
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“  საქართველოს 
კანონით განსაზღვრული წლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

 „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონისა და  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის № 406 დადგენილებით 
დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის დებულების“ მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დამტკიცდეს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების 
უზურნველსაყოფად, თანდართული წლიური სამუშაო გეგმა.

2. დაევალოს სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2021 წლის 25 
თებერვლის № 11 ბრძანებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფს, უზრუნველყოს ყოველი 
კვარტალის დასრულებისას აღნიშნული გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშის 
წარმოდგენა.

3. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ამ ბრძანების მეორე პუნქტში 
ნახსენები სამუშაო ჯგუფის უფროსს - პაატა შავიშვილს.

4. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერის დღიდან.
5. ბრძანება გაეცნოს ყველა მასთან დაკავშირებულ პირს.
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: 

დ. აღმაშენებლის ხეივანი, № 64) ბრძანების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
საფუძველი: სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2021 წლის 25 

თებერვლის  № 11 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის 2021 წლის 23 მარტის № 745-1 
ანგარიში/მოხსენებითი ბარათი.

გოგიტა თოდრაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

N 21 26/03/2021
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დანართი  

წლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების ბრძანებაზე 

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 
შშმ პირთა შესახებ დამატებითი სტატისტიკური მაჩენებლების წარმოების და გავრცელების სამოქმედო გეგმა  2021 წლისთვის 

 
მიზანი 1. შშმ პირთა შესახებ დამატებითი სტატისტიკური მაჩვენებლების წარმოება და გავრცელება 

ამოცანა 1.1 შშმ პირთა შესახებ  არსებული  სტატისტიკური მაჩვენებლების იდენტიფიცირება. 
 

 ამოცანის შედეგის 
მაჩვენებელი საბაზისო 2020:   სამიზნე 2021 (IV კვ): დადასტურების წყარო 

1.1
.1 

შშმ პირთა 
შესახებ 

არსებული  
მაჩვენებელის 

რაოდენობა 

არ არის 
იდენტიფიცირებ
ული შშმ პირთა 

შესახებ 
არსებული  

მაჩვენებელი. 

იდენტიფიცირებულია შშმ პირთა 
შესახებ  არსებული  მაჩვენებელი. 2022 წლის  სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამა  

N  აქტივობა საბაზისო 
მაჩვენებელი 

სამიზნე 
მაჩვენებელი 

პასუხისმგე
ბელი 

უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

შესრულ
ების 
ვადა 

(წელი, 
კვ.) 

 
ბიუჯ
ეტი 

(ლარ
ი) 

დაფინანსების წყარო 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ი 

დონ
ორი 

დეფიცი
ტი 

1.1
.1. 

საქსტატის 
მიერ  განხორცი
ელებული 
აღწერების და 
გამოკვლევების 
ფარგლებში, შშმ 
პირთა შესახებ 
დამატებითი 
მაჩვენებლების 
წარმოების 

არ არის 
განსაზღვრული 
საქსტატის 
მიერ  განხორციე
ლებული 
აღწერების და 
გამოკვლევების 
ფარგლებში, შშმ 
პირთა შესახებ 
დამატებითი 

განსაზღვრულია 
საქსტატის 
მიერ  განხორციელე
ბული აღწერების და 
გამოკვლევების 
ფარგლებში, შშმ 
პირთა შესახებ 
დამატებითი 
მაჩვენებლების 
წარმოების 

საქსტატი -  2021,  
კვ. 2 - - - 
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შესაძლებლობებ
ის განსაზღვრა 
და არსებულ 
მონაცემებზე 
დაყრდნობით 
ახალი 
მაჩვენებლების 
გაანგარიშება. 
 

მაჩვენებლების 
წარმოების 
შესაძლებლობებ
ი. 
 

შესაძლებლობები. 
არსებულ 
მონაცემებზე 
დაყრდნობით 
გაანგარიშებულია 
ახალი 
მაჩვენებლები. 

 

1.1
.2 

შშმ პირთა 
შესახებ  არსებუ
ლი და 
პოტენციური 
ადმინისტრაცი
ული 
წყაროებისა და 
მონაცემების 
იდენტიფიცირე
ბა.  
 

