ინსტრუქციის მიხედვით, პირის მიერ ელექტრონული განაცხადის წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო 

დღეში სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო განაცხადში მითითებულ პირად ნომერს 

შეადარებს სსიპ შემოსავლების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციას და საკომპენსაციო თანხას დარიცხავს 

პირის მიერ მითითებულ მის საბანკო ანგარიშზე. 

 

 

თვითდასაქმებულები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სსიპ შემოსავლების სამსახურში 

 
► იმ თვითდასაქმებულებმა, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სსიპ შემოსავლების სამსახურში 

ელექტრონული განაცხადის ფორმა უნდა შეავსონ ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ პორტალზე: 

www.moh.gov.ge. 
 
 

http://www.moh.gov.ge/
http://www.moh.gov.ge/
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► ინსტრუქციის თანახმად, კომპენსაციის მიღების მიზნით არაუგვიანეს 2020 წლის პირველი ივნისისა,  

ფიზიკურმა პირმა ელექტრონული ფორმით უნდა წარადგინოს შემდეგი ინფორმაცია: სახელი, გვარი და 

პირადი ნომერი, საკონტაქტო მონაცემები - ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო  

ტელეფონი, საბანკო რეკვიზიტები, ინფორმაცია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე მისი 

შემოსავლის წყაროს შესახებ. 

 

► ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან ერთად, ფიზიკურმა პირმა უნდა წარადგინოს 2020 წლის პირველ 

კვარტალში შემოსავლის წყაროს დამადასტურებელი დოკუმენტი, მათ შორის, 2020 წლის პირველი 3 თვის 

საბანკო ამონაწერი, რომლითაც დასტურდება ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი. 

 

► ინსტრუქციის თანახმად, სიაში ვერ მოხვდებიან ის პირები, რომლებიც არიან სსიპ შემოსავლების 

სამსახურიდან სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსთვის მიწოდებულ სხვა 

საკომპენსაციო სიებში. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი. 

 

 

გაფართოვდა იმ ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა 

განხორციელება არ იზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში   

 

► 2020 წლის 13 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

მთავრობის  N241-ე დადგენილება.10 

 

► N181-ე დადგენილების დანართ N3-ში მოცემულია იმ ეკონომიკური საქმიანობებისა და ეკონომიკური 

საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების/მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც არ 

იზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში.  

 

► N181-ე დადგენილების N3 დანართის სიას დაემატა შემდეგი ეკონომიკური საქმიანობები, კერძოდ: 

 

✓ ვეტერინარიული კლინიკები. 

✓ ცხოველთა თავშესაფრები. 

✓ ნიადაგის, ვეტერინარიული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 

ლაბორატორიები. 

✓ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და ინვენტარის წარმოება/რეალიზაცია. 

 

► დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 13/04/2020. 

 

 

ქ. თბილისის, ქ. რუსთავის, ქ. ქუთაისისა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტებში 

შეიზღუდა შესვლა და გასვლა  

 

► 2020 წლის 15 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

მთავრობის  N242-ე დადგენილება.11  

                                                   
10 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 13 აპრილის N241 დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

23 მარტის N181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
11 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 14 აპრილის N242 დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

23 მარტის N181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
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► დადგენილებით აიკრძალა ქ. თბილისის, ქ. რუსთავის, ქ. ქუთაისისა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტებში 

შესვლა და ამ მუნიციპალიტეტებიდან გასვლა.  

 

► დადგენილების თანახმად, ქ. თბილისის, ქ. რუსთავის, ქ. ქუთაისისა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტებში 

შესვლა არ ეკრძალებათ, იმ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში. 

 

► დადგენილების მიხედვით, ქ. თბილისის, ქ. რუსთავის, ქ. ქუთაისისა და ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტებიდან გასვლა არ ეკრძალებათ სხვა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს.  

 

► დადგენილების თანახმად, ქ. თბილისის, ქ. რუსთავის, ქ. ქუთაისისა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტებში 

შესვლისა და გასვლის შეზღუდვა არ ეხება: 

 

✓ სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლების სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე 

გადაადგილებას. 

✓ საერთაშორისო და ადგილობრივ სატვირთო გადაზიდვებს. 

✓ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე გადაადგილებას. 

✓ ბრალდებულების/მსჯავრდებულების გადაყვანას. 

✓ ფულადი სახსრების, ძვირფასი ლითონებისა და სხვა ფასეულობათა ინკასირებას. 

✓ ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოების/გადაცემის/განაწილების/მიწოდების, 

ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული 

მომსახურების მიწოდების მიზნით გადაადგილებას. 

✓ სამომსახურეო სარკინიგზო მიმოსვლის მიზნით გადაადგილებას. 

✓ მედია საშუალებების წარმომადგენელთა ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების 

მიზნით გადაადგილებას. 

✓ სარიტუალო მომსახურების გაწევის მიზნით გადაადგილებას (მიცვალებულის 

გადასვენება/დაკრძალვა). 

✓ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გადაადგილებას. 

✓ კერძო დაცვითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადაადგილებას. 

✓ საჯარო დაწესებულებებისა და N181-ე დადგენილებით დაშვებული ეკონომიკური 

საქმიანობების განმახორციელებელი სუბიექტების მიერ ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებულ 

სიაში მყოფ პირებს/ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, რომელთა გადაადგილებაც 

კრიტიკულად აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის დროს სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესასრულებლად. 

 

► დადგენილება ამოქმედდა 2020 წლის 15 აპრილის 21:00 საათიდან. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 15/04/2020. 

 

 

დამტკიცდა ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო 

კონტროლის განხორციელების პირობები  

 

► 2020 წლის 24 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

მთავრობის  N266-ე დადგენილება.12 

 

► დადგენილების თანახმად, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა, საგანგებო 

მდგომარეობის ვადით, ასევე, დასაშვებია სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების გავლით საქართველოს 

ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანა სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წერილობითი თანხმობის 

საფუძველზე და შემდეგი პირობების დაცვით: 

                                                   
12 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის N266 დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
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✓ ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანა განხორციელდება 

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გარეშე, წინასწარი შეტყობინების 

საფუძველზე. 

✓ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანა განხორციელდება 

ვეტერინარული სერტიფიკატის ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატის, ან ანალიზის დოკუმენტის, 

ან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გარეშე, 

წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე. 

 

► საგანგებო მდგომარეობის ვადის განმავლობაში, სსიპ შემოსავლების სამსახური საქონლის შემოტანის 

შესახებ ინფორმაციას აწვდის სსიპ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. 

 

► დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 24/04/2020. 

 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის შეჩერება 

გახანგრძლივდა საგანგებო მდგომარეობის ვადით    

 

► 2020 წლის 22 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

მთავრობის  N257-ე დადგენილება.13 

 

► დადგენილების თანახმად, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის შეჩერება 

გახანგრძლივდა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით.  

 

► დადგენილების მიხედვით, ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში, ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლესმა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სასწავლო პროცესი უნდა განახორციელონ დისტანციური 

სწავლების/კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენებით.  

 

► დადგენილების თანახმად, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ადმინისტრაციები უნდა გადავიდნენ დისტანციური მუშაობის 

რეჟიმზე, გარდა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი აუცილებლობისა. 

 

► დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდა 2020 წლის 21 აპრილიდან წარმოშობილ 

ურთიერთობებზე. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 22/04/2020. 

 

 

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ადმინისტრირების 

განსხვავებული წესები და პირობები დადგინდა  

 

► 2020 წლის 15 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს 

იუსტიციის მინისტრის  N521-ე ბრძანება. 

 

                                                   
13 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 აპრილის N257 დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

23 მარტის N181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
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► ბრძანების თანახმად,  სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში „სააგენტო“) სერვისებით 

სარგებლობა და მომსახურების მიღება შესაძლებელია დისტანციურად მოქალაქის პორტალზე: 

www.my.gov.ge.  

 

► ბრძანების მიხედვით,  სააგენტო უფლებამოსილია განცხადებები და დოკუმენტაცია მატერიალური სახით 

მიიღოს მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი სოციალურად მნიშვნელოვანი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით: 

 

✓ უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში: 

o „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და 

საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში „მიწის 

ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესის კანონი“) 

ფარგლებში, მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ან/და მასში ცვლილების რეგისტრაცია. 

o გარიგების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. 

o დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. 

o რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია. 

o ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. 

o იპოთეკის უფლების, მასში ცვლილებისა და შეწყვეტის რეგისტრაცია. 

o უფლების წინასწარი რეგისტრაცია. 

✓ საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის რეესტრში ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე 

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის, აკრძალვის) წარმოშობის, მათში ცვლილების და 

მათი შეწყვეტის რეგისტრაცია. 

✓ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული ობიექტების დამისამართება, ნუმერაცია 

და მათი მისამართების შესახებ მონაცემთა აღრიცხვა, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული 

აუცილებელია პირადობის ელექტრონული მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული 

პასპორტის გასაცემად. 

 

► ბრძანების თანახმად, ზემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებების გაიწევა ხდება შესაბამისი განცხადების 

წარდგენის საფუძველზე,  წინასწარ განსაზღვრულ ადგილებზე.  

 

► ზემოთ ჩამოთვლილი მომსახურების მისაღებად  დაინტერესებული პირის მიერ სააგენტოში სატელეფონო 

კომუნიკაციის საფუძველზე აუცილებელია ვიზიტის შეთანხმება და რიგის დაჯავშნა.  

 

► ბრძანება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე და მოქმედებს საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 

მარტის N1 დეკრეტის მოქმედების ვადით. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 15/04/2020. 