არ არის 
იდენტიფიცირებ
ული შშმ პირთა 
შესახებ  არსებუ
ლი და 
პოტენციური 
ადმინისტრაციუ
ლი წყაროები და 
მონაცემები 

 
იდენტიფიცირებუ
ლია შშმ პირთა 
შესახებ  არსებული 
და პოტენციური 
ადმინისტრაციული 
წყაროები და 
მონაცემები 

საქსტატი 

ადმინისტრა
ციული 

ორგანოები 
(სამინისტრო

ები და 
უწყებები) 

 2021,  
კვ. 3 - - - 

  

1.1
.3 

ადმინისტრაცი
ული 
წყაროებიდან 
შშმ პირთა 
შესახებ 
დამატებითი 
მონაცემების 
მიღების 
შესაძლებლობის 
შეფასება.  
 

არაა შეფასებული 
ადმინისტრაციუ
ლი წყაროებიდან 
შშმ პირთა 
შესახებ 
დამატებითი 
მონაცემების 
მიღების 
შესაძლებლობებ
ი.  
 

შეფასებულია 
ადმინისტრაციული 
წყაროებიდან შშმ 
პირთა შესახებ 
დამატებითი 
მონაცემების 
მიღების 
შესაძლებლობები.  

შემუშავებულია 
სტატისტიკური 
მონაცემების 

საქსტატი 

ადმინისტრა
ციული 

ორგანოები 
(სამინისტრო

ები და 
უწყებები) 

 2021,  
კვ. 3 

- - 
                                
-  
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დამუშავების/მიწო
დების ფორმა. 

1.1
.4 

2022 წლის 
სტატისტიკურ 
სამუშაოთა 
პროგრამის 
პროექტში 
შესატანი შშმ 
პირთა შესახებ 
სტატისტიკური 
მაჩვენებლების 
ჩამონათვალისა 
და 
გამოქვეყნების 
ვადების 
განსაზღვრა.  
 

2021 წლის 
სტატისტიკურ 
სამუშაოთა 
პროგრამა არ 
მოიცავს შშმ 
პირთა შესახებ 
სტატისტიკური 
მაჩვენებლების 
ჩამონათვალს. 
 

 2022 წლის 
სტატისტიკურ 
სამუშაოთა 
პროგრამა მოიცავს 
შშმ პირთა შესახებ 
სტატისტიკური 
მაჩვენებლების 
ჩამონათვალს 
შესაბამისი 
გამოქვეყნების 
ვადებით. 

საქსტატი 

ადმინისტრა
ციული 

ორგანოები 
(სამინისტრო

ები და 
უწყებები) 

 2021, 
კვ. 4 - - - 

  

ამოცანა 1.2 
სტატისტიკურ მონაცემებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისთვის.  
 

 ამოცანის შედეგის 
მაჩვენებელი საბაზისო 2020:   სამიზნე 2021 (III კვ): დადასტურების წყარო 

1.2
.1 

შშმ-პირებზე 
ხელმისაწვდომი
სტატისტიკური
მაჩვენებლების 
გავრცელების 

დონე   

სტატისტიკური 
მონაცემები არ 

ვრცელდება შშმპ-
თვის 

ხელმისაწვდომ 
ფორმატში 

ძირითადი სტატისტიკური 
მონაცემები ვრცელდება შშმპ-

თვის ხელმისაწვდომ ფორმატში 
 საქსტატის ვებ-საიტი  

N  აქტივობა საბაზისო 
მაჩვენებელი 

სამიზნე 
 მაჩვენებელი 

პასუხისმგე
ბელი 

უწყება 

პარტნიორი 
უწყება 

შესრულ
ების 
ვადა 

(წელი, 
კვ.) 

 
ბიუჯ
ეტი 

(ლარ
ი) 

დაფინანსების წყარო 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ი 

დონ
ორი 

დეფიცი
ტი 



 4 

1.2
.1. 

საქსტატის 
ოფიციალური 
ვებ-
საიტის  ადაპტ
ირება  შშმ 
პირებზე 
მორგებული 
სერვისებით  
 

საქსტატის ვებ-
საიტი არ არის 
მორგებული 
შშმპ-ზე 

საქსტატის ვებ-
საიტი 

ადაპტირებულია 
შშმპ-თვის 

ხელმისაწვდომი 
სერვისებით 

საქსტატი UNDP  2021,  
კვ. 3 33000 - 33000 
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