 

 

საჯარო რეესტრის მომსახურებების დისტანციურად მიღების შესაძლებლობები   

 

► 2020 წლის 13 აპრილს, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, 

რომლის თანახმადაც ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საჯარო რეესტრის 150-მდე მომსახურება  

უკვე დისტანციურად არის ხელმისაწვდომი. ამასთან, სერვისების ნაწილზე გამარტივდა მათი მოთხოვნისა 

და მიღების ფორმები.14    

 

► განცხადების თანახმად, www.my.gov.ge-ზე მოქალაქეები სერვისების ერთი ნაწილის მიღებას შეძლებენ 

ელექტრონული ხელმოწერის გარეშე. თუმცა, სერვისების ნაწილზე საკუთრების უფლების დაცულობიდან 

გამომდინარე,  საჭირო იქნება ავტორიზაცია და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება.15 

 

► განცხადების მიხედვით, პორტალზე – www.my.gov.ge  კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა 

საჭიროა უძრავ ქონებაზე დადებული გარიგებებისათვის როგორიცაა ჩუქება, მემკვიდრეობა, გაცვლა, 

ნასყიდობა, იპოთეკის, იჯარის, ქირავნობის რეგისტრაციისათვის.16  

                                                   
14 https://napr.gov.ge/p/1918 
15 https://napr.gov.ge/p/1918 
16 https://napr.gov.ge/p/1918 

http://www.my.gov.ge/
http://www.my.gov.ge/
https://napr.gov.ge/p/1918
https://napr.gov.ge/p/1918
https://napr.gov.ge/p/1918
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► დისტანციურ რეჟიმში - ელ. ფოსტით ან ელექტრონული ხელმოწერის შესრულებით თუ მის გარეშე, ასევე,  

მატერიალური ფორმით ხელმისაწვდომი სერვისების სრული ჩამონათვალი განთავსებულია ბმულზე: 

https://napr.gov.ge/p/1917. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 13/04/2020. 

 

 

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების განმავლობაში საავიაციო საქმიანობის 

ზედამხედველობის მიზნით ღონისძიებები გატარდა 

 

► 2020 წლის 21 აპრილს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სსიპ სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოს დირექტორის N76-ე ბრძანება. 

 

► ბრძანებით დადგინდა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების განმავლობაში სსიპ სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოს (შემდგომში „ავიაციის სააგენტო“) მიერ საავიაციო  საქმიანობის მუდმივი ზედამხედველობის 

განხორციელების წესები.  

 

► ბრძანების მიხედვით, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების განმავლობაში არ უნდა განხორციელდეს 

შემდეგი მოქმედებები:  

 

✓ საზღვარგარეთ ბაზირებული ავიაკომპანიების, საბაზო ობიექტებისა და საჰაერო ხომალდის 

(შემდგომში “სხ“) ინსპექტირება. 

✓ სხ-ის ბაქანზე ინსპექტირება. 

✓ უფროსი პილოტ-ინსტრუქტორის შემოწმება. 

✓ ავიაკომპანიის ეკიპაჟის მარშრუტზე შემოწმება. 

✓  საავიაციო სატვირთო ტერმინალების, დანიშნული საფოსტო ოპერატორისა და 

ტვირთგამგზავნების შემოწმება. 

 

► ბრძანების თანახმად, შესაბამისი ავიასპეციალისტის მოწმობის მოქმედების ვადის გაგრძელების მიზნით, 

საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრი ვალდებულია საავიაციო სააგენტოში წარადგინოს უცხო ქვეყნის 

სერტიფიცირებული სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული და შესაბამისი საავიაციო უწყების მიერ 

დადასტურებული სამედიცინო სერტიფიკატი.  

 

► ზემოაღნიშნული ვალდებულება აქვს საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრს იმ შემთხვევაში, თუ მას არ 

გააჩნია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული სამედიცინო სერტიფიკატი.  

 

► ბრძანება დამატებით განსაზღვრავს სხვადასხვა სერთიფიკატების, მაგალითად, შემოწმების ოპერატორის 

სერტიფიკატის მოქმედების ვადების გაგრძელების შესაძლებლობას.  

 

► ბრძანება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/04/2020. 

 

 

https://napr.gov.ge/p/1917
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EY-ის შესახებ 

 

EY არის მსოფლიო ლიდერი აუდიტორული, 

საგადასახადო, ფინანსური გარიგებებისა და 

საკონსულტაციო მომსახურების სფეროში. 

ჩვენი საქმის სიღრმისეული ცოდნითა და 

მომსახურების მაღალი ხარისხით ხელს 

ვუწყობთ კაპიტალის ბაზრებისა და 

ეკონომიკის მიმართ ნდობის გაღრმავებას. 

ჩვენ ვაყალიბებთ გამორჩეულ ლიდერებს, 

რომლებიც ასრულებენ საზოგადოების წინაშე 

აღებულ ჩვენს ვალდებულებებს და ამით 

უდიდესი წვლილი შეგვაქვს ჩვენი 

თანამშრომლებისთვის, კლიენტებისთვისა 
